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O JUIZ E A DIFÍCIL ARTE DE JULGAR
MOACIR LEOPOLDO HAESER: Desembargador
aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, Especialista em Direito pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exprofessor da Faculdade de Direito (UNISC) e da
Escola Superior da Magistratura (RS) e advogado em
Santa Cruz do Sul, RS
Não é fácil a tarefa de julgar, como não é fácil exercer qualquer função que
lide com insolúveis problemas de desigualdade social.
O juiz vê, todos os dias, acumular-se em sua mesa uma avalanche de
processos, que cresce assustadoramente, e se angustia com sua impotência em
resolver todos os problemas que lhe são trazidos.
Pouca gente sabe que cerca de 80% dos processos são consequência direta da
insegurança jurídica provocada por planos econômicos e abuso de medidas
governamentais, ilegais, inconstitucionais, editadas ao longo dos anos... e que igual
percentual de recursos processuais visa apenas retardar o cumprimento da lei ou da
decisão judicial... muitas vezes pelos próprios governos.
A Justiça poderia ser mais célere e ágil, porém se vê presa a formulismos,
muitas vezes inúteis, vendo-se obrigada a cumprir leis que não é ela quem edita. Às
vezes a predominância da forma sobre a essência faz tardar a justiça e justiça tardia é
uma injustiça.
O processo deve ser tão simples que prescinda de tantos compêndios e
manuais que o expliquem. Não deve ser um fim em si mesmo, mas mero instrumento
de realização da justiça. Não deve transformar-se em jogo de astúcia e sagacidade
porque deve vencer a causa quem tem o melhor direito, não quem tem o melhor
advogado. De que adianta um belo processo que sacramenta uma grande injustiça?
O juiz tem grande responsabilidade social e política, não podendo atuar
apenas sobre as conseqüências, mas também sobre as causas dos problemas sociais.
A tarefa do julgador não é fácil. A responsabilidade de julgar é pessoal e
intransferível. É sua a responsabilidade de julgar e de fazer justiça.
6
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Seu dever não é apenas de julgar, mas de julgar bem.
Não pode omitir-se com a preocupação da imparcialidade, porque a lei lhe
impõe a obrigação de buscar as provas para formar seu convencimento, estejam onde
estiverem.
O juiz deve ser parcial em favor da verdade e da justiça.
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Em cada sentença, manchada de suor e lágrimas, segue um pedaço do coração
do juiz. Cumpre a pena com o réu condenado até o último dos dias; reparte a miséria,
muitas vezes, em uma ação de separação e sua sangue ao destinar a alguém uma
criança que todos querem ou a uma instituição outra que ninguém quer.
Em cada julgamento, no entanto, a certeza do dever cumprido. A convicção de
que naquele momento essa a decisão mais acertada e que aquele processo, naquele
instante, era o mais importante de todos os que tramitam no Foro. Não é apenas
papel.... é a vida de alguém em cada página dos autos.
Muitas madrugadas mal dormidas e angústias na busca da melhor solução
5
porque sabe todo o Juiz que não há apenas uma decisão possível em cada processo.
É utópica a visão maniqueísta de distinção absoluta dos conceitos do certo e
do errado, do justo e do injusto. Na ciência social as coisas não se apresentam com
essa clareza e distinção.
Muitas vezes a solução mais adequada num determinado momento histórico
nem seja aquela que, à primeira vista, pareça ser a de maior embasamento teóricojurídico.
Não foi apenas uma vez que, diante da folha em branco, adiei a prolação de
uma sentença que ainda não estava madura, nem que abandonei sentença já escrita
para redigir outra de forma diversa, convencido de que não alcançara na primeira vez
a verdadeira justiça do caso concreto.
O juiz exerce a sagrada e sublime função de julgar e nessas horas é um homem
só... incompreendido, muitas vezes colocado sob suspeita, mas consciente de que,
qualquer que seja sua decisão, é a que acredita que, no caso, naquele momento, é a
que melhor representa o ideal de justiça da sociedade a que se dirige.
A justiça, como obra dos homens, pode não ser perfeita, mas porque a
sociedade é cheia de desigualdades e imperfeições. Busca-a o juiz, com o auxilio das
7
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partes, dos advogados, de todos aqueles que atuam na cena judiciária, cabendo-lhe
zelar para manter viva a indignação que, sua vocação, levou-o a abraçar a carreira da
magistratura.
Sempre vi com certa restrição a composição dos tribunais e a destinação de
um quinto das vagas a egressos de outras carreiras jurídicas – promotores e advogados
– justificadas na oxigenação das Cortes, pois se lhes sobram conhecimentos jurídicos
e experiência, falta-lhes a vocação e a prática diária da imparcialidade ao longos dos
anos, que traz o juiz de carreira.
A composição das Cortes superiores deveria dar-se por escolha imparcial de
seus próprios membros entre os melhores julgadores dos tribunais estaduais e
federais, sem interferências políticas ou mesmo econômicas.
Como destaca Maquiavel em sua obra, “O Príncipe” - quomodo adulatores sint
fugienti – não é fácil fugir dos aduladores e interesseiros, sendo constante a luta do
juiz para manter-se equidistante das partes e interesses. Mais difícil, ainda, para quem
é guindado às Cortes superiores por indicação e aprovação política, com pretensas
vinculações que, no exercício de seu mister, cumpre romper.
Há um momento, no entanto, em que o julgador é posto ante um caso
controverso que lhe cumpre decidir. Ante a soma de influências e interesses que jogam
sobre seus ombros, cumpre-lhe tomar consciência de sua condição de JUIZ, função
quase divina que o destino lhe reservou.
Deve despir-se de todo e qualquer sentimento que possa afetar seu bom
julgamento, proferindo decisão justa e adequada à sociedade a que se destina. A
linguagem jurídica admite as mais diversas formas de intepretação e fundamentação
de qualquer decisão. Esta será mais justa ou correta na medida em que adequada à
realidade social.
Maiorias efêmeras na composição dos tribunais não devem alterar sua
jurisprudência, pois a segurança jurídica exige uma firme orientação, ainda mais
quando podem afetar milhares de julgamentos.
Também a transição de juiz singular para integrante de colegiado exige
dolorosa adaptação, porquanto sua convicção particular deve ceder perante a tradição
da Corte e a jurisprudência consolidada pela maioria, amadurecida ao longos dos anos.
8
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A riqueza dos fatos sociais estão sempre a desafiar o julgador. Muitas e muitas
vezes as respostas não estão expressas na lei, pois o direito a precede e a informa.
Seguidamente a Jurisprudência avança à frente da lei como instrumento de reforma
sociojurídica.
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Deve o julgador ter consciência de que lei é apenas mais um instrumento com
o qual o artífice do direito constrói a obra da justiça.
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PRÁTICAS RESTAURATIVA E O PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE
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CYNTIA REZENDE SILVA: Acadêmica do
Curso de Direito da Faculdade Serra do
Carmo.
GUILHERME AUGUSTO MARTINS SANTOS
(Orientador)[1]
RESUMO: Nesse artigo discute-se questões relacionadas as práticas restaurativas e o
princípio da voluntariedade, bem como as possíveis consequências da não aceitação
por uma das partes direcionadas ou indicadas por magistrados para participarem
(in)voluntariamente desses procedimentos restaurativos. Tendo como objetivo geral:
identificar a forma como as Práticas Restaurativas vem sendo recepcionada pelas
partes envolvidas em um conflito em demandas já judicializadas, quando elas são
encaminhadas por autoridades judiciais para participarem dos círculos restaurativos
promovidos por diversos e diferentes projetos desenvolvidos em tribunais de justiça
por todo o país, paralelo aos processos judiciais em curso. Utilizou-se de uma
metodologia dedutiva, com base nas bibliografias e a realização comparativa da visão
das principais personalidades no assunto, os especialistas como Howard Zehr e Kay
Pranis. Concluindo que Justiça Restaurativa é uma nova e brilhante oportunidade de
olhar para o conflito em busca da verdadeira paz social tão reverendada pelo judiciário.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Restaurativa; Princípio da Voluntariedade; Processos
Judiciais.
ABSTRACT: This article discusses issues related to restorative practices and the
principle of voluntariness, as well as the possible consequences of non-acceptance by
one of the parties directed or appointed by magistrates to participate (in) voluntarily
in these restorative procedures. Having as a general objective: to identify how the
Restorative Practices have been received by the parties involved in a conflict in already
judicialized demands, when they are referred by judicial authorities to participate in the
restorative circles promoted by several and different projects developed in courts of
justice by all over the country, in parallel with ongoing legal proceedings. We used a
deductive methodology based on the bibliographies and the comparative realization
10
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of the vision of the leading personalities in the subject, such as Howard Zehr and Kay
Pranis. Concluding that Restorative Justice is a brilliant new opportunity to look to the
conflict for true social peace so revered by the judiciary.
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KEYWORDS: Restorative Practices; Voluntary Principle; Court Lawsuits.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. As Práticas Restaurativas e suas Nuances. 2.1 Breve
Histórico da Justiça Restaurativa no Exterior e no Brasil. 2.2 Noções Conceituais. 2.3
Justiça Restaurativa na Visão de Kay Pranis e Howard Zehr. 2.4 Princípios da Justiça
Restaurativa. 2.5 Legislações Brasileiras e Internacionais que norteiam a Justiça
Restaurativa. 3. Princípio de Voluntariedade, sua adesão nos processos de Justiça
Restaurativa no Brasil e consequências. 4. Considerações Finais. 5. Referências.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil desde o ano de 2003, através de ações desenvolvidas pela Secretaria
de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD, buscou-se mediante esforços interinstitucionais
5
mecanismos que possibilitassem um avanço nas alternativas de tratamento dos
conflitos no âmbito do judiciário.
Essa busca é motivada por termos uma Constituição Federal que instituiu aos
cidadãos o pleno exercício da cidadania e o respeito a dignidade da pessoa humana
estabelecido no art. 1º, além de assegurar as garantias fundamentais de direito
promulgadas no art. 5º, bem como uma ordenação jurídica que promova a pacificação
social para que ocorra medidas que possam repreender aqueles que cometem crimes
e/ou atos infrancionais e que doravante possam resignificar as suas condutas
colaborando para a construção de uma solução de acordo de forma responsável e
considerando os sentimentos e as necessidades reveladas a partir da conduta
desviante .
Essa forma de enfrentamento dos conflitos é conhecida mundialmente como
Justiça Restaurativa-JR, que visa através de métodos humanizados colaborar com as
vítimas, com os ofensores e a comunidade no sentido de buscar bases para restaurar
vidas e reitegrar socialmente o sujeito enquanto indivíduo munido de direitos e
principalmente de deveres.

11
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O presente artigo analisará, em especial, as práticas restaurativas e a
observância do princípio da voluntariedade, bem como as possíveis consequências da
não adesão (aceitação/anuência/acolhimento) por uma das partes na resolução dos
conflitos naquelas demandas já judicializadas.
Assim, o objetivo geral consistiu em identificar a forma como as Práticas
Restaurativas vem sendo recepcionado pelas partes envolvidas em um conflito em
demandas já judicializadas, quando elas são encaminhadas por autoridades judiciais
para participarem dos círculos restaurativos promovidos por diversos e diferentes
projetos desenvolvidos em diversos tribunais de justiça por todo o país.
Destaca-se que o formato espacial do círculo restaurativo simboliza a liderança
partilhada, igualdade, conexão e inclusão e promove o foco, responsabilidade e
participação de todos (PRANIS, 2010).
Os respectivos projetos fomentam as denominadas Práticas Restaurativas que
em essência são estratégias propostas para amenizar os transtornos ocorridos a partir
desses conflitos, utilizando o diálogo democrático como instrumento principal para
promover a paz social entre as partes da lide e a comunidade direta e indiretamente
envolvida.
Enfatiza-se que no Brasil os métodos consensuais para resolução de conflitos,
incorporados no sistema de justiça favorecem consideravelmente o desempenho da
missão do poder judiciário, consistente no tratamento adequado aos conflitos sociais,
não só pela redução das demandas processuais, mas especialmente pela
transformação sociais decorrente de mudança da mentalidade hetero compositiva
para a mentalidade autocompositiva inevitavelmente mais adequada às
especificidades dos conflitos e das pessoas envolvidas (WATANABE, 2011).
Por conseguinte, serão analisados os princípios fundamentais da Justiça
Restaurativa, em especial, o princípio da Voluntariedade observando a sua adesão e o
cumprimento da legislação, das normativas dos tribunais e as possíveis consequências
da violação de um princípio tão essencial aos métodos adequados de tratamento dos
conflitos.

12
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Neste sentido, para desenvolvimento deste artigo utiliza-se a metodologia
dedutiva, além de linhas de pesquisas bibliográficas, comparativos da visão das
principais personalidades, especialistas como Howard Zehr e Kay Pranis, além da
compreensão das Resoluções nº 2002/2012 da Organização das Nações Unidas (ONU)
e nº 225/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e outras legislações do
ordenamento jurídico brasileiro necessários e pertinentes a temática.
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Por fim, far-se-á a descrição das práticas restaurativas aplicada e incentivada
pelo poder judiciário brasileiro, como forma de tratamento dos conflitos judiciais e
extrajudiciais, que aos poucos vem sendo apresentados pelos Tribunais Judiciários dos
estados, com o propósito de contribuir para melhor entendimento e revelar a
necessidade da observância do princípio da voluntariedade como condição
intransigível.
2. AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS E SUAS NUANCES
As Práticas Restaurativas têm se consolidado como um conjunto sistematizado
5 ser utilizado visando o fortalecimento de vínculos
de técnicas e princípios podendo
das relações interpessoais, mediações, conflitos e confrontos violentos com objetivo
de transformação da cultura punitiva para a cultura de pacificação social, tão necessária
na atual realidade da sociedade brasileira focando na responsabilização e não na
punição.
Cormier (2002, 169), compreende que a justiça restaurativa é:
A JR é uma aproximação de justiça centrada na correção dos
erros causados pelo crime, mantendo o infrator responsável
pelos seus atos, dando diretamente às partes envolvidas por um
crime – vítima (s), infrator e coletividade – a oportunidade de
determinar suas respectivas necessidades e então responder em
seguida pelo cometimento de um crime e de juntos, encontrarem
uma solução que permita a correção e reintegração, que previna
toda e qualquer posterior reincidência.
As Práticas Restaurativas propõem uma tomada de consciência sobre os
conflitos e suas consequências a partir das necessidades apresentadas pelos
envolvidos de forma direta ou indiretamente, através de um diálogo qualificado e
13
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consciente como a principal ferramenta, na perspectiva de evitar que o processo fique
por anos tramitando na justiça e em alguns casos até evitando o início de uma ação
judicial.
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Dessa forma alguns aportes mencionam concepções sobre a justiça restaurativa
no sentido de compreender as práticas existentes.
Na visão de Schirch (2004), as práticas de JR podem ser um instrumento de
gestão de conflitos e de situações de violência, que procuram reduzi-la, além de
transformar e ajudar pessoas a seguirem em frente.
Para Catarina Corrêa, juíza e coordenadora a definição de justiça restaurativa no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal consiste:
Quando as partes percebem que as necessidades delas, tanto do
ofensor quanto da vítima, são acolhidas pelo poder judiciário,
sendo valoradas, elas têm uma vivência de justiça que vai além
de qualquer lei, cominando na transformação das pessoas
envolvidas no conflito. Trabalhando no que deu causa ao
problema, indo ao encontro da verdadeira origem do problema,
para que não volte a ocorrer (BRASIL, 2019, p. 01).
Neste modelo de Justiça, o juiz transfere para as partes envolvidas na lide o
poder de solucionar o conflito de forma igual, consciente e responsável. Ou seja, essas
partes são os protagonistas, com voz ativa, decidindo e construindo, em comum, o
melhor caminho para o conflito finalizando o litígio satisfeitos com o acordado, caso
ocorra. Por isso, diferencia-se da justiça retributiva, vez em que é o juiz que decide o
processo judicial, além de haver a punição pelo crime cometido.
Para que se realize o processo de Justiça Restaurativa é necessário o
cumprimento de algumas exigências, como por exemplo a participação de uma
terceira pessoa imparcial, denominada facilitador. Esse facilitador deverá ser
capacitado e imparcial para as escutas das partes envolvidas no conflito. Ele
apresentará o funcionamento da JR, conduzirá de forma neutra as etapas do processo
restaurativo, compostos por fases de pré-círculo, círculo, pós círculo e acordos.
14
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O papel do facilitador para Pinto e Sócrates (2005, p. 22) encontra-se na
“competência de atuar juntamente com as partes, e reduzi-lo a termo, de forma clara
e precisa, fazendo dele constar as obrigações e responsabilidades assumidas”.
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Vale ressaltar que independente da adesão aos processos de práticas
restaurativas, o processo é autônomo e independentemente dos demais já existentes
nas esferas criminais, cíveis e administrativos.
Atualmente, sua aplicabilidade é ampla, podendo ser em qualquer área sendo
difundida em acordos extrajudiciais, processos judiciais de menor potencial ofensivo,
violência doméstica, da infância e juventude como também na área criminal, em
escolas, presídios, ambientes de trabalho profissional (organizacional).
Todavia, após entender as nuances da justiça restaurativa, se faz primordial
entender como ocorreu essa implantação no ordenamento jurídico que será pontuado
mediante a historicidade deste processo no exterior e no Brasil.
5
2.1 Breve Histórico da Justiça Restaurativa
no Exterior e no Brasil

Os aportes históricos discorreram que a justiça restaurativa teve os primeiros
ensaios incialmente no plano internacional, tendo as suas origens na observação dos
povos indígenas, sendo consolidada em países da Europa e Estados Unidos por volta
do ano de 1970, com a criação do Instituto para Mediação e Resolução de Conflitos
chamado IMCR.
A finalidade do IMCR consistia em colocar presentes, frente a frente, a vítima e
o ofensor aplicando as técnicas de pacificação que foram sendo aperfeiçoadas ao
longo dos anos em países no mundo, aos quais foram aderindo a esse novo formato
de resolução de conflito, sendo constatado no ano de 1994, 123 desses programas nos
Estados Unidos (JARDIM, 2014, p. 95).
Todavia, essa prática de tratamento de conflitos foi se estendendo a outros
países, na qual os principais fundadores foram Howard Zehr e Kay Pranis entre outros
estudiosos que dedicam a temática.
Por ter sido bem aceito pela comunidade e por apresentar alguns resultados
positivos, a Organização das Nações Unidas percebeu a necessidade de editar uma
resolução com orientações aos países signatários, entre eles, o Brasil.
15
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No Estado brasileiro, a JR foi implementada a partir do ano 2000, tendo como
estado pioneiro o Rio Grande do Sul, através da aplicabilidade do Juiz Leoberto
Brancher, com a criação do Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa da Escola
Superior da Magistratura, visto que o mesmo defendia que o sistema institucional de
Justiça Tradicional não é senão reflexo de um padrão cultural, historicamente pautado
pela crença na legitimidade do emprego da violência como instrumento
compensatório das injustiças e na eficácia pedagógica das estratégias punitivas (RIO
GRANDE DO SUL, TJ/RS, 2019)
Doravante o projeto piloto difundido foi propagado, posteriormente, instalado
em outros estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo, Pará, Paraná, Tocantins
e outros.
Mais tarde, em 2015, foi verificada ações voltadas para as práticas restaurativas
em quase todos os estados brasileiros, após recomendação da Organização das
Nações Unidas a partir da Resolução nº 2002/12 que instituía princípios básicos para
utilização de programas de justiça restaurativa como uma nova modalidade de
resolução de conflitos, pensado e protagonizando pelo diálogo entre as partes nas
relações dessas discussões (ONU, 2002).
Apesar de ser algo recentemente no Brasil, é imprescindível conhecer as noções
conceituais e as visões dos autores Kay Pranis e Howard Zehr, bem como os princípios
que serão discorridos nas subseções a seguir.
2.2 Noções Conceituais
A Justiça Restaurativa conceitualmente pode ser explicada como um método
alternativo que busca contribuir para o enfrentamento dos conflitos.
[...] “numa de suas dimensões”, pauta-se pelo encontro da
“vítima”, “ofensor”, seus suportes e membros da comunidade
para, juntos, identificarem as possibilidades de resolução de
conflitos a partir das necessidades dele decorrentes,
notadamente a reparação de danos, o desenvolvimento de
habilidades para evitar nova recaída na situação conflitiva e o
16
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atendimento, por suporte social, das necessidades desveladas.
(PENIDO; TERRA; RODRIGUEZ, 2013).
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Ainda se encontram muitas definições do conceito de JR, por ser algo em
construção e aperfeiçoamento. Mas, tem-se vários conceitos formulados por
especialistas no tema, bem como normativas que estabelecem sua introdução na
Justiça Brasileira.
Segundo Saliba (2009, p. 114), “não há uniformidade conceitual quanto à
definição de JR, estando o conceito num processo de discussão e desenvolvimento”.
Visto que, é um processo de soberania e democracia participativa numa justiça penal
e social inclusiva perante o diálogo das partes envolvidas no conflito e comunidade
para melhor solução que o caso requer”.
Diante de maiores orientações sobre essa nova forma de pensar e mediar
conflitos, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 225/2016, no dia 31
de maio do respectivo ano, na qual apontou para o país a noção conceitual de justiça
5
restaurativa que consistia em:
Um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos,
técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre
os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de
conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram
dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo
estruturado.
I – é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da
vítima, bem como, das suas famílias e dos demais envolvidos no
fato
danoso, com a presença dos representantes da comunidade
direta ou indiretamente atingida pelo fato e de um ou mais
facilitadores restaurativos;
II – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilitadores
restaurativos capacitados em técnicas autocompositivas e
consensuais
17
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de solução de conflitos próprias da Justiça Restaurativa, podendo
ser servidor do tribunal, agente público, voluntário ou indicado
por entidades parceiras;
III – as práticas restaurativas terão como foco a satisfação das
necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa
daqueles
que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do
fato danoso e o empoderamento da comunidade, destacando a
necessidade da
reparação do dano e da recomposição do tecido social rompido
pelo conflito e as suas implicações para o futuro.
(...) (BRASIL, 2016).
A definição do CNJ estabelece um diálogo com a definição de JR na resolução
da Organização das Nações Unidas - ONU:
É um processo no qual a vítima, o infrator e/ou outros indivíduos
ou membros da comunidade afetados por um crime participam
ativamente e em conjunto na resolução das questões resultantes
daquele, com a ajuda de um terceiro imparcial (ONU, 2002).
Ambas resoluções permitem entender que o conceito de justiça restaurativa tem
como base a compreensão que aqueles que participam do processo precisam se sentir
pertencido, uma vez que no processo todas as partes estarão ligadas de alguma forma
no sentido de discutir e resolver coletivamente as consequências práticas da mesma e
a suas implicações para o futuro.
2.3 Justiça Restaurativa na Visão de Kay Pranis e Howard Zehr
Dentre os percursores dessa concepção de justiça restaurativa destaca-se
Howard Zehr, ao discorrer em sua obra “trocando as lentes”, aportes que referenciaram
de forma mundial a necessidade de implantação da JR como solução para tratar os
18
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conflitos, o modelo empregado foi pautado no modelo vítima – ofensor, mas depois
outros modelos foram sendo consolidados.
Na concepção de Zehr, para se ter compreensão do conceito da JR é
fundamental:
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trocar as lentes – aliás, denomina-se trocando as lentes: um novo
foco sobre o crime e a justiça, na perspectiva de ver o crime como
uma violação de pessoas e relacionamentos, que tem por
obrigação de corrigir os erros, na qual a justiça envolve a vítima,
o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovem
reparação, reconciliação e segurança (2008, p. 170-171).
Por conseguinte, o autor reforça em outra obra que
A Justiça Restaurativa oferece não é só uma nova prática de
justiça, mais um olhar diferente de crime e um novo objetivo para
5
justiça: o crime
é visto como uma fonte de prejuízo que deve ser
reparado. Além disso, o dano essencial do crime é a perda de
confiança, tanto ao nível interpessoal e social. O que as vítimas e
as comunidades precisam é ter sua confiança restaurada. A
obrigação fundamental do delinquente é mostrar que eles são
confiáveis. O objetivo da justiça deve ser para incentivar este
processo. O objetivo primordial da justiça, então, deveria ser o
restabelecimento da confiança. A tentativa de conseguir isso em
ambos os níveis pessoal e social pode fornecer um guarda-chuva
unificador para a nossa resposta ao crime. Ao invés de substituir
outros, os objetivos mais tradicionais, que se tornaria a principal
consideração na sentença, oferecendo razões e limites para a
aplicação de metas, como a incapacitação e punição. (ZEHR,
1990, p.223)
Na mesma linha e com o mesmo objetivo, mas com características próprias,
outra referência sobre a temática temos a autora Kay Pranis, uma especialista em
referência internacional em Círculos de Justiça Restaurativa, em sua obra “processos
Circulares de Construção de Paz”, apresenta o modelo adotado por ele baseado nos
círculos de construção de paz.
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Sua definição encontra-se no Guia do Facilitador na qual define que “O círculo
é um processo de diálogo que trabalha intencionalmente na criação de um espaço
seguro para discutir problemas muito difíceis ou dolorosos, a fim de melhorar os
relacionamentos e resolver diferenças” (PRANIS, 2010, p. 11).
Pranis, defende que os círculos possibilitam as partes envolvidas a liberdade de
haver o consenso, tendo todos a mesma oportunidade de se expressarem pelo diálogo,
mas de forma totalmente voluntária e participativa.
Ambos autores defendem a importância de melhorar os conflitos existentes
mediante a aplicabilidade da justiça restaurativa, porém diferem no que tange aos
modelos adotados para execução desse processo onde a prática deve pautar no
ofensor e no ofendido para juntos comungarem do mesmo acordo, sem a necessidade
de uma ação penal.
2.4 Princípios da Justiça Restaurativa
O paradoxo de referir a Justiça na Justiça Restaurativa é permitir a compreensão
de seu(s) significado(s), delimitar os pontos que congregam seus princípios e suas
relações na vida social. Afirmar que a justiça é uma só, mas ela possui muitas formas
de materialização e, nem sempre, coerente com suas premissas constitutivas (SANTOS,
2016, p. 35).
É imprescindível entender que os princípios universais fundamentais que
norteiam a JR, aos quais são rigorosamente preconizados, precisam ser acatados não
podendo em hipótese alguma serem desrespeitados ou ignorados quando
determinados para os indivíduos.
Os princípios e as diretrizes da JR contemplam pressupostos teóricos e
humanos, bem como sua factibilidade procedimental, para além do paradigma da
violência judicial contemporânea. Ou seja, sua finalidade central é a reconstrução dos
laços que se viram desfeitos pelo rompimento produzido pela relação conflituosa
assim transformadas em convidadas de honra. (SALM; LEAL, 2012, p. 1).
Dentre os princípios que devem ser seguidos temos primeiramente o do Sigilo
que se encontra consubstanciado em assegurar que tudo que for tratado nas sessões
20
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restaurativas não serão usadas pelas partes, nem utilizadas em processos judiciais
como prova, preservando a segurança das informações para que se prevaleça um
ambiente de confiança entre os envolvidos, tão pouco serão repassadas por terceiros.
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Destaca-se ainda o princípio da informalidade cuja a intencionalidade deste
mensura em deixar de lado a ideia de burocracia, como é exigido em tramitação na
área judiciária. As maiores formalidades é apenas o cumprimento do passo a passo
estabelecido em manual que é conduzido e proposto por facilitadores nas sessões de
práticas restaurativas. No entanto, caso haja um acordo entre os envolvidos será
lavrado um termo que tem validade judicial legal e deverá será cumprido.
Ao evidenciar o princípio da neutralidade entende-se que não existe culpado
ou vítima no conflito existente, mas sim, é estabelecida a neutralização, igualdade entre
as partes e facilitadores requerendo deste último uma postura imparcial a lide para se
alcançar a busca pela solução do problema.
Visto que no princípio da oportunidade existe a reflexão da posição ao
5
protagonismo dos envolvidos no conflito, em que é dado o direito a palavra as partes,
um por vez, utilizando o objeto chamado bastão, instrumento da fala, em que a pessoa
que tiver em seu poder, poderá falar sem que outros interfiram. Logo, esse princípio
reporta-se a oportunidade em que essas partes têm de expressarem seus anseios,
questionamentos, sentimentos, angústias, um ao outro, por meio de estratégias de
diálogos democráticos, oficinas, escutas, reflexão, consciência dos transtornos
vivenciados, seja por um dano moral ou material suportado.
Contudo ainda se aponta o princípio da voluntariedade que tem em seu escopo
resguardar à vontade e o desejo de participar dos encontros propostos. Não se
exigindo a obrigatoriedade da vítima e ofensor a participarem dos círculos
restaurativos juntos ou em separados. Podendo em qualquer momento de os círculos
haver sua desistência.
2.5 Legislações Brasileiras e Internacionais que norteiam a Justiça Restaurativa
A presente resolução nº 2002/2012, da ONU, proporcionou aos países
signatários, incluindo o Brasil, a propositura do Programa de Justiça Restaurativa
compreendendo que os processos restaurativos serão todos que busquem atingir
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resultados restaurativos, dando ênfase aos princípios básicos para utilização do
programa de justiça restaurativa em matéria criminal.
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Proveniente desses estudos, em 31 de maio de 2016, o Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, dispôs sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do
Poder Judiciário.
Basicamente, seguindo as recomendações da Organização das Nações Unidas
foram estabelecidas as resoluções 1999/26, 2000/14 e 2002/12, na qual destacam os
princípios essenciais para essa política recentemente aplicada no sistema jurídico,
seguindo orientações, fazendo observações dos expostos sobre capacitação,
atribuições, planos pedagógicos e outros sobre a Justiça Restaurativa.
3. PRINCÍPIO DE VOLUNTARIEDADE, SUA ADESÃO NOS PROCESSOS DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA NO BRASIL E CONSEQUÊNCIAS
O princípio da voluntariedade dispõe que as partes não sejam obrigadas, em
hipótese alguma, a participar dos círculos e processos restaurativos. Caso a parte não
queira participar dos encontros não há que se falar de práticas restaurativas, cabendo
a responsabilização do estado. Vale ressaltar que a justiça restaurativa e justiça
retributiva são autônomas, podendo essa última transcorrer independentemente da
aceitação ou não das práticas restaurativas, portanto ocorrerem paralelamente as
tramitações de processos nas áreas cíveis e criminais visando a responsabilização do
ofensor ou infrator do conflito.
Essa afirmativa se consubstancia visto que pode ocorrer um posicionamento na
qual o infrator pode negar a sua responsabilidade por ter infringido a lei, ou se recusa
a ver o fato como uma atitude moralmente errada, os encontros restaurativos não
podem proceder (PINTO; SÓCRATES, 2005, p. 24).
No livro Práticas Restaurativas no Judiciário, institucionalização e lócus de
implantação, de Santos (2019, p. 62), evidencia que:
O que se abstrai dessa voluntariedade é que consiste em um
quesito imprescindível em qualquer programa que, portanto,
deverá ser observada com maior rigor na implantação e/ou
22
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institucionalização do programa restaurativo, mais ainda por
aqueles programas promovidos pelo poder judiciário,
considerando a aparência de não autonomia do programa em
relação ao processo judicial.
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Nesse sentido, Santos (2019, p. 41), continua a mencionar que “percebe-se uma
grande preocupação da verificação não só do respeito ao princípio básico da
voluntariedade, mas também da forma e introdução do programa de JR, da
capacitação e qualificação dos facilitadores”.
Assim, para esse princípio não seja violado, bem como a autoavaliação
constante da sua institucionalização, se faz necessário uma atenção maior durante a
fase de implantação das práticas restaurativas no judiciário, requerendo um olhar
atento aos erros e acertos para se ter melhores resultados aos casos aplicados.
Ademais, Santos (2019, p. 62), volta a frisar:
5
Os programas
restaurativos deverão ainda criar mecanismos
próprios de fiscalização quanto ao trato e o respeito à
voluntariedade. Devem ainda estabelecer instrumentos de
autoavaliação dos seus procedimentos para identificar e
excluírem eventuais questões prejudiciais à manifestação
voluntária das partes em participar dos programas.

Ainda sobre o princípio da voluntariedade, destaca-se que:
Trata-se de um processo estritamente voluntário e relativamente
informal, podendo ser utilizadas diversas técnicas, de mediação,
conciliação e transação (em Portugal somente utiliza-se a
mediação), para se alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um
acordo objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas
das partes e se lograr a reintegração social da vítima e do infrator
(WINKELMANN; DETONI, 2019, p. 01).
Neste mesmo seguimento, para Santiago, Ardono, Fialho e Brum (2018, p. 01),
definem como:
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Tão pouco apoiar o ofensor não se significa apoiar o crime, e sim
apoiá-lo no plano de reparação de danos, o objetivo neste
entendimento e buscar uma solução que seja aceitável
voluntariamente entre as partes as pessoas. A JR aponta o futuro
promissor em direção à transformação social de um país melhor,
buscando a paz.
É importante a compreensão que as partes afetadas pelo conflito devem
voluntariamente optar pela justiça restaurativa como mecanismo solucionador do
conflito em tela, diferentemente do processo tradicional, pois caso as pessoas não
queiram optar pelo modelo restaurativo o estado não pode intimá-las a utilizar essa
via e sim as esferas civis, criminais e penais.
O fato de ser caracterizado como relativamente informal alude à forma como
acontecem os procedimentos. As partes são consultadas se desejam participar e a
solução tida como justa é obtida através do diálogo entre elas, nos chamados círculos
restaurativos, câmaras restaurativas, ou mesmo encontro restaurativo (SOUZA, 2019).
Por conseguinte, analisando as legislações pertinentes ao tema, logo no início
da Resolução nº 225/16, realizada na 232ª Sessão Ordinária, em 31 de maio de 2016,
na qual propôs em suas considerações, a Política Nacional de JR no âmbito do Poder
Judiciário, que é evidente a exigibilidade do cumprimento do princípio da
voluntariedade em seu trecho a seguir:
Considerando: que o direito ao acesso à Justiça, previsto no art.
5º, XXXV da carta Magna, além da vertente formal perante os
órgãos judiciários, implica o acesso a solução efetiva de conflitos
por intermédio de uma ordem jurídica justa e compreende o uso
de meios consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar
a pacificação de disputa (BRASIL, CNJ, 2016).
Mais à frente, em seu inciso I, do artigo 1° da referida resolução dispõe ser
necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, bem como a
presenças representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e
de um ou mais facilitadores restaurativos (BRASIL, CNJ, 2016).
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Outro ponto salutar refere-se ao artigo 2º, especificamente no parágrafo 2° que
nos traduz a condição fundamental para que ocorra a prática restaurativa, sendo
destacada como:
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O prévio consentimento, livre e espontâneo, de todos os seus
participantes, assegurada a retratação a qualquer tempo, até
mesmo a homologação do procedimento restaurativo. Nesse
momento o facilitador entra em ação, apresentando o
funcionamento da prática restaurativa, explicando as etapas de
pré-círculo, círculo e pós-círculo deixando à vontade as partes
decidirem por sua adesão ou não ao método restaurativo. E por
fim, reduzi-la a termo, de forma genérica, o que foi estabelecido
para prosseguir com os tramites legais processuais do programa
JR ou de ações autônomas (BRASIL, CNJ, 2016).
Caso uma das partes não aceite participar do processo restaurativo, a parte que
aceitou poderá seguir com a técnica
sozinha. Onde a todo o instante será ofertado e
5
dado o suporte necessário psicológico, social a parte que aderiu ao método. Mas é
evidente que a essência da prática restaurativa perde sua validade, que é envolver
todos que sofreram com o conflito e restaurá-las a partir da reflexão e da assunção de
responsabilidade.
Ademais, não será admitida a coação ou obrigatoriedade da participação dos
envolvidos as práticas de justiça restaurativa. Como cita no artigo 8º (BRASIL, CNJ,
2016):
Os procedimentos restaurativos consistem em sessões
coordenadas, realizadas com a participação dos envolvidos de
forma voluntária, das famílias, juntamente com a Rede de
Garantia de Direito local e com a participação da comunidade
para que a partir da solução obtida, possa ser evitada a recidiva
do fato danoso, vedada qualquer forma de coação ou a emissão
de intimação judicial para as sessões.
Os esclarecimentos de Jesus (2005), evidenciam que a Justiça Restaurativa é
compreendida por um processo colaborativo e de envolvimento daqueles diretamente
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afetados por um crime, denominadas de “partes interessadas principais” objetivando
determinar a melhor forma de preparação do dano gerado.
A maioria dos Tribunais de Justiça Estaduais na tentativa de institucionalizar as
práticas restaurativas, após o incentivo das normativas nacionais e internacionais,
passam a indicar em alguns dos seus documentos o princípio da voluntariedade e a
necessidade da sua observância.
Adepto aos programas de JR, o tribunal de Justiça da Bahia- TJBA, em seu artigo
6, da resolução nº 8, de 28 de julho de 2010, reforça as atribuições dos facilitadores
com foco para que eles possam garantir a voluntariedade das partes nas práticas
restaurativas:
(...)
§ 1º É dever dos facilitadores manterem-se com neutralidade e
imparcialidade, garantirem a voluntariedade de participação das
partes na intervenção restaurativa e assegurarem a
confidencialidade das informações prestadas na condução do
pré-encontro, na mediação e do encontro restaurativo;
(...) (BAHIA, TJBA, 2010).
No Estado do Mato Grosso, o do Tribunal de Justiça- TJMT, instituiu o Programa
de Justiça Restaurativa e criando o Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa - NUGJUR,
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em que regulamenta o
núcleo e o funcionamento dos processos restaurativos, onde na Resolução nº 13/2017
TP, em seu artigo 8º, inciso I, intitula que ao facilitador em JR, compete:
I - coordenar os trabalhos de escuta e diálogo entre os
envolvidos, por meio da utilização de métodos consensuais na
forma autocompositiva de resolução de conflitos, próprias da
Justiça
Restaurativa,
devendo
ressaltar
durante
os
procedimentos restaurativos o sigilo, a confidencialidade e a
voluntariedade da sessão, o entendimento das causas que
contribuíram para o conflito, as consequências que o conflito
26
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gerou e ainda poderá gerar, e o valor social da norma violada
pelo conflito (MATO GROSSO, TJMT, 2017).
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No livro Manual de Gestão para Alternativas Penais: Práticas de Justiça
Restaurativa enfatiza que a orientação fornecida pelos facilitadores, adequada às
pessoas envolvidas em cada caso, encaminhadas pelo poder Judiciário, necessitam ser
observadas requisitos importantes para o encaminhamento, preparação e o
funcionamento da JR, principalmente quanto a: fase de pré-encontro é aquela que se
realiza a partir de encontros privativos com as pessoas diretamente envolvidas em cada
caso (BRASIL, 2017, p. 41).
Sobrepujando o manual destaca que: (BRASIL, 2017, p. 58):
(...)
Realização de um ou quantos encontros forem necessários até
que os facilitadores percebam o momento adequado de realizar
o encontro5entre as pessoas;
Cuidado com o primeiro encontro, informando sobre a
voluntariedade do procedimento, uma vez que uma orientação
inadequada sobre a condução do caso e sobre a participação das
pessoas poderá resultar em revitimização;
(...)
- Voluntariedade de participação em tal procedimento;
- Sigilo das informações tratadas;
- Suspensão do processo penal até decisão final do caso na
instância da Justiça Restaurativa;
No que tange aos encaminhamentos o manual enfatiza o procedimento
a ser seguido (BRASIL, 2017, p. 63):
Os encaminhamentos são realizados pela equipe de acordo com
as demandas apresentadas pelas pessoas envolvidas antes,
durante ou a partir dos acordos firmados na Justiça Restaurativa.
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Destaca-se que para o encaminhamento à rede de proteção ou
em casos onde se constate a necessidade de tratamentos, estes
serão sempre voluntários. Grande parte do público que chega
aos programas apresentam vulnerabilidades sociais e os
encaminhamentos para a rede parceira visam a minimização
destas vulnerabilidades.
(...)
“Os Círculos de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz
ocorrem em três etapas: pré-círculo, círculo restaurativo e póscírculo. Na etapa do pré-círculo é realizada uma primeira
aproximação com as pessoas envolvidas no conflito, sendo
apresentada a metodologia e o propósito do trabalho. Neste
momento também se oportuniza um espaço de fala aos
participantes sobre o fato ocorrido e se tem a aceitação da
proposta, respeitando-se o princípio da voluntariedade”.
(...)
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF, na portaria conjunta nº 6 de 15
de janeiro de 2019, disciplinou a política judiciária de justiça restaurativa do tribunal
de justiça do Distrito Federal e dos territórios – TJDFT, não comenta sobre o princípio
da voluntariedade (BRASIL, 2019).
No Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça – TJPR, na Portaria nº 08/2019,
instituiu o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(NUPEMEC), compreende no uso de suas atribuições legais e regimentais que:
Considerando: as recomendações da Organização das Nações
Unidas para fins de implantação da Justiça Restaurativa nos
estados membros, expressas nas Resoluções 1999/26, 2000/14 e
2002/12, que estabelecem os seus princípios básicos;
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Considerando que o direito ao acesso à Justiça, previsto no art.
5º, XXXV, da Carta Magna, além da vertente formal perante os
órgãos judiciários, implica o acesso a soluções efetivas de
conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e
compreende o uso de meios consensuais, voluntários e mais
adequados a alcançar a pacificação de disputa (PARANÁ, TJPR,
2019).
Os pontos discorridos afirmam que a justiça restaurativa é uma tratativa que
deve ser instituída em todo o território brasileiro com o intuito de garantir aos
indivíduos a mediação dos conflitos sem a prescrição jurídica de ordem mais severa e
aplicativa com penalidades civis, criminais ou penais.
Sendo de suma importância nessa organização o papel do facilitador para
empoderar a mediação na justiça restaurativa buscando soluções harmoniosas para
diminuir os conflitos existenciais entre as partes.
5
Ressaltando que a justiça restauradora
é a possibilidade plausível para o infrator
conseguir a sua reinserção na sociedade e exercer a sua cidadania de forma consciente
dos direitos e deveres que todos os indivíduos devem seguir no que tange aos direitos
legais já instituídos na Constituição Federal de 1988.

Levando-se em consideração todo o exposto, faz-se necessário repisar que a
adesão nos processos de JR no Brasil é livre e voluntária. Logo, é obrigatório e
fundamental valer-se da importância ao respeito do princípio da voluntariedade
aplicados aos programas de Justiça Restaurativas nos estados brasileiros,
compreendendo que o não cumprimento do princípio acarreta perdas e violações de
interesses
dos
participantes
dessas
práticas
restaurativas
trazendo
consequências/prejuízos, por vezes, irreversíveis as partes e aos envolvidos em geral.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas restaurativas vêm contrapondo a ideia da justiça punitiva, firmandose como justiça dialogal e participativa em todas as suas áreas de aplicação, dando um
outro olhar da sociedade para a Justiça, sendo visível que o atual modelo punitivo tem
seus graves erros e consequências muitas vezes irreversíveis necessitando de
mudanças urgentes.
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Conclui-se, que este olhar proposto pela Justiça Restaurativa de não punição
por punição, mas sim de fazer as partes refletirem, no seu íntimo, sobre consequências
e a responsabilização de atitudes que prejudicaram não somente a vítima, mas também
toda a coletividade podendo haver a reparação do dano financeiro, psicológico e
moral, possibilitando as partes poderem colocar-se no lugar do outro para reflexão,
aumentando a empatia, minimizando e evitando futuros conflitos.
É notório a imensurável oportunidade que este modelo de tratamento dos
conflitos possui, podendo proporcionar um enfrentamento racional dos conflitos
pregando uma justiça de não violência e mais comunicação. Entretanto, para que
ferramenta se concretize de forma eficaz, ela obrigatoriamente deve-se valer de forma
consensual e voluntária, sendo estes valores indissociáveis.
Na pesquisa foram analisadas resoluções, portarias, ordenamentos jurídicos e
regimentos dos tribunais brasileiros identificando e compreendo que não é permitido
a violação do princípio da voluntariedade, prevalecendo o respeitado aos princípios da
dignidade da pessoa humana, igualdade e vontade das partes no enfretamento dos
conflitos por meio das práticas restaurativas.
Para além da análise do tema tratado, identificou-se a necessidade de maior
amplitude não só de mais divulgação nos estados sobre esse tema, mas de
apresentação dessa metodologia ao próprio judiciário com recorrentes capacitações
aos servidores, magistrados e voluntariados.
Além de disseminação do tema nas atividades acadêmicas, escolares,
televisivas, nas comunidades para quebra de barreira de algo que ainda é
desconhecido para muitos brasileiros.
Em essencial, destaca-se que o momento qual o ofensor é convidado
efetivamente para participar das práticas restaurativas deva acontecer de forma
natural, espontânea e sem a indicação de condições ou supostas vantagens que possa
induzir sua participação forçada.
É relevante trazer para a explanação que o princípio é importante, mas há
especialistas que entendem ser necessário que a voluntariedade seja obrigatória
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trazendo discordância quanto a alguns casos restaurativos em que esse princípio não
foi observado.
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Logo, a inobservância do princípio da voluntariedade poderá colocar em risco a
possibilidade de verdadeiramente transformar a vida e o comportamento desse
indivíduo, mas também da vítima e da comunidade direta ou indiretamente evolvida
e/ou atingida pelo crime, transformando um pouco a realidade estrutural e cultural
que o Brasil ainda carrega consigo de punibilidade, dando chances as partes de
poderem expressarem seus questionamentos, desejos e indagações do conflito
sofrido.
Complementa-se que a JR é uma nova e brilhante oportunidade de olhar para
o conflito em busca da verdadeira paz social tão reverendada pelo judiciário. Uma
técnica que precisa estar constantemente sendo lapidada, mas que veio somar nas
relações interpessoais, transformando e resgatando os valores humanos, cada vez mais
esquecidos e perdidos pela atual sociedade considerada volátil.
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VERT: A HIPOCRISIA É VERDE.
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Depois de termos vivido a época de um mundo dividido em dois blocos de
defesa militar, constituídos por países membros da OTAN e do Pacto de Varsóvia,
denominado pelos historiadores como a “Era dos Extremos”, é provável que as futuras
gerações venham denominar o momento atual como a Era da Hipocrisia.
Em outros tempos, nossos ascendentes desprendiam considerável energia em
busca do autoconhecimento, uma verdadeira batalha inconsciente pela conquista da
própria identidade, ainda que baseada em esteriótipos criados pelas histórias em
quadrinhos, ou pelas grandes produções cinematográficas. Nos dias atuais, o homem
moderno tem evitado olhar para 5a sua imagem refletida em qualquer lugar, exceto nas
águas rasas, e sem marola, de seu alter-ego. Habituou-se a criar vários perfis, para cada
qual há um avatar imponente e heróico, um username pouco criativo, um login que
costuma não lembrar, e um punhado de mentiras sobre si mesmo. O homem da Era
da Hipocrisia possui múltiplas personalidades, assim como um corpo de várias cabeças
contendo duas ou mais faces.
Faz tempo que a humanidade vem tentando aprender a tolerar opiniões
conflitantes e a conviver com as adversidades. Com execeção daqueles que ainda
relutam em aceitar o homem como um ser variado, desejando ver a face da Terra sob
o domínio de androides uniformizados em marcha ao estilo do passo de ganso,
tornou-se mais comum observar a coexistência dos opostos, apesar da proliferação
dos entendiantes discursos eivados do modismo da vitimização.
Realmente é revigorante ouvir estudantes letrados reproduzindo as palavras
atribuídas a Voltaire (1694-1778): “Posso não concordar com o que você diz, mas
defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo." (forma de pensar tão revolucionária,
que até a futura discussão sobre a respectiva autoria já estava asseguarada). Não
obstante a influência da visão de mundo dos iluministras, mediante a qual ficou mais
fácil aceitar os argumentos de todos os lados; tanto dos que que rezam quanto dos
que oram; dos que raciocinam ou decoram; dos que se intitulam macho ou fêmea; a
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liberdade de pensar jamais impediu a ditadura do “politicamente correto”, responsável
pela construção do ser hipócrita.
Com as notícias de sucessivos incêndios na Amazônia vinculadas pela imprensa
por todo o mês de setembro, o mundo chegou ao ápice das manifestações de
hipocrisia. Aliás, a Floresta Amazônica, desde a colonização da América, é alvo de
infinitas falácias. Na colônia portuguesa, que mais tarde ganharia o nome de madeira,
não havia inicialmente interesse metropolitano nas riquezas interioranas. O Pau-brasil
era encontrado no litoral, e os índios, fascinados pela prática do escambo, mostravamse aptos para a realização dessa tarefa. Como na ocasião imperava o mercantilismo,
doutrina econômica que apregoava que a riqueza das nações deveria ser medida pela
quantidade de ouro guardado em seus cofres, as notícias da existência de metais
precisosos na terra brasilis promoveram a marcha rumo ao Oeste. Com as expedições
das Entradas e Bandeiras, os portugueses enriqueceram ainda mais com o genocídio
indígena e a desenfreada caça predatória, bem como o inevitável desmatamento para
a construção das minas. Justificados pelas bênçãos da Cruz de Malta, os lucros foram
tão exorbitantes, que a linha imaginária instituída pelo Tratado de Tordesilhas
envergou significativamente, traçando os contornos embrionários das fronteiras de um
país chamado Brasil.
A Amazônia de hoje continua sendo habitada por povos indígenas e seus
descendentes, mas também por pessoas de cabelos crespos e lisos, e de todos os tons
de pele, nacionais e estrangeiros, verdadeiros Schneiders da Silva. Nela encontram-se
freiras e seringueiros, bandidos e mocinhos, gente muito pobre e muito rica, ora
despossuídos expropriados, ora latifundiários bem-aventurados. Há quem carregue a
droga e a marmita, quem cace e quem é caçado, quem mata e quem morre, e quem
somente morre, muitas vezes pelas mãos de gente detentora de mais riquezas do que
a floresta é capaz de produzir. E não se pode esquecer da presença de uma árvore
chamada Dinizia Excelsa, também conhecida como Angelim Vermelho, eis a
advertência feita pelo comercial exibido por uma emissora de televisão.
Não há como negar que a Amazônia, uma das maiores florestas do planeta, vem
sendo criminosamente saqueada e destruída, gerando prejuízos irreversíveis ao meio
ambiente. Também é notório o que costuma ocorrer com quem se coloca a frente dos
movimentos de proteção das reservas naturais brasileiras, independentemente dos
relatórios divulgados por organizações não-governamentais estrangeiras. O
conhecimento empírico basta. A brutalidade que caracteriza a sociedade brasileira
pode ser constatada a olho nú, tanto na zona rural quanto nos grandes centros
urbanos, e seus efeitos atingem os indivíduos que nessa terra vivem (sobrevivem) de
36
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Entretanto, apesar da questão que envolve a região amazônica ser bastante
antiga, o tom dos discursos daqueles que tomaram a dianteira em sua defesa roubou
a cena nos últimos dias. A hipocrisia exibiu mais uma vez o seu lado irônico e perverso.
Isso porque o indivíduo que se presta a levantar uma bandeira qualquer, seja contra
ou em favor de alguma coisa, deve, de antemão, olhar para dentro de si mesmo, sob
pena de parecer patético, ao menos diante de quem tenha a capacidade de perceber
os pontos de contradição.
O primeiro aspecto que salta aos olhos está relacionado ao fato de se procurar
desvincular o homem do meio ambiente, como se dele não fizesse parte. Alguns
podem argumentar dizendo que é preservando a vegetação, e a pureza do ar e da
água, que o homem estará cuidando da própria existência, bem como do seu bemestar, fato que somente um indivíduo desprovido de inteligência seria capaz de
discordar. Ocorre que, ao menos no Brasil, enquanto as pessoas estiverem agonizando
nos corredores dos hospitais em razão da falta de atendimento médico e de remédios,
5
por mais que se sensibilizem com
as imagens das tartarugas lambuzadas de Óleo
Diesel, ou da fumaça que sufoca as araras, o sofrimento delas ainda assim é muito
maior. Estão com a perna apodrecendo por não terem tratamento adequado para o
diabetes, ou urinando sangue graças aos tumores que se espalham pelo corpo na
mesma velocidade em que o fogo se dissipa pela mata seca. A elas foi negado aquele
mínimo de dignidade necessário para que também pudessem ter o privilégio de se
preocuparem com as orquídeas Phalaenopsis. Esses indivíduos pertencem igualmente
ao ecossistema, e os animais da floresta talvez sejam mais solidários às suas dores do
que as autoridades do mundo inteiro. Quando somos capazes de chorar pelo Micoleão-dourado, ao mesmo tempo em que fechamos os olhos para as famílias que fazem
a ceia na calçada com comida podre das lixeiras, todo debate político, social, jurídico
e religioso perde inteiramente o objeto.
Também é estarrecedor ouvir que os danos ao meio ambiente se propagam
devido a ausência de normas que regulem de forma mais específica às atividades que
afetam o meio ambiente, bem como pelo fato de a legislação em vigor não ser rigorosa
o bastante para reprimir crimes dessa natureza. Se tem uma coisa que o Brasil sabe
produzir sistematicamente é lei, mesmo que sirva apenas para “inglês ver”. Ao mesmo
tempo em que o Congresso Nacional ganha o status de pior legislador do universo, do
tipo que coloca um parágrafo subsequente àquele que chamou de único, consegue a
proeza de produzir mais leis do que qualquer outro. Tácito, político e historiador
romano, tinha razão ao afirmar: corruptissima republica quae plurimae legis.
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Algumas leis ambientais foram criadas tão-somente para estabelecer detalhes
sobre cor, tamanho e peso das medalhas a serem dadas aos defensores da natureza.
Estaria faltando regulamentar o quê? E quanto ao principal diploma legal no tocante
ao tema, que é a Lei 9.605/1998, estão previstas, entre outras medidas, a
responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelos danos causados ao meio ambiente;
a desconsideração da pessoa jurídica caso tenha o patrimônio comprometido ao
ponto de tornar inviável a reparação dos prejuízos causados; e o confisco das empresas
que servirem, preponderantemente, como instrumentos de crimes ambientais. Quando
a própria “pena de morte” para a empresa é admitida, que outra sanção poderia ser
mais contundente?
Existem tantas normas penais previstas na lei em comento, que dos oitenta e
dois artigos que a compõem, sessenta e nove deles são de natureza criminal, que, por
sua vez, criam trinta e quatro tipos incriminadores: seis contra a fauna; catorze contra
a flora; cinco referentes à poluição; quatro em prejuízo do ordenamento urbano e do
patrimônio cultural; e por fim, outros cinco que atentam contra a administração
ambiental. Muitos não sabem, por exemplo, que é crime “destruir, danificar, lesar ou
maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros
públicos ou em propriedade privada alheia”, com pena cominada de detenção de três
meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, adimitindo-se ainda
a modalidade culposa, cuja escala penal varia de um a seis meses (art. 49 da Lei
9.605/1998). Portanto, é recomendável agir com muita cautela na hora de fazer uma
baliza para estacionar o automóvel. Não sendo caso de aplicação do Princípio da
Insificância, nem de medidas despenalizadoras, nem de substituição da pena privativa
de liberdade por multa ou restritiva de direitos, os desatentos poderão integrar a
terceira maior população carcerária do planeta.
E para as autoridades que representam Estados estrangeiros e organizações
internacionais vale dizer que apesar de toda a tragédia que compromete a vida em
solo brasileiro não isenta o resto do mundo da responsabilidade. Quando o assunto é
crime ambiental, o banco dos réus é grande, havendo lugar para todos, e certamente
o Brasil não irá figurar como peça principal do julgamento. Não foram os brasileiros os
responsáveis pela escravidão e morte de cerca de cinquenta milhões de índios nas
colônias da América; os donos das empresas produtoras dos agrotóxicos
extramemente nocivos, proibidos nos próprios países que os fabricam; os criadores da
guerra química mediante a utilização de gás mostarda, napalm, arsênico e gasolina
gelatinosa; os contrutores dos mísseis de destruição em massa; os causadores de
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acidentes em usinas nucleares; nem os detonadores de bombas atômicas no fundo das
praias parasidíacas.
Quanto aos demais homens bem-intencionados, para que seja possível um
debate franco e salutar sobre a preservação do que resta da Amazônia, convém parar
de se intoxicarem com a fumaça de nicotina e alcatrão, álcool, e outras drogas lícitas e
ilícitas. Não pega bem, gera descrédito em relação ao assunto. Longe da hipocrisia,
perceberão que penas mais severas servem exclusivamente para lotar ainda mais os
presídios, e não são capazes de moldar o comportamento social; que o dedo em riste
apontado para os culpados é válido para quem ainda não entendeu que quanto ao
extermínio da espécie humana não há sequer um inocente; e que o Direito, se não for
voltado para a felicidade do homem, não tem nenhuma utilidade.

5
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OS IMPACTOS DA ESTIGMATIZAÇÃO PELO USO DA TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA NA VIDA PSICOLÓGICA DO MONITORADO
ANDRÉIA AYRES GABARDO DA ROSA [1]
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(Orientadora)
RESUMO: Este artigo abordara a realidade do sistema prisional brasileiro, no que
tange à superlotação carcerária e inobservâncias de garantias mínimas do reeducando
durante o encarceramento, bem como os efeitos do monitoramento eletrônico na vida
psicológica do monitorado. Para tanto, no decorrer do presente trabalho, assuntos
como a evolução histórica das penas, as sanções permitidas e as vedadas na atual
legislação brasileira, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de
Processo Penal, a realidade prisional brasileira e a inovação trazida pela lei federal nº
12.258/10, que prevê a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância
indireta pelo condenado, e lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal
trazendo entre outras mudanças a possibilidade de monitoramento eletrônico como
medida cautelar diversa da prisão serão discutidos. Buscando alcançar o objetivo
proposto pelo estudo, foram realizadas pesquisas exploratórias, coleta de dados e
análise de documentos, tais como textos legais, artigos e doutrinas ligadas ao tema. O
presente artigo encerra-se destacando os aspectos positivos da monitoração
eletrônica empregada como meio alternativo à privação de liberdade e os negativos
consistentes na estigmatização e segregação social sofrida pelos monitorados.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoração eletrônica; Tornozeleira eletrônica; Superlotação
Carcerária; Medidas cautelares; Estigmatização;

1. INTRODUÇÃO
O aumento exorbitante da criminalidade e as mazelas do sistema prisional,
dois versos de uma mesma moeda, ensejaram um dos fenômenos mais característicos
da sociedade moderna, a superlotação carcerária, verdadeiro caos social.
Questiona-se, hoje, a eficácia das penas privativas de liberdade,
consubstanciadas pelo encarceramento, no tocante ao cumprimento das finalidades
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da pena, em especial, a não observância satisfatória da finalidade ressocializadora da
reprimenda. Nos moldes atuais, é nítido que o sistema carcerário não espelha as
diretrizes constitucionais. Sequer atende o idealizado pelo legislador ordinário.
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Em verdade, diante da realidade prisional, a pena se destina apenas a retirar
de circulação o condenado, para não se dizer que, em muitos casos, além de isolá-lo
da sociedade, contribui para o seu ingresso em organizações criminosas. Contribui
ainda, para a degradação da personalidade e dignidade do apenado, bem como faz
sucumbir a noção de humanidade.
É nesse contexto que surge o instituto do monitoramento eletrônico. Em
apertada síntese, configura uma possível solução para o aumento dos contingentes
carcerários, sendo uma alternativa capaz de potencializar a ressocialização do
segregado, afastando-o das maléficas consequências do encarceramento, uma vez que
funcionaria como substituição a medida privativa de liberdade, nos casos previstos em
lei.
5

O estudo em questão busca analisar o atual sistema carcerário brasileiro, e o
monitoramento eletrônico como alternativa para tentar amenizar problemas como a
superlotação e desestruturação, os quais nossos sistemas enfrentam. De tal forma, a
problemática consiste no estudo da relação do sistema prisional, que atualmente tem
se mostrado deficiente, utilizando o monitoramento eletrônico, como um método
eficaz para amenizar os efeitos malévolos da prisão provisória, reduzindo além do
número de encarcerados, os custos financeiros gerados pelos internos. Outrossim,
buscando manter o beneficiado em convívio familiar, com o intuito de diminuir os
efeitos, sobre tudo psicológicos, que a prisão causa nos detentos.
Com este trabalho pretende-se descrever brevemente a situação atual do
sistema prisional brasileiro levando em conta aspectos diversos, dentre eles: os direitos
humanos – e a não observância deles, dentre outros pontos ligados ao tema. Desse
modo, percebe-se que os problemas vão além da latente superlotação e atingem o
viés da corrupção e dos maus tratos aos ergastulados.
Na tentativa de solucionar tais problemas, o monitoramento eletrônico surge
como uma proposta para a eficácia do sistema prisional. Entrementes, é importante
considerar a forma como a sociedade corrobora para isso, considerando os efeitos
opostos e a tornozeleira eletrônica ao invés de incluir passe a segregar, tornando-se,
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em alguns casos, motivo de discriminação social, dificultando ainda mais a
ressocialização do monitorado. Isto posto, é preciso falar sobre esse assunto a fim de
quebrar estigmas e fomentar a reintegração social dos que cumprem medidas de
privação de liberdade, vez que se faz necessário a participação da sociedade enquanto
gestora principal desse processo.
Assim sendo, é necessário se discutir os impactos da estigmatização
ocasionada pelo uso da tornozeleira na vida psicológica do monitorado e identificar
os efeitos da lei nº 11.403/11, que instituiu o monitoramento eletrônico para os
acusados/processados, na ressocialização e reintegração social da pessoa presa.
Em suma, trata-se de estudo a ser desenvolvido a partir da pesquisa
exploratória e do método de pesquisa qualitativo. Os procedimentos a serem utilizados
na coleta e análise de dados serão a análise de documentos – por meio de consultas
de documentos legais, a exemplo da lei nº 11.403/11, além da pesquisa bibliográfica,
aprofundada em artigos e literaturas sobre assuntos relativos à aplicabilidade do
monitoramento eletrônico.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PENAS
Contam os especialistas que a humanidade já adotou diversas formas de
penalizar as criaturas que transgrediam os padrões estabelecidos pela sociedade em
que estavam inseridos. Nesse contexto, o Direito Penal como ramo jurídico responsável
por regular e punir as condutas socialmente vedadas existe desde o início dos tempos.
Franz Von Liszt dizia que “o ponto de partida da história da pena coincide com o ponto
de partida da história da humanidade” (LISZT citado por ESTEFAN, 2019, p. 33). Esse
caminho percorrido pelo Direito Penal, envolveu desde a aplicação de penas cruéis e
desumanas até as modernas medidas ressocializadoras que hoje vigoram nos estados
democráticos.
Conforme anota Estefan (2019, p. 33), “onde existe sociedade há o crime e,
bem por isso, deve haver o Direito Penal. Este, ainda que de modo primitivo, sempre
se fez presente em todos os agrupamentos sociais”. Em lição semelhante, Nucci (2011,
p. 73), ensina que “os castigos não passavam de embriões do sistema vigente, embora
não tivessem o mesmo sentido técnico-jurídico que a pena hoje possui”.
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Para os historiadores, em divisão apenas pedagógica, existem três ciclos
alusivos aos períodos de punição no Direito Penal. Classificam-nos em período da
vingança divina, período da vingança privada, e período da vingança pública.
O período da vingança divina é apontado como o primeiro ciclo adotado na
efetivação da pretensão punitiva. André Estefan assim discorre:
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Mesmo antes da existência do Estado, havia nas sociedades de
estrutura familiar as penas infligidas aos membros das tribos e
aos estranhos. Aos primeiros eram aplicadas penas quando
praticavam atos que traduziam uma espécie de perturbação da
paz e da vida em sociedade e, de regra, envolviam proscrição do
agente, o qual não podia habitare inter hominis e, portanto, era
morto ou, se pudesse, fugia. As sanções impostas aos estranhos,
por outro lado, possuíam conotação de vindita ou vingança
contra o estrangeiro (de outra raça ou origem) ou, ainda, de
“vingança 5de sangue”. Em ambos os casos, a pena imposta
revelava um caráter sacro, na medida em que, na consciência dos
povos, a paz (fim maior) encontrava-se sob a proteção dos
deuses, de modo que a vingança (reação contra a perturbação
da paz) fundamentava-se em preceito divino (ESTEFAN, 2019, p.
34).
Nessa fase, a mística e a religião dominavam a sociedade e, em razão disso a
punição do infrator visava aquietar o suposto enfurecimento dos deuses.
No período da vingança privada, quem aplicava a punição era o próprio
indivíduo e não mais a sociedade como ocorria no período da vingança divina. O
caráter retributivo da pena prevalecia. Segundo Greco (2015, p. 16), “a vingança privada
tinha seu fundamento dentro da simples retribuição do mal causado pelo
transgressor”. Conclui Greco (2015, p. 16), afirmando que “não havia limitação ao mal
que o ofendido poderia causar ao transgressor, ou seja, agiam sem proporção ao mal
causado, podendo até mesmo atingir o grupo ao qual o ofensor pertencia”. Concluise, portanto, que não existiam limites e a punição podia estender-se a outros além do
transgressor.
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Por fim, tem-se o período da vingança pública. Nessa fase, prevalecia a
vontade do governante, que era o titular do direito de punir. Essa etapa foi fruto da
maior organização política presente na sociedade. Ensina Foucault (2009, p. 48), que
nessa fase, “a lei é a vontade do soberano, e a pena é a justa retribuição a perturbação
da ordem”. Transferiu-se para o Estado, representado pelo soberano, a legitimidade
para punir. Nesse ponto, importante transcrever a lição dada por Rogério Sanches
Cunha:
Vingança Pública: a fase da vingança pública revela maior
organização societária e fortalecimento do Estado, na medida em
que deixa de lado o caráter individual da punição (perturbador
maior da paz social) para que dela se encarreguem as
autoridades competentes, ficando legitimada a intervenção
estatal nos conflitos sociais com aplicação da pena pública (2016,
p 88).
Em que pese a evolução apontada, por ser a vontade de um único indivíduo
que valia, sendo este o soberano, esse período ficou marcado por abusos e
desproporção entre o mal praticado e a pena aplicada.
Da leitura dos ensinamentos acima anotados, é possível perceber que o Direito
Penal foi moldado e sofisticou-se, acompanhando a evolução social. Em comum, além
do nome vingança, todos estes períodos tiveram como eixos centrais de existência a
crueldade, impiedade e ódio aplicados na execução das penas.
A humanização e a busca incansável por Justiça, surgiram de maneira
substancial no Direito Penal apenas no desfecho do século XVIII. O progressista Cesare
Bonesana, também conhecido como Marquês de Beccaria foi o responsável por
apresentar esse conceito. O mestre Beccaria (2006, p. 87), dizia que, “um dos maiores
freios dos delitos não é a crueldade das penas, mas sua infalibilidade”. Ainda segundo
ele, “a certeza de um castigo, mesmo moderado, sempre causará mais intensa
impressão do que o temor de outro mais severo, unido à esperança da impunidade”.
A obra Dos delitos e das Penas escrita em 1974, escrita pelo Marquês de
Beccaria, faz surgir no pensamento da humanidade a ideia de que a punição deve ser
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proporcional ao fato praticado, assim como devem ser abolidas as penas cruéis e
desumanas, idealizando dessa maneira o conceito de humanização no cumprimento
da reprimenda.
3. PENAS EXISTENTES E VEDADAS NO BRASIL
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O esforço praticado pelos indivíduos que outrora pregaram a evolução do
Direito Penal, no tocante a extinção do sofrimento corporal reflete na nossa atual
Constituição Federal. A Constituição Cidadã como também é conhecida, tem como
princípios basilares, dentre outros, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos
direitos humanos. Em consonância com as modernas diretrizes humanitárias, o
legislador brasileiro constituinte de 1988, elencou no texto constitucional as penas que
não podem ser aplicadas no Brasil. Observando as vedações impostas pelo
constituinte, coube ao legislador ordinário, por meio do Código Penal brasileiro,
apontar quais as modalidades de penas permitidas.
3.1 Penas vedadas pela Constituição Federal de 1988
5

Conforme expressamente previsto no texto constitucional, no Brasil não são
aplicadas as penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de
banimento, assim como não são admitidas penas cruéis. Assim expressa o texto legal:
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:
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do
art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
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Desse modo, por determinação constitucional, ninguém será submetido a
medida punitiva de caráter penal não prevista na lei maior.
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3.1.1 Pena de Morte
O artigo 5º, inciso XLVII, alínea a, da CF/88, fala que não haverá pena de morte.
Porém, esta é única vedação constitucional que comporta exceção. Nos termos do
mesmo dispositivo legal, a pena de morte será admitida em caso de guerra
formalmente declarada. Esta ressalva legal é explicada pelo ilustre doutrinador José
Afonso da Silva.
Segundo ele:
Ao direto a vida contrapõe-se a pena de morte. Uma constituição
que assegura o direito a vida incidirá em irremediável incoerência
se admitir a pena de morte. É tradição do Direito Constitucional
brasileiro vedá-la, admitida só em que caso de guerra externa
declarada, nos termos do art. 84, XIX, da Constituição Federal,
porque, aí, a Constituição tem que a sobrevivência da
nacionalidade é um valor mais importante do que a vida
individual de quem porventura trair a pátria em momento crucial
(2005, p. 201-202).
No direito penal brasileiro, a medida extrema de impor a morte a um indivíduo
somente se justifica para preservar os interesses da nação.
3.1.2 Pena de Caráter Perpétuo
A segunda hipótese vedada pela Carta da República de 1988 é a imposição de
sanção com caráter perpétuo. No Brasil, conforme dicção do Código Penal, o tempo
máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderá ser superior a
30 (trinta) anos. O saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro assim ensinava:
As penas de caráter perpétuo estão definitivamente fora do
sistema penal brasileiro, segundo a CF/88. É praticamente
unânime o entendimento de que esse tipo de pena não traz
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efeitos positivos para a sociedade e muito menos para os
condenados. Os reflexos são totalmente negativos, tais como a
manutenção da ociosidade e a transformação do condenado em
pária social (1991, p. 111-112).
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Em consonância com os modernos postulados da função social da pena, o
Brasil aplica o caráter ressocializador das sanções, razão pela qual seria incoerente
adotar medidas punitivas infinitas.
3.1.3 Pena de Trabalhos Forçados
Outra forma de pena desautorizada pela Carta da República é a aplicação de
trabalhos forçados aos ergastulados. Para a correta interpretação do comando
constitucional em estudo, é preciso entendermos o significado penal da expressão
“trabalho forçado”. Quem bem explica esta expressão é o atual Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:
Para que se5 faça satisfatória distinção entre trabalho forçado e
laborterapia, que está prevista no CP, é importante compreender
a força, a extensão que o adjetivo “forçado” confere a palavra
“trabalho”. Esse adjetivo dá uma ideia de que o condenado terá
que trabalhar nem que seja à base de violência, de socos e
pontapés, não havendo, portando, opção. Ou ele trabalha ou ele
apanha. Situação definitivamente desumana (2003, p. 330).
Desse modo, o combatido pelo legislador constituinte foi a submissão dos
privados de liberdade à trabalhos para os quais não estejam de acordo. Importante
este esclarecimento para que não se confunda trabalho forçado, proibido
constitucionalmente, com o dever de trabalho previsto na Lei de Execução Penal. Sobre
o trabalho prisional, o professor Cezar Roberto Bitencourt discorre com maestria:
O trabalho prisional é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso
do condenado e diminuir os efeitos criminógenos da prisão e, a
despeito de ser obrigatório, hoje é um direito-dever do apenado
e será sempre remunerado (2018, p. 311).
Ainda sobre a distinção acima anota, convém transcrever o entendimento do
magistrado Guilherme Nucci:
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O trabalho, segunda a Lei de Execução Penal (art. 31), é
obrigatório, mas não forçado. Deve trabalhar o condenado que
almejar conseguir benefícios durante o cumprimento da pena,
tendo em vista que a sua recusa pode configurar falta grave (art.
51, III c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal – 7.210/84) e,
consequentemente, o impedimento à progressão de regime e ao
livramento condicional. O trabalho forçado, vedado
constitucionalmente (art. 5º, XLVII, c), teria o condão de impelir o
sentenciado à atividade laborativa, sob pena de sofrer outras e
mais severas sanções. Logo, a remição é um incentivo à
laborterapia (2006, p. 386).
Ainda segundo Nucci (2006, p. 386), “o principal é a obrigação de trabalhar,
que funciona primordialmente como fator de recuperação, disciplina e aprendizado
para a futura vida em liberdade”.
3.1.4 Pena de Banimento
A Lei suprema do Brasil também proíbe a aplicação da pena de
banimento. Alexandre de Moraes ensina que “a pena de banimento
corresponde à retirada forçada de um nacional de seu país, em virtude da
prática de determinado fato no território nacional” (citado por CARVALHO,
2019, p. 332). Banimento não se confunde com expulsão, deportação ou
extradição. Sem aprofundar no tema, haja vista não ser objeto do presente
artigo, parece-nos importante transcrever a lição de Alexandre de Moraes no
tocante a diferenciação desses institutos:
A extradição não se confunde com o instituto da entrega
(surrender), previsto no art. 102 do Estatuto de Roma, pois
enquanto a extradição é o modo de entregar o indivíduo ao
outro Estado por delito nele praticado, o segundo instituto é
definido como a entrega de uma pessoa por um Estado ao
Tribunal. (...)Não há deportação nem expulsão de brasileiro. O
envio compulsório de brasileiro para o exterior constitui
banimento,
que
é
pena
excepcional,
proibida
constitucionalmente, nos termos do art. 5º, XLVII, d, da
Constituição Federal (2017, p. 231).
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Temos, portanto, que a proibição de aplicar penas de banimento,
protege não apenas o chamado direito de cidadania. O espírito da norma
alcança diferentes áreas, dentre elas o desporto e a religião.
3.1.5 Penas Cruéis
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Finalizando o rol de penas proibidas pela Constituição Federal de 1988,
o legislador constituinte incluiu a impossibilidade de aplicar penas cruéis. Para
Cernicchiaro (2003, p. 288), “por penas e tratamentos cruéis, desumanos e
degradantes,
entendem-se
aqueles
que
submetem
e
infligem
desnecessariamente padecimento físico ou moral ao condenado, atingindo sua
dignidade, além do inerente à sanção aplicada”.
Esta impossibilidade é reflexo, dentre outros aspectos, do respeito à
dignidade da pessoa humana, elencada como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil. Márcia de Freitas Oliveira, citando o ilustre jurista
Zaffaroni assim escreve:
Outro corolário prático do princípio da humanidade é a proibição
5
de tratamento
de caráter cruel, desumano e degradante às
pessoas que cumprem penas criminais, ou a adoção de penas
com essas características, que tem por objetivo apenas causar
sofrimento ou humilhação. Ressalta-se que esta proibição não
deve ser mera formalidade e que atos legais não podem legitimar
penas com essas características (OLIVEIRA, 2011, p. 36).
A essência dessa negação é a preservação da integridade física e moral dos
encarcerados, sejam eles condenados ou provisórios.
Desse modo, as vedações constitucionalmente impostas pelo legislador
originário observam aquilo que de mais humano existe no Direito Penal. O respeito à
dignidade humana, efetivado no ordenamento jurídico brasileiro pelo princípio da
limitação das penas, revela o caráter proporcional e ressocializador adotados pelo
Brasil na aplicação das reprimendas criminais.
•

Penas admitidas pela Constituição Federal de 1988
Em verdade, a Constituição Federal de 1988 limitou-se a elencar as punições
inadmissíveis de aplicação no Brasil. Coube, portanto, ao Decreto Lei nº 2.848/40 o
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Código Penal, recepcionado pela Carta de 1988, elencar as formas de reprimendas
estatais admitidas. Antes de dissertar sobre as reprimendas existentes, parece-nos
importante anotar o conceito jurídico de pena. Segundo Nucci (2011, p. 391), pena é
“a sanção imposta pelo Estado, através da ação penal ao criminoso, cuja finalidade é a
retribuição ao delito perpetrado e prevenção a novos crimes”. Conceito semelhante é
o trazido por Masson (2010, p.521), ao definir pena como “a resposta estatal, no
exercício do jus puniendi e após o devido processo legal, ao responsável pela prática
de um crime ou contravenção”.
Nucci completa sua lição apresentando o caráter das penas:
O caráter preventivo da pena desdobra-se em dois aspectos,
geral e especial, que se subdividem em outros dois. Temos
quanto enfoques: a) geral negativo, significando o poder
intimidativo que ela representa a toda a sociedade, destinatária
da norma penal; b) geral positivo, demonstrando e reafirmando
a existência e eficiência do Direito Penal; c) especial negativo,
significando a intimidação do autor do delito para que não torne
a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, quando
necessário e evitando a prática de outras infrações penais; d)
especial positivo, que consiste na proposta de ressocialização do
condenado, para que volte ao convívio social, quando finalizada
a pena ou quando, por benefícios, a liberdade seja antecipada
(2011, p. 391).
Dessa forma, em consonância com as diretrizes constitucionais, no Brasil são
admitidas apenas as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa.
3.2.1 Pena Privativa de Liberdade
As penas privativas de liberdade estão previstas no artigo 33 do Código Penal
brasileiro. O Decreto Lei nº 3.688/41, nominado de Lei das Contravenções Penais, prevê
ainda a chamada prisão simples. Em relação a este último, por expressa previsão legal,
não aplicar-se-á o rigor penitenciário, razão pela qual não esmiuçaremos o tema,
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debruçando-nos sobre as penas de reclusão e detenção, formas de cumprimento da
pena privativa de liberdade.
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A privação de liberdade como pena teve origem, conforme leciona Pimentel
(1983, p.134-135), “nos mosteiros da Idade Média, como punição imposta aos monges
ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem,
em silêncio, à meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se com
Deus”.
No Brasil, conforme anotado acima, o cumprimento da pena privativa de
liberdade ocorre por meio da reclusão ou detenção, estando esta variante ligada a
gravidade do delito praticado. Apesar de ambas serem meios para concretizar o
encarceramento, possuem diferenças significantes. André Estefan indica quais são as
diferenças:
De modo geral, pode-se dizer que a pena de reclusão é mais
severa que a detenção, motivo pelo qual destina-se a delitos mais
5
graves. Além disso, distinguem-se nos seguintes aspectos. 1)
Regime inicial: a pena de reclusão admite, em tese, que o juiz fixe,
na sentença condenatória, quaisquer dos três regimes iniciais de
cumprimento (fechado, semiaberto e aberto), ao passo que na
detenção, somente pode ter lugar os dois últimos. (...). 2) Efeitos
específicos da condenação: dentre os efeitos extrapenais
específicos da condenação, encontra-se a incapacidade para o
exercício do poder familiar, tutela ou curatela, exclusiva para
crimes punidos com reclusão. (...). 3) Espécie de medida de
segurança aplicável: se o fato praticado pelo inimputável ou
semi-inimputável por doença mental, for punido com reclusão, o
juiz somente poderá impor-lhe a medida de internação em Casa
de Custódia e Tratamento; sendo apenado com detenção, deverá
aplicar a internação ou, excepcionalmente, optar pelo tratamento
ambulatorial. 4) Prioridade na Execução: as penas mais graves são
executadas prioritariamente. Significa que, uma pessoa foi
condenada em dois processos distintos, num deles a uma pena
de reclusão e no outro, de detenção, aquela será a primeira a ser
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executada (independentemente da quantidade imposta) (2019,
p. 368-369).
A restrição da liberdade no atual ordenamento jurídico brasileiro é a mais
gravosa das penalidades que pode ser imposta ao indivíduo.
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3.2.2 Pena Restritiva de Direitos
O artigo 43 do Código Penal brasileiro elenca as penas restritivas de direitos:
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I – prestação pecuniária;
II – perda de bens e valores;
III – limitação de fim de semana;
IV – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
V – interdição temporária de direitos;
VI – limitação de fim de semana;
Na definição trazida por Cunha (2016, p. 454), “as Penas Restritivas de Direito
são espécies de penas alternativas e, visam substituir as Penas Privativas de Liberdade,
quando as últimas possuírem um menor grau de punição”. Conceito didático também
o apresentado por Estefan e Gonçalves (2013, p. 507), onde segundo os autores “as
penas restritivas de direito, juntamente com a de multa, constituem as chamadas penas
alternativas, que tem por finalidade evitar a colocação do condenado na prisão,
substituindo-a por certas restrições”.
Desse modo, as penas restritivas de direitos existentes no direito penal pátrio
são opções postas à disposição do julgador, que ao analisar o caso concreto deve
escolher a mais adequada e proporcional, reafirmando assim o caráter pedagógico da
sanção.
3.2.3 Pena de Multa
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A última das penas admitidas no direito penal brasileiro é a multa. Prevista no
artigo 49 do Código Penal, consiste no pagamento de valores em favor do fundo de
administração penitenciária. Há registros da aplicação dessa modalidade de sanção
desde a antiguidade. No Brasil, os primeiros registros remontam da época imperial,
conforme leciona André Estefan:
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A pena pecuniária constitui mecanismo utilizado pelo Direito
Penal há séculos. No período colonial brasileiro, as Ordenações
do Reino autorizavam em algumas poucas situações, que a
prática do delito se resolvesse em pecúnia. Ao tempo do Código
Criminal do Império (1830), a pena de multa recebeu
cuidadosamente regulamentação, tendo sido esse Diploma o
primeiro a adotar o sistema do dia-multa. O Código Penal de
1890 também previa a multa na Parte Geral, mas não a cominava
a nenhum direito na Parte Especial. O legislador, em 1940, a
acolheu, sendo ela, até a Reforma da Parte Geral (1984), uma das
5
“penas principais”,
juntamente com a privativa de liberdade. O
sistema adotado pelo Código em sua redação original recebeu
severas críticas, pois estabelecia a multa em valores prefixados,
que em pouco tempo foram corroídos pela inflação. A Reforma
de 1984 resgatou o sistema do dia-multa, revogando todas as
disposições do Código Penal e de lei especiais que, até então,
cominavam a pena pecuniária em valores prefixados. Em 1996, a
pena de multa sofreu importantíssima mudança, passando a ser
considerada, após o trânsito em julgado, como dívida de valor,
vedando-se sua conversão em pena privativa de liberdade (2019,
p.406).
É, portanto, a pena de multa, na medida de sua proporcionalidade, a mais
branda das penalidades aplicáveis no Brasil, pois, atinge apenas o lado financeiro do
indivíduo, vedando-se por imposição legal, que a mesma atinja outros direitos como a
liberdade.
4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Em superficial análise dos assuntos já abordados neste artigo, é possível
perceber que as ciências criminais estão em constante evolução e aperfeiçoamento.
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Tanto os meios de punir quanto as penas aplicáveis, sofisticaram-se com o passar dos
tempos, abandonando o caráter impiedoso e agressivo e, adotando a humanização e
reintegração social, pregados pelos sistemas penais modernos. O Estado brasileiro
como defensor dos direitos humanos que é, não poderia afastar-se dessa nova
realidade mundial.
O Direito Penal rege-se, dentre outros, pelo princípio da intervenção mínima.
Nesse ponto, impossível citar este instituto e não anotar a lição do renomado
doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
O princípio da intervenção mínima, também conhecida
como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do
Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se
legitima se construir como meio necessário para a proteção de
determinado bem jurídico. Se outras formas de sanção ou outros
meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela
desse bem, a sua criminalização será inadequada e
desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem jurídica
violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são
estas que devem ser empregadas e não as penais (2007, p. 13).
Dessa maneira, o Estado enquanto detentor da legitimidade punitiva na esfera
criminal, somente deve agir quando as demais ramificações do Direito se revelarem
infrutíferas. Derivando do preceito da mínima intervenção estatal, reforça-se a ideia de
que sendo a prisão a mais gravosa das medidas existentes no direito criminal, esta
deve ser aplicada apenas nos casos de maior gravidade e, quando não restarem
alternativas senão a segregação do indivíduo.
Eis que surgem então, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do Código de Processo Penal, sendo elas:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
54

www.conteudojuridico.com.br

II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando, por circunstancias relacionadas ao fato, deva o indiciado
ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco
de novas infrações;
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III – proibição de manter contato com pessoa determinada
quando, por circunstancias relacionadas ao fato, deva o indiciado
dela permanecer distante;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência
seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos;
VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de
5
natureza econômica
ou financeira quando houver justo receio de
sua utilização para a prática de infrações penais;
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos
concluírem ser inimputável ou semi-inimputável;
VIII – fiança, nas infrações que a admitam, para assegurar o
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem
judicial;
IX – monitoração eletrônica;
Em comum, as medidas de cautela inseridas em 2011 no Código de Processo
Penal, buscaram aparelhar o sistema processual com mecanismos diversos da
segregação. O rol do artigo 319 do CPP, permite que o julgador, analisando o caso
concreto, empregue uma ou mais das “saídas” alternativas à prisão, que se revele(m)
adequada(s) ao caso posto.
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Neste artigo, será abordada apenas a medida prevista no inciso IX, a chamada
monitoração eletrônica.
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4.1 Alterações trazidas pela lei federal nº 12.258/11
Antes, porém, deve-se registrar as diferenças existentes entre as leis federais
nº 12.258/10 e 12.403/11. A primeira lei, alterou o Código Penal e a Lei de Execução
Penal, na medida em que autorizou a possibilidade de utilização de equipamento de
vigilância indireta pelos apenados. Trata-se, portanto, de monitoramento eletrônico
destinado aos indivíduos que já possuem condenação criminal. O artigo 146-B da Lei
de Execução Penal disciplina o tema, bem como estabelece os parâmetros para a
concessão do benefício. A segunda lei em questão, alterou o Código de Processo Penal,
na medida em que incluiu institutos relativos à prisão processual, fiança, liberdade
provisória e demais medidas de cautela, dentre as quais inclui-se o monitoramento
eletrônico.
Segundo Nucci (2016, p. 600), as medidas cautelares alternativas, “são o cerne
da reforma processual introduzida pela Lei 12.403/11, buscando evitar os males da
segregação provisória, por meio do encarceramento de acusados, que, ao final da
instrução, podem ser absolvidos ou condenados a penas ínfimas”. À vista disso, o artigo
319 do Código de Processo Penal aplica-se apenas aos acusados e processados, sobre
os quais não recaia sentença criminal condenatória. Como bem explica o culto
doutrinador, a inclusão das medidas cautelares tem o condão de evitar a segregação
provisória desnecessária. Foi uma das formas encontradas pelo legislador ordinário
para “diminuir” a população carcerária.
Pontuadas as diferenças existentes nas leis ligadas ao tema, prosseguimos com
o estudo no tocante a efetivação ou não das políticas criminais trazidas pela lei federal
nº 12.403/11, especificamente ao monitoramento eletrônico como mecanismo hábil a
“diminuir” a população carcerária provisória e a existência de eventuais “danos”
psicológicos suportados pelos monitorados. Para tanto, necessário se faz traçar um
panorama ao menos superficial acerca do sistema penitenciário nacional.
4.2 Realidade do Sistema Prisional brasileiro
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Não é de hoje que o sistema prisional pátrio enfrenta dificuldades. Fatores
crônicos como superlotação, má administração e maus tratos evidenciam o falimento
da pena privativa de liberdade no Brasil. Aliado a isso, os estabelecimentos penais estão
em sua maioria, dominados por organizações criminosas que comandam a
criminalidade dentro e fora dos presídios. Como consequência dos recorrentes
problemas prisionais, ocorre o desrespeito a várias garantias fundamentais dos presos.
Marco Aurélio de Melo, magistrado do Supremo Tribunal Federal, bem define as
atrocidades sofridas pela população carcerária:
As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios
convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornamse lixo digno do pior tratamento possível, sendo-lhes negado
todo e qualquer direito à existência minimamente segura e
salubre (ADPF 347-DF, p.12).
Visando amenizar o caos instalado no sistema carcerário, o legislador federal
frequentemente altera as normas
5 de natureza penal e processual penal, afim de
implementar mecanismos modernos de “triagem” carcerária, de modo que o
encarceramento seja a última opção escolhida. Nesse contexto, diferentes tentativas
para solucionar essa crise já foram incorporadas ao ordenamento jurídico, sendo a
implantação das audiências de custódia e a possibilidade de presas gestantes
cumprirem prisão domiciliar as mais recentes.
Nesse constante aperfeiçoamento legislativo, sem desmerecer ou diminuir
outras ações com os mesmos objetivos, deve-se reconhecer que as medidas
alternativas à prisão, trazidas pela lei 12.403/11 representam significativo avanço no
combate ao encarceramento “desnecessário”, com especial destaque para o inciso IX,
do art. 319 do Código de Processo Penal, consistente na monitoração eletrônica.
4. 3 Inovação trazida pelo uso da tornozeleira eletrônica
A tornozeleira eletrônica é o equipamento usado pelo indivíduo, que tem por
finalidade limitar a liberdade de locomoção por meio da monitoração eletrônica, em
tempo real, para saber se o mesmo está observando os parâmetros definidos na
decisão concessiva da medida cautelar decretada pelo julgador. O uso dessa
ferramenta de vigilância, efetiva o monitoramento eletrônico concebido pela lei
11.403/11.
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Quanto ao funcionamento do equipamento, Flávia Werneck Pelegrino assim
discorre:
Seu funcionamento não é complexo. O equipamento é
semelhante a um relógio de pulso inserido no tornozelo e pesa
cerca de 150g. Pode ser fabricado em material emborrachado ou
fibra ótica, tendo a bateria durabilidade aproximada de dois dias.
Para recarregar o equipamento, há um cabo que deve ser ligado
à tomada. O monitoramento é efetivamente realizado por meio
de um chip que envia a mensagem para uma central, que verifica
se o apenado está no local predeterminado. Caso contrário, o
aparelho emite um sinal para a central e os funcionários da
defesa social serão acionados. Assim, é possível saber se o
usuário aproximou-se de local proibido pela justiça, fato que será
comunicado posteriormente ao juiz que tomará as devidas
providências para sancioná-lo (2016, p. 07).
Ocorre que, como toda medida criada, existem fatores positivos e negativos
na sua aplicação. Maria Poza Cisneiros, relatando os benefícios da adoção do
monitoramento eletrônico em seu país, define positivamente o uso da medida, senão
vejamos:
Como instrumento de controle o monitoramento eletrônico
consagra-se eficaz na observação e localização de pessoas e
coisas sendo possível determinar a exata localização, percurso e
deslocamento do objeto monitorado. Nesta vertente, como bem
assevera a respeitada doutrina, a vigilância eletrônica consiste no
método que permite controlar, vigiar, determinar os passos
daquele que se busca limitar (2002, p. 60).
O método da monitoração eletrônica permite que os responsáveis pelo
sistema carcerário fiscalizem se o monitorado respeita os parâmetros estabelecidos na
decisão concessiva da benesse, restringindo sua liberdade de forma menos invasiva,
ao tempo que afasta-o do convívio com as mazelas carcerárias da atualidade. Visa
também, a redução da reincidência criminal, tendo em vista que o convívio com
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criminosos habituais contribui para a “doutrinação” na continuidade delitiva. Além
disso, a oportunidade de manter o convívio com o círculo familiar no período em
poderia estar recluso também desponta como ponto positivo. Outro ponto positivo
trazido pelo monitoramento eletrônico de pessoas, é a possibilidade da redução da
comunidade carcerária e, consequentemente, a desoneração do Estado com gastos na
manutenção dos indivíduos ergastulados, sem, contudo, deixar o que o
acusado/processado fique “livre” para cometer novos ilícitos sem deixar vestígios
mínimos. Quem melhor define a soma dos benefícios acima citados é Grego (2010,
p.01), pois, segundo ele, ‘o monitoramento de presos serve a uma tríplice finalidade,
qual seja, redução da superlotação carcerária, redução nos custos decorrentes do
encarceramento e combate à reincidência criminal, muitas vezes, como sucesso”.
Todavia, contrapõem-se aos aspectos positivos da monitorização o fato de que
uso da tornozeleira eletrônica expõem o monitorado a situação vexaminosa, pois tarjao como criminoso, sendo que ao final do processo ele poderá ser julgado inocente.
Essa exposição, impinge no vigiado um sentimento de aflição semelhante ao do
5
cárcere. A discriminação e sofrimento
por ele suportadas, apesar de mais amenas
comparadas à privação de liberdade, acarretam agudo sofrimento psíquico e moral.
Nesse ponto, a rotulação dada a quem usa o equipamento de controle conta
negativamente para a almejada ressocialização.
4. 4 Estigmatização pelo uso da tornozeleira eletrônica
Para os leigos, o fato de o sujeito que praticou um ilícito penal não estar
enclausurado é interpretado como se nenhuma punição/penalidade a ele tenha sido
aplicada. Todavia, a verdade destoa dessa rasa interpretação. Rodrigo Capez assevera
que toda medida cautelar, mesmo que sutilmente, atinge algum dos direitos
fundamentais do indivíduo:
Por outro lado, afirmar-se que a prisão cautelar seja a
última ratio não significa que a imposição de qualquer outra
medida dela diversa constitua desdobramento ordinário da
marcha processual, haja vista que, em maior ou menor grau,
sempre haverá intervenção em um direito fundamental (2017, p.
395).
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Nesse contexto, apesar da aparente liberdade usufruída pelo monitorado,
sobre ele recai a intervenção estatal consubstanciada pela limitação de locomoção.
Além disso, o indivíduo nessa situação também é atingindo pela maligna
estigmatização social.
Conforme definição dada pelo dicionário online, estigmatizar consiste em
“marcar uma pessoa negativamente; fazer julgamento sobre algo ou alguém”. Diante
disso, é certo que o simples fato de uma pessoa figurar no polo passivo de uma
investigação ou processo criminal já desperta olhares depreciativos. Essa reprovação
social assemelha-se, ressalvadas as devidas peculiaridades, com o conceituado pela
Teoria do Etiquetamento.
No conceito criado por Becker (2008, p.285), afirma-se que “a desviação, ou
seja, uma qualidade atribuída por processo de interação altamente seletivos e
discriminatórios”. Completa sustentando que, “a teoria tem como objetivo os
processos de criminalização, ou seja, os critérios utilizados pelo sistema penal no
exercício do controle social para definir o desviado como tal”.
Essa prática nefasta de julgar quem faz uso da tornozeleira eletrônica é feita
pela grande maioria das pessoas quando se deparam com um indivíduo nessa
condição. De se registrar que, enquanto encarcerado em uma unidade penal, os
espectadores que tomariam conhecimento da privação de liberdade a ele imposta, se
limitariam aos demais internos e àqueles que lá trabalham. Logo, sendo o indivíduo
posto em relativa liberdade mediante monitoração eletrônica, o público
testemunhante de sua condição de acusado/processado em demanda criminal
multiplica-se demasiadamente. Daí surgem os embaraços acarretados pelo uso da
ferramenta de acompanhamento instantâneo.
Posto isso, a estigmatização social, o preconceito e a desconfiança
impingidos àqueles que usam a tornozeleira eletrônica causam aos indivíduos, mesmo
que de forma abrandada e velada, a sensação da aplicação da pena de banimento, pois
os mesmos se veem segregados perante a sociedade.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O avanço nas técnicas punitivas adotadas pelo Estado é algo que repercute
na eficácia das medidas atualmente aplicadas. O modelo de flagelação, marco inicial
do jus puniendi estatal em nada se assemelha com as “modernas” técnicas agora
empregadas. Modernas no sentido de humanas, proporcionais e desprovidas de
castigo físico e psicológico, onde a busca pela retribuição do mal praticado não é
superada pelo caráter ressocializador da reprimenda imposta.
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Anos se passaram do marco inicial ao cenário atual. Nesse longo espaço de
tempo, a sagacidade e rigidez outrora eleitas pelo Estado foram substituídas pelo
equilíbrio e proporcionalidade nas sanções impostas. Como já dito, sem afastar-se da
necessária retribuição e prevenção pelos crimes cometidos, nosso atual cenário
criminal prioriza a aplicação do terceiro elemento norteador das penas, sendo ela a
face ressocializadora da repreensão penal aplicada.
Em âmbito internacional, o término dos grandes conflitos armados
associados às barbáries cometidas contra a raça humana nesse período foram o fator
encorajador para a elaboração, implemento e propagação dos tratados e convenções
5
sobre direitos humanos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi quem de forma
mais abrangente estabeleceu as premissas em relação a preservação e respeito aos
direitos da pessoa. Nossa Carta Magna atual melhorou o que já estava positivado e
incorporou várias vedações criminais existentes na órbita internacional. O respeito à
dignidade da pessoa humana é apresentado como princípio fundamental, constando
no artigo 1º da constituição cidadã.
Como consequência do postulado da prevalência dos direitos humanos, além
de outras proibições existentes, o ordenamento jurídico vigente refuta a imposição de
penas cruéis, desumanas ou degradantes. Todavia, o cenário prisional brasileiro
demonstra que a teoria destoa da prática. A simples prisão faz com que a pessoa
encarcerada seja exposta a uma gama de mazelas. A superlotação e os maus-tratos
são apenas alguns dos problemas enfrentados pela pessoa presa. Para combater essa
deplorável realidade, algumas alternativas ao encarceramento foram implementadas,
dentre as quais inclui-se o monitoramento eletrônico mediante uso da chamada
tornozeleira eletrônica. Assim, condenados que já possuam direito e
indiciados/acusados que preencham determinados requisitos podem ser soltos
mediante monitoração eletrônica, diminuindo assim a população carcerária e
desonerando os gastos públicos com a manutenção de ergastulados. Essa ferramenta
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de controle remoto, propicia que o usuário desfrute da chamada liberdade relativa,
sem, contudo, deixar de ser um mecanismo de controle limitador do direito de
locomoção.
Em que pese o esforço feito pelo legislador brasileiro ao adotar o
monitoramento eletrônico, é inegável que os reflexos da exposição do status penal
repercute na vida social e psicológica do monitorado. As oportunidades indispensáveis
para recomeçar a jornada social são escassas, razão pela qual muitos quebram as
condições fixadas.
Dessa forma, não é razoável negar que a monitoração eletrônica de presos
reúne pontos positivos e negativos. Ocorre que, da forma como posta hoje, a medida
de fiscalização extramuros contribui basicamente para o esvaziamento dos
estabelecimentos penais, afastando-se e muito da finalidade precípua das
reprimendas, que segundo o viés humano da legislação é a ressocialização. O uso
ostensivo da tornozeleira por quem está sendo monitorado não contribui para a
reinclusão social. Para que se alcance o objetivo precípuo da não segregação é preciso
evoluir no sentido de se criar/usar outra ferramenta de controle, menos invasiva e de
menor ostensividade.
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(Orientadora)
RESUMO: Este artigo abordara a realidade do sistema prisional brasileiro, no que
tange à superlotação carcerária e inobservâncias de garantias mínimas do reeducando
durante o encarceramento, bem como os efeitos do monitoramento eletrônico na vida
psicológica do monitorado. Para tanto, no decorrer do presente trabalho, assuntos
como a evolução histórica das penas, as sanções permitidas e as vedadas na atual
legislação brasileira, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de
Processo Penal, a realidade prisional
brasileira e a inovação trazida pela lei federal nº
5
12.258/10, que prevê a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância
indireta pelo condenado, e lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal
trazendo entre outras mudanças a possibilidade de monitoramento eletrônico como
medida cautelar diversa da prisão serão discutidos. Buscando alcançar o objetivo
proposto pelo estudo, foram realizadas pesquisas exploratórias, coleta de dados e
análise de documentos, tais como textos legais, artigos e doutrinas ligadas ao tema. O
presente artigo encerra-se destacando os aspectos positivos da monitoração
eletrônica empregada como meio alternativo à privação de liberdade e os negativos
consistentes na estigmatização e segregação social sofrida pelos monitorados.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoração eletrônica; Tornozeleira eletrônica; Superlotação
Carcerária; Medidas cautelares; Estigmatização;

1. INTRODUÇÃO
O aumento exorbitante da criminalidade e as mazelas do sistema prisional,
dois versos de uma mesma moeda, ensejaram um dos fenômenos mais característicos
da sociedade moderna, a superlotação carcerária, verdadeiro caos social.
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Questiona-se, hoje, a eficácia das penas privativas de liberdade,
consubstanciadas pelo encarceramento, no tocante ao cumprimento das finalidades
da pena, em especial, a não observância satisfatória da finalidade ressocializadora da
reprimenda. Nos moldes atuais, é nítido que o sistema carcerário não espelha as
diretrizes constitucionais. Sequer atende o idealizado pelo legislador ordinário.
Em verdade, diante da realidade prisional, a pena se destina apenas a retirar
de circulação o condenado, para não se dizer que, em muitos casos, além de isolá-lo
da sociedade, contribui para o seu ingresso em organizações criminosas. Contribui
ainda, para a degradação da personalidade e dignidade do apenado, bem como faz
sucumbir a noção de humanidade.
É nesse contexto que surge o instituto do monitoramento eletrônico. Em
apertada síntese, configura uma possível solução para o aumento dos contingentes
carcerários, sendo uma alternativa capaz de potencializar a ressocialização do
segregado, afastando-o das maléficas consequências do encarceramento, uma vez que
funcionaria como substituição a medida privativa de liberdade, nos casos previstos em
lei.
O estudo em questão busca analisar o atual sistema carcerário brasileiro, e o
monitoramento eletrônico como alternativa para tentar amenizar problemas como a
superlotação e desestruturação, os quais nossos sistemas enfrentam. De tal forma, a
problemática consiste no estudo da relação do sistema prisional, que atualmente tem
se mostrado deficiente, utilizando o monitoramento eletrônico, como um método
eficaz para amenizar os efeitos malévolos da prisão provisória, reduzindo além do
número de encarcerados, os custos financeiros gerados pelos internos. Outrossim,
buscando manter o beneficiado em convívio familiar, com o intuito de diminuir os
efeitos, sobre tudo psicológicos, que a prisão causa nos detentos.
Com este trabalho pretende-se descrever brevemente a situação atual do
sistema prisional brasileiro levando em conta aspectos diversos, dentre eles: os direitos
humanos – e a não observância deles, dentre outros pontos ligados ao tema. Desse
modo, percebe-se que os problemas vão além da latente superlotação e atingem o
viés da corrupção e dos maus tratos aos ergastulados.
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Na tentativa de solucionar tais problemas, o monitoramento eletrônico surge
como uma proposta para a eficácia do sistema prisional. Entrementes, é importante
considerar a forma como a sociedade corrobora para isso, considerando os efeitos
opostos e a tornozeleira eletrônica ao invés de incluir passe a segregar, tornando-se,
em alguns casos, motivo de discriminação social, dificultando ainda mais a
ressocialização do monitorado. Isto posto, é preciso falar sobre esse assunto a fim de
quebrar estigmas e fomentar a reintegração social dos que cumprem medidas de
privação de liberdade, vez que se faz necessário a participação da sociedade enquanto
gestora principal desse processo.
Assim sendo, é necessário se discutir os impactos da estigmatização
ocasionada pelo uso da tornozeleira na vida psicológica do monitorado e identificar
os efeitos da lei nº 11.403/11, que instituiu o monitoramento eletrônico para os
acusados/processados, na ressocialização e reintegração social da pessoa presa.
Em suma, trata-se de estudo a ser desenvolvido a partir da pesquisa
exploratória e do método de pesquisa
qualitativo. Os procedimentos a serem utilizados
5
na coleta e análise de dados serão a análise de documentos – por meio de consultas
de documentos legais, a exemplo da lei nº 11.403/11, além da pesquisa bibliográfica,
aprofundada em artigos e literaturas sobre assuntos relativos à aplicabilidade do
monitoramento eletrônico.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PENAS
Contam os especialistas que a humanidade já adotou diversas formas de
penalizar as criaturas que transgrediam os padrões estabelecidos pela sociedade em
que estavam inseridos. Nesse contexto, o Direito Penal como ramo jurídico responsável
por regular e punir as condutas socialmente vedadas existe desde o início dos tempos.
Franz Von Liszt dizia que “o ponto de partida da história da pena coincide com o ponto
de partida da história da humanidade” (LISZT citado por ESTEFAN, 2019, p. 33). Esse
caminho percorrido pelo Direito Penal, envolveu desde a aplicação de penas cruéis e
desumanas até as modernas medidas ressocializadoras que hoje vigoram nos estados
democráticos.
Conforme anota Estefan (2019, p. 33), “onde existe sociedade há o crime e,
bem por isso, deve haver o Direito Penal. Este, ainda que de modo primitivo, sempre
se fez presente em todos os agrupamentos sociais”. Em lição semelhante, Nucci (2011,
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p. 73), ensina que “os castigos não passavam de embriões do sistema vigente, embora
não tivessem o mesmo sentido técnico-jurídico que a pena hoje possui”.
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Para os historiadores, em divisão apenas pedagógica, existem três ciclos
alusivos aos períodos de punição no Direito Penal. Classificam-nos em período da
vingança divina, período da vingança privada, e período da vingança pública.
O período da vingança divina é apontado como o primeiro ciclo adotado na
efetivação da pretensão punitiva. André Estefan assim discorre:
Mesmo antes da existência do Estado, havia nas sociedades de
estrutura familiar as penas infligidas aos membros das tribos e
aos estranhos. Aos primeiros eram aplicadas penas quando
praticavam atos que traduziam uma espécie de perturbação da
paz e da vida em sociedade e, de regra, envolviam proscrição do
agente, o qual não podia habitare inter hominis e, portanto, era
morto ou, se pudesse, fugia. As sanções impostas aos estranhos,
por outro lado, possuíam conotação de vindita ou vingança
contra o estrangeiro (de outra raça ou origem) ou, ainda, de
“vingança de sangue”. Em ambos os casos, a pena imposta
revelava um caráter sacro, na medida em que, na consciência dos
povos, a paz (fim maior) encontrava-se sob a proteção dos
deuses, de modo que a vingança (reação contra a perturbação
da paz) fundamentava-se em preceito divino (ESTEFAN, 2019, p.
34).
Nessa fase, a mística e a religião dominavam a sociedade e, em razão disso a
punição do infrator visava aquietar o suposto enfurecimento dos deuses.
No período da vingança privada, quem aplicava a punição era o próprio
indivíduo e não mais a sociedade como ocorria no período da vingança divina. O
caráter retributivo da pena prevalecia. Segundo Greco (2015, p. 16), “a vingança privada
tinha seu fundamento dentro da simples retribuição do mal causado pelo
transgressor”. Conclui Greco (2015, p. 16), afirmando que “não havia limitação ao mal
que o ofendido poderia causar ao transgressor, ou seja, agiam sem proporção ao mal
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causado, podendo até mesmo atingir o grupo ao qual o ofensor pertencia”. Concluise, portanto, que não existiam limites e a punição podia estender-se a outros além do
transgressor.
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Por fim, tem-se o período da vingança pública. Nessa fase, prevalecia a
vontade do governante, que era o titular do direito de punir. Essa etapa foi fruto da
maior organização política presente na sociedade. Ensina Foucault (2009, p. 48), que
nessa fase, “a lei é a vontade do soberano, e a pena é a justa retribuição a perturbação
da ordem”. Transferiu-se para o Estado, representado pelo soberano, a legitimidade
para punir. Nesse ponto, importante transcrever a lição dada por Rogério Sanches
Cunha:
Vingança Pública: a fase da vingança pública revela maior
organização societária e fortalecimento do Estado, na medida em
que deixa de lado o caráter individual da punição (perturbador
maior da paz social) para que dela se encarreguem as
autoridades5 competentes, ficando legitimada a intervenção
estatal nos conflitos sociais com aplicação da pena pública (2016,
p 88).
Em que pese a evolução apontada, por ser a vontade de um único indivíduo
que valia, sendo este o soberano, esse período ficou marcado por abusos e
desproporção entre o mal praticado e a pena aplicada.
Da leitura dos ensinamentos acima anotados, é possível perceber que o Direito
Penal foi moldado e sofisticou-se, acompanhando a evolução social. Em comum, além
do nome vingança, todos estes períodos tiveram como eixos centrais de existência a
crueldade, impiedade e ódio aplicados na execução das penas.
A humanização e a busca incansável por Justiça, surgiram de maneira
substancial no Direito Penal apenas no desfecho do século XVIII. O progressista Cesare
Bonesana, também conhecido como Marquês de Beccaria foi o responsável por
apresentar esse conceito. O mestre Beccaria (2006, p. 87), dizia que, “um dos maiores
freios dos delitos não é a crueldade das penas, mas sua infalibilidade”. Ainda segundo
ele, “a certeza de um castigo, mesmo moderado, sempre causará mais intensa
impressão do que o temor de outro mais severo, unido à esperança da impunidade”.
69

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A obra Dos delitos e das Penas escrita em 1974, escrita pelo Marquês de
Beccaria, faz surgir no pensamento da humanidade a ideia de que a punição deve ser
proporcional ao fato praticado, assim como devem ser abolidas as penas cruéis e
desumanas, idealizando dessa maneira o conceito de humanização no cumprimento
da reprimenda.
3. PENAS EXISTENTES E VEDADAS NO BRASIL
O esforço praticado pelos indivíduos que outrora pregaram a evolução do
Direito Penal, no tocante a extinção do sofrimento corporal reflete na nossa atual
Constituição Federal. A Constituição Cidadã como também é conhecida, tem como
princípios basilares, dentre outros, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos
direitos humanos. Em consonância com as modernas diretrizes humanitárias, o
legislador brasileiro constituinte de 1988, elencou no texto constitucional as penas que
não podem ser aplicadas no Brasil. Observando as vedações impostas pelo
constituinte, coube ao legislador ordinário, por meio do Código Penal brasileiro,
apontar quais as modalidades de penas permitidas.
3.1 Penas vedadas pela Constituição Federal de 1988
Conforme expressamente previsto no texto constitucional, no Brasil não são
aplicadas as penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de
banimento, assim como não são admitidas penas cruéis. Assim expressa o texto legal:
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:
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do
art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
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d) de banimento;
e) cruéis;
Desse modo, por determinação constitucional, ninguém será submetido a
medida punitiva de caráter penal não prevista na lei maior.
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3.1.1 Pena de Morte
O artigo 5º, inciso XLVII, alínea a, da CF/88, fala que não haverá pena de morte.
Porém, esta é única vedação constitucional que comporta exceção. Nos termos do
mesmo dispositivo legal, a pena de morte será admitida em caso de guerra
formalmente declarada. Esta ressalva legal é explicada pelo ilustre doutrinador José
Afonso da Silva.
Segundo ele:
Ao direto a vida contrapõe-se a pena de morte. Uma constituição
5 o direito a vida incidirá em irremediável incoerência
que assegura
se admitir a pena de morte. É tradição do Direito Constitucional
brasileiro vedá-la, admitida só em que caso de guerra externa
declarada, nos termos do art. 84, XIX, da Constituição Federal,
porque, aí, a Constituição tem que a sobrevivência da
nacionalidade é um valor mais importante do que a vida
individual de quem porventura trair a pátria em momento crucial
(2005, p. 201-202).
No direito penal brasileiro, a medida extrema de impor a morte a um indivíduo
somente se justifica para preservar os interesses da nação.
3.1.2 Pena de Caráter Perpétuo
A segunda hipótese vedada pela Carta da República de 1988 é a imposição de
sanção com caráter perpétuo. No Brasil, conforme dicção do Código Penal, o tempo
máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderá ser superior a
30 (trinta) anos. O saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro assim ensinava:
As penas de caráter perpétuo estão definitivamente fora do
sistema penal brasileiro, segundo a CF/88. É praticamente
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unânime o entendimento de que esse tipo de pena não traz
efeitos positivos para a sociedade e muito menos para os
condenados. Os reflexos são totalmente negativos, tais como a
manutenção da ociosidade e a transformação do condenado em
pária social (1991, p. 111-112).
Em consonância com os modernos postulados da função social da pena, o
Brasil aplica o caráter ressocializador das sanções, razão pela qual seria incoerente
adotar medidas punitivas infinitas.
3.1.3 Pena de Trabalhos Forçados
Outra forma de pena desautorizada pela Carta da República é a aplicação de
trabalhos forçados aos ergastulados. Para a correta interpretação do comando
constitucional em estudo, é preciso entendermos o significado penal da expressão
“trabalho forçado”. Quem bem explica esta expressão é o atual Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:
Para que se faça satisfatória distinção entre trabalho forçado e
laborterapia, que está prevista no CP, é importante compreender
a força, a extensão que o adjetivo “forçado” confere a palavra
“trabalho”. Esse adjetivo dá uma ideia de que o condenado terá
que trabalhar nem que seja à base de violência, de socos e
pontapés, não havendo, portando, opção. Ou ele trabalha ou ele
apanha. Situação definitivamente desumana (2003, p. 330).
Desse modo, o combatido pelo legislador constituinte foi a submissão dos
privados de liberdade à trabalhos para os quais não estejam de acordo. Importante
este esclarecimento para que não se confunda trabalho forçado, proibido
constitucionalmente, com o dever de trabalho previsto na Lei de Execução Penal. Sobre
o trabalho prisional, o professor Cezar Roberto Bitencourt discorre com maestria:
O trabalho prisional é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso
do condenado e diminuir os efeitos criminógenos da prisão e, a
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despeito de ser obrigatório, hoje é um direito-dever do apenado
e será sempre remunerado (2018, p. 311).
Ainda sobre a distinção acima anota, convém transcrever o entendimento do
magistrado Guilherme Nucci:
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O trabalho, segunda a Lei de Execução Penal (art. 31), é
obrigatório, mas não forçado. Deve trabalhar o condenado que
almejar conseguir benefícios durante o cumprimento da pena,
tendo em vista que a sua recusa pode configurar falta grave (art.
51, III c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal – 7.210/84) e,
consequentemente, o impedimento à progressão de regime e ao
livramento condicional. O trabalho forçado, vedado
constitucionalmente (art. 5º, XLVII, c), teria o condão de impelir o
sentenciado à atividade laborativa, sob pena de sofrer outras e
mais severas sanções. Logo, a remição é um incentivo à
laborterapia
5 (2006, p. 386).
Ainda segundo Nucci (2006, p. 386), “o principal é a obrigação de trabalhar,
que funciona primordialmente como fator de recuperação, disciplina e aprendizado
para a futura vida em liberdade”.
3.1.4 Pena de Banimento
A Lei suprema do Brasil também proíbe a aplicação da pena de
banimento. Alexandre de Moraes ensina que “a pena de banimento
corresponde à retirada forçada de um nacional de seu país, em virtude da
prática de determinado fato no território nacional” (citado por CARVALHO,
2019, p. 332). Banimento não se confunde com expulsão, deportação ou
extradição. Sem aprofundar no tema, haja vista não ser objeto do presente
artigo, parece-nos importante transcrever a lição de Alexandre de Moraes no
tocante a diferenciação desses institutos:
A extradição não se confunde com o instituto da entrega
(surrender), previsto no art. 102 do Estatuto de Roma, pois
enquanto a extradição é o modo de entregar o indivíduo ao
outro Estado por delito nele praticado, o segundo instituto é
definido como a entrega de uma pessoa por um Estado ao
Tribunal. (...)Não há deportação nem expulsão de brasileiro. O
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envio compulsório de brasileiro para o exterior constitui
banimento,
que
é
pena
excepcional,
proibida
constitucionalmente, nos termos do art. 5º, XLVII, d, da
Constituição Federal (2017, p. 231).
Temos, portanto, que a proibição de aplicar penas de banimento,
protege não apenas o chamado direito de cidadania. O espírito da norma
alcança diferentes áreas, dentre elas o desporto e a religião.
3.1.5 Penas Cruéis
Finalizando o rol de penas proibidas pela Constituição Federal de 1988,
o legislador constituinte incluiu a impossibilidade de aplicar penas cruéis. Para
Cernicchiaro (2003, p. 288), “por penas e tratamentos cruéis, desumanos e
degradantes,
entendem-se
aqueles
que
submetem
e
infligem
desnecessariamente padecimento físico ou moral ao condenado, atingindo sua
dignidade, além do inerente à sanção aplicada”.
Esta impossibilidade é reflexo, dentre outros aspectos, do respeito à
dignidade da pessoa humana, elencada como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil. Márcia de Freitas Oliveira, citando o ilustre jurista
Zaffaroni assim escreve:
Outro corolário prático do princípio da humanidade é a proibição
de tratamento de caráter cruel, desumano e degradante às
pessoas que cumprem penas criminais, ou a adoção de penas
com essas características, que tem por objetivo apenas causar
sofrimento ou humilhação. Ressalta-se que esta proibição não
deve ser mera formalidade e que atos legais não podem legitimar
penas com essas características (OLIVEIRA, 2011, p. 36).
A essência dessa negação é a preservação da integridade física e moral dos
encarcerados, sejam eles condenados ou provisórios.
Desse modo, as vedações constitucionalmente impostas pelo legislador
originário observam aquilo que de mais humano existe no Direito Penal. O respeito à
dignidade humana, efetivado no ordenamento jurídico brasileiro pelo princípio da
limitação das penas, revela o caráter proporcional e ressocializador adotados pelo
Brasil na aplicação das reprimendas criminais.
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•

Penas admitidas pela Constituição Federal de 1988
Em verdade, a Constituição Federal de 1988 limitou-se a elencar as punições
inadmissíveis de aplicação no Brasil. Coube, portanto, ao Decreto Lei nº 2.848/40 Código Penal, recepcionado pela Carta de 1988, elencar as formas de reprimendas
estatais admitidas. Antes de dissertar sobre as reprimendas existentes, parece-nos
importante anotar o conceito jurídico de pena. Segundo Nucci (2011, p. 391), pena é
“a sanção imposta pelo Estado, através da ação penal ao criminoso, cuja finalidade é a
retribuição ao delito perpetrado e prevenção a novos crimes”. Conceito semelhante é
o trazido por Masson (2010, p.521), ao definir pena como “a resposta estatal, no
exercício do jus puniendi e após o devido processo legal, ao responsável pela prática
de um crime ou contravenção”.
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Nucci completa sua lição apresentando o caráter das penas:
O caráter preventivo da pena desdobra-se em dois aspectos,
5
geral e especial,
que se subdividem em outros dois. Temos
quanto enfoques: a) geral negativo, significando o poder
intimidativo que ela representa a toda a sociedade, destinatária
da norma penal; b) geral positivo, demonstrando e reafirmando
a existência e eficiência do Direito Penal; c) especial negativo,
significando a intimidação do autor do delito para que não torne
a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, quando
necessário e evitando a prática de outras infrações penais; d)
especial positivo, que consiste na proposta de ressocialização do
condenado, para que volte ao convívio social, quando finalizada
a pena ou quando, por benefícios, a liberdade seja antecipada
(2011, p. 391).
Dessa forma, em consonância com as diretrizes constitucionais, no Brasil são
admitidas apenas as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa.
3.2.1 Pena Privativa de Liberdade
As penas privativas de liberdade estão previstas no artigo 33 do Código Penal
brasileiro. O Decreto Lei nº 3.688/41, nominado de Lei das Contravenções Penais, prevê
ainda a chamada prisão simples. Em relação a este último, por expressa previsão legal,
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não aplicar-se-á o rigor penitenciário, razão pela qual não esmiuçaremos o tema,
debruçando-nos sobre as penas de reclusão e detenção, formas de cumprimento da
pena privativa de liberdade.
A privação de liberdade como pena teve origem, conforme leciona Pimentel
(1983, p.134-135), “nos mosteiros da Idade Média, como punição imposta aos monges
ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem,
em silêncio, à meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se com
Deus”.
No Brasil, conforme anotado acima, o cumprimento da pena privativa de
liberdade ocorre por meio da reclusão ou detenção, estando esta variante ligada a
gravidade do delito praticado. Apesar de ambas serem meios para concretizar o
encarceramento, possuem diferenças significantes. André Estefan indica quais são as
diferenças:
De modo geral, pode-se dizer que a pena de reclusão é mais
severa que a detenção, motivo pelo qual destina-se a delitos mais
graves. Além disso, distinguem-se nos seguintes aspectos. 1)
Regime inicial: a pena de reclusão admite, em tese, que o juiz fixe,
na sentença condenatória, quaisquer dos três regimes iniciais de
cumprimento (fechado, semiaberto e aberto), ao passo que na
detenção, somente pode ter lugar os dois últimos. (...). 2) Efeitos
específicos da condenação: dentre os efeitos extrapenais
específicos da condenação, encontra-se a incapacidade para o
exercício do poder familiar, tutela ou curatela, exclusiva para
crimes punidos com reclusão. (...). 3) Espécie de medida de
segurança aplicável: se o fato praticado pelo inimputável ou
semi-inimputável por doença mental, for punido com reclusão, o
juiz somente poderá impor-lhe a medida de internação em Casa
de Custódia e Tratamento; sendo apenado com detenção, deverá
aplicar a internação ou, excepcionalmente, optar pelo tratamento
ambulatorial. 4) Prioridade na Execução: as penas mais graves são
executadas prioritariamente. Significa que, uma pessoa foi
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condenada em dois processos distintos, num deles a uma pena
de reclusão e no outro, de detenção, aquela será a primeira a ser
executada (independentemente da quantidade imposta) (2019,
p. 368-369).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A restrição da liberdade no atual ordenamento jurídico brasileiro é a mais
gravosa das penalidades que pode ser imposta ao indivíduo.
3.2.2 Pena Restritiva de Direitos
O artigo 43 do Código Penal brasileiro elenca as penas restritivas de direitos:
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I – prestação pecuniária;
II – perda de bens e valores;
III – limitação
5 de fim de semana;
IV – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
V – interdição temporária de direitos;
VI – limitação de fim de semana;
Na definição trazida por Cunha (2016, p. 454), “as Penas Restritivas de Direito
são espécies de penas alternativas e, visam substituir as Penas Privativas de Liberdade,
quando as últimas possuírem um menor grau de punição”. Conceito didático também
o apresentado por Estefan e Gonçalves (2013, p. 507), onde segundo os autores “as
penas restritivas de direito, juntamente com a de multa, constituem as chamadas penas
alternativas, que tem por finalidade evitar a colocação do condenado na prisão,
substituindo-a por certas restrições”.
Desse modo, as penas restritivas de direitos existentes no direito penal pátrio
são opções postas à disposição do julgador, que ao analisar o caso concreto deve
escolher a mais adequada e proporcional, reafirmando assim o caráter pedagógico da
sanção.
3.2.3 Pena de Multa
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A última das penas admitidas no direito penal brasileiro é a multa. Prevista no
artigo 49 do Código Penal, consiste no pagamento de valores em favor do fundo de
administração penitenciária. Há registros da aplicação dessa modalidade de sanção
desde a antiguidade. No Brasil, os primeiros registros remontam da época imperial,
conforme leciona André Estefan:
A pena pecuniária constitui mecanismo utilizado pelo Direito
Penal há séculos. No período colonial brasileiro, as Ordenações
do Reino autorizavam em algumas poucas situações, que a
prática do delito se resolvesse em pecúnia. Ao tempo do Código
Criminal do Império (1830), a pena de multa recebeu
cuidadosamente regulamentação, tendo sido esse Diploma o
primeiro a adotar o sistema do dia-multa. O Código Penal de
1890 também previa a multa na Parte Geral, mas não a cominava
a nenhum direito na Parte Especial. O legislador, em 1940, a
acolheu, sendo ela, até a Reforma da Parte Geral (1984), uma das
“penas principais”, juntamente com a privativa de liberdade. O
sistema adotado pelo Código em sua redação original recebeu
severas críticas, pois estabelecia a multa em valores prefixados,
que em pouco tempo foram corroídos pela inflação. A Reforma
de 1984 resgatou o sistema do dia-multa, revogando todas as
disposições do Código Penal e de lei especiais que, até então,
cominavam a pena pecuniária em valores prefixados. Em 1996, a
pena de multa sofreu importantíssima mudança, passando a ser
considerada, após o trânsito em julgado, como dívida de valor,
vedando-se sua conversão em pena privativa de liberdade (2019,
p.406).
É, portanto, a pena de multa, na medida de sua proporcionalidade, a mais
branda das penalidades aplicáveis no Brasil, pois, atinge apenas o lado financeiro do
indivíduo, vedando-se por imposição legal, que a mesma atinja outros direitos como a
liberdade.
4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
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Em superficial análise dos assuntos já abordados neste artigo, é possível
perceber que as ciências criminais estão em constante evolução e aperfeiçoamento.
Tanto os meios de punir quanto as penas aplicáveis, sofisticaram-se com o passar dos
tempos, abandonando o caráter impiedoso e agressivo e, adotando a humanização e
reintegração social, pregados pelos sistemas penais modernos. O Estado brasileiro
como defensor dos direitos humanos que é, não poderia afastar-se dessa nova
realidade mundial.
O Direito Penal rege-se, dentre outros, pelo princípio da intervenção mínima.
Nesse ponto, impossível citar este instituto e não anotar a lição do renomado
doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
O princípio da intervenção mínima, também conhecida
como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do
Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se
legitima se construir como meio necessário para a proteção de
determinado
5 bem jurídico. Se outras formas de sanção ou outros
meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela
desse bem, a sua criminalização será inadequada e
desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem jurídica
violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são
estas que devem ser empregadas e não as penais (2007, p. 13).
Dessa maneira, o Estado enquanto detentor da legitimidade punitiva na esfera
criminal, somente deve agir quando as demais ramificações do Direito se revelarem
infrutíferas. Derivando do preceito da mínima intervenção estatal, reforça-se a ideia de
que sendo a prisão a mais gravosa das medidas existentes no direito criminal, esta
deve ser aplicada apenas nos casos de maior gravidade e, quando não restarem
alternativas senão a segregação do indivíduo.
Eis que surgem então, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do Código de Processo Penal, sendo elas:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
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II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando, por circunstancias relacionadas ao fato, deva o indiciado
ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco
de novas infrações;
III – proibição de manter contato com pessoa determinada
quando, por circunstancias relacionadas ao fato, deva o indiciado
dela permanecer distante;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência
seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos;
VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de
natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de
sua utilização para a prática de infrações penais;
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos
concluírem ser inimputável ou semi-inimputável;
VIII – fiança, nas infrações que a admitam, para assegurar o
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem
judicial;
IX – monitoração eletrônica;
Em comum, as medidas de cautela inseridas em 2011 no Código de Processo
Penal, buscaram aparelhar o sistema processual com mecanismos diversos da
segregação. O rol do artigo 319 do CPP, permite que o julgador, analisando o caso
concreto, empregue uma ou mais das “saídas” alternativas à prisão, que se revele(m)
adequada(s) ao caso posto.
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Neste artigo, será abordada apenas a medida prevista no inciso IX, a chamada
monitoração eletrônica.
4.1 Alterações trazidas pela lei federal nº 12.258/11
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Antes, porém, deve-se registrar as diferenças existentes entre as leis federais
nº 12.258/10 e 12.403/11. A primeira lei, alterou o Código Penal e a Lei de Execução
Penal, na medida em que autorizou a possibilidade de utilização de equipamento de
vigilância indireta pelos apenados. Trata-se, portanto, de monitoramento eletrônico
destinado aos indivíduos que já possuem condenação criminal. O artigo 146-B da Lei
de Execução Penal disciplina o tema, bem como estabelece os parâmetros para a
concessão do benefício. A segunda lei em questão, alterou o Código de Processo Penal,
na medida em que incluiu institutos relativos à prisão processual, fiança, liberdade
provisória e demais medidas de cautela, dentre as quais inclui-se o monitoramento
eletrônico.
Segundo Nucci (2016, p. 600), as medidas cautelares alternativas, “são o cerne
5 pela Lei 12.403/11, buscando evitar os males da
da reforma processual introduzida
segregação provisória, por meio do encarceramento de acusados, que, ao final da
instrução, podem ser absolvidos ou condenados a penas ínfimas”. À vista disso, o artigo
319 do Código de Processo Penal aplica-se apenas aos acusados e processados, sobre
os quais não recaia sentença criminal condenatória. Como bem explica o culto
doutrinador, a inclusão das medidas cautelares tem o condão de evitar a segregação
provisória desnecessária. Foi uma das formas encontradas pelo legislador ordinário
para “diminuir” a população carcerária.
Pontuadas as diferenças existentes nas leis ligadas ao tema, prosseguimos com
o estudo no tocante a efetivação ou não das políticas criminais trazidas pela lei federal
nº 12.403/11, especificamente ao monitoramento eletrônico como mecanismo hábil a
“diminuir” a população carcerária provisória e a existência de eventuais “danos”
psicológicos suportados pelos monitorados. Para tanto, necessário se faz traçar um
panorama ao menos superficial acerca do sistema penitenciário nacional.
4.2 Realidade do Sistema Prisional brasileiro
Não é de hoje que o sistema prisional pátrio enfrenta dificuldades. Fatores
crônicos como superlotação, má administração e maus tratos evidenciam o falimento
da pena privativa de liberdade no Brasil. Aliado a isso, os estabelecimentos penais estão
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em sua maioria, dominados por organizações criminosas que comandam a
criminalidade dentro e fora dos presídios. Como consequência dos recorrentes
problemas prisionais, ocorre o desrespeito a várias garantias fundamentais dos presos.
Marco Aurélio de Melo, magistrado do Supremo Tribunal Federal, bem define as
atrocidades sofridas pela população carcerária:
As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios
convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornamse lixo digno do pior tratamento possível, sendo-lhes negado
todo e qualquer direito à existência minimamente segura e
salubre (ADPF 347-DF, p.12).
Visando amenizar o caos instalado no sistema carcerário, o legislador federal
frequentemente altera as normas de natureza penal e processual penal, afim de
implementar mecanismos modernos de “triagem” carcerária, de modo que o
encarceramento seja a última opção escolhida. Nesse contexto, diferentes tentativas
para solucionar essa crise já foram incorporadas ao ordenamento jurídico, sendo a
implantação das audiências de custódia e a possibilidade de presas gestantes
cumprirem prisão domiciliar as mais recentes.
Nesse constante aperfeiçoamento legislativo, sem desmerecer ou diminuir
outras ações com os mesmos objetivos, deve-se reconhecer que as medidas
alternativas à prisão, trazidas pela lei 12.403/11 representam significativo avanço no
combate ao encarceramento “desnecessário”, com especial destaque para o inciso IX,
do art. 319 do Código de Processo Penal, consistente na monitoração eletrônica.
4. 3 Inovação trazida pelo uso da tornozeleira eletrônica
A tornozeleira eletrônica é o equipamento usado pelo indivíduo, que tem por
finalidade limitar a liberdade de locomoção por meio da monitoração eletrônica, em
tempo real, para saber se o mesmo está observando os parâmetros definidos na
decisão concessiva da medida cautelar decretada pelo julgador. O uso dessa
ferramenta de vigilância, efetiva o monitoramento eletrônico concebido pela lei
11.403/11.
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Quanto ao funcionamento do equipamento, Flávia Werneck Pelegrino assim
discorre:
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Seu funcionamento não é complexo. O equipamento é
semelhante a um relógio de pulso inserido no tornozelo e pesa
cerca de 150g. Pode ser fabricado em material emborrachado ou
fibra ótica, tendo a bateria durabilidade aproximada de dois dias.
Para recarregar o equipamento, há um cabo que deve ser ligado
à tomada. O monitoramento é efetivamente realizado por meio
de um chip que envia a mensagem para uma central, que verifica
se o apenado está no local predeterminado. Caso contrário, o
aparelho emite um sinal para a central e os funcionários da
defesa social serão acionados. Assim, é possível saber se o
usuário aproximou-se de local proibido pela justiça, fato que será
comunicado posteriormente ao juiz que tomará as devidas
providências para sancioná-lo (2016, p. 07).
5

Ocorre que, como toda medida criada, existem fatores positivos e negativos
na sua aplicação. Maria Poza Cisneiros, relatando os benefícios da adoção do
monitoramento eletrônico em seu país, define positivamente o uso da medida, senão
vejamos:
Como instrumento de controle o monitoramento eletrônico
consagra-se eficaz na observação e localização de pessoas e
coisas sendo possível determinar a exata localização, percurso e
deslocamento do objeto monitorado. Nesta vertente, como bem
assevera a respeitada doutrina, a vigilância eletrônica consiste no
método que permite controlar, vigiar, determinar os passos
daquele que se busca limitar (2002, p. 60).
O método da monitoração eletrônica permite que os responsáveis pelo
sistema carcerário fiscalizem se o monitorado respeita os parâmetros estabelecidos na
decisão concessiva da benesse, restringindo sua liberdade de forma menos invasiva,
ao tempo que afasta-o do convívio com as mazelas carcerárias da atualidade. Visa
também, a redução da reincidência criminal, tendo em vista que o convívio com
criminosos habituais contribui para a “doutrinação” na continuidade delitiva. Além
disso, a oportunidade de manter o convívio com o círculo familiar no período em
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poderia estar recluso também desponta como ponto positivo. Outro ponto positivo
trazido pelo monitoramento eletrônico de pessoas, é a possibilidade da redução da
comunidade carcerária e, consequentemente, a desoneração do Estado com gastos na
manutenção dos indivíduos ergastulados, sem, contudo, deixar o que o
acusado/processado fique “livre” para cometer novos ilícitos sem deixar vestígios
mínimos. Quem melhor define a soma dos benefícios acima citados é Grego (2010,
p.01), pois, segundo ele, ‘o monitoramento de presos serve a uma tríplice finalidade,
qual seja, redução da superlotação carcerária, redução nos custos decorrentes do
encarceramento e combate à reincidência criminal, muitas vezes, como sucesso”.
Todavia, contrapõem-se aos aspectos positivos da monitorização o fato de que
uso da tornozeleira eletrônica expõem o monitorado a situação vexaminosa, pois tarjao como criminoso, sendo que ao final do processo ele poderá ser julgado inocente.
Essa exposição, impinge no vigiado um sentimento de aflição semelhante ao do
cárcere. A discriminação e sofrimento por ele suportadas, apesar de mais amenas
comparadas à privação de liberdade, acarretam agudo sofrimento psíquico e moral.
Nesse ponto, a rotulação dada a quem usa o equipamento de controle conta
negativamente para a almejada ressocialização.
4. 4 Estigmatização pelo uso da tornozeleira eletrônica
Para os leigos, o fato de o sujeito que praticou um ilícito penal não estar
enclausurado é interpretado como se nenhuma punição/penalidade a ele tenha sido
aplicada. Todavia, a verdade destoa dessa rasa interpretação. Rodrigo Capez assevera
que toda medida cautelar, mesmo que sutilmente, atinge algum dos direitos
fundamentais do indivíduo:
Por outro lado, afirmar-se que a prisão cautelar seja a
última ratio não significa que a imposição de qualquer outra
medida dela diversa constitua desdobramento ordinário da
marcha processual, haja vista que, em maior ou menor grau,
sempre haverá intervenção em um direito fundamental (2017, p.
395).
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Nesse contexto, apesar da aparente liberdade usufruída pelo monitorado,
sobre ele recai a intervenção estatal consubstanciada pela limitação de locomoção.
Além disso, o indivíduo nessa situação também é atingindo pela maligna
estigmatização social.
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Conforme definição dada pelo dicionário online, estigmatizar consiste em
“marcar uma pessoa negativamente; fazer julgamento sobre algo ou alguém”. Diante
disso, é certo que o simples fato de uma pessoa figurar no polo passivo de uma
investigação ou processo criminal já desperta olhares depreciativos. Essa reprovação
social assemelha-se, ressalvadas as devidas peculiaridades, com o conceituado pela
Teoria do Etiquetamento.
No conceito criado por Becker (2008, p.285), afirma-se que “a desviação, ou
seja, uma qualidade atribuída por processo de interação altamente seletivos e
discriminatórios”. Completa sustentando que, “a teoria tem como objetivo os
processos de criminalização, ou seja, os critérios utilizados pelo sistema penal no
exercício do controle social para 5definir o desviado como tal”.
Essa prática nefasta de julgar quem faz uso da tornozeleira eletrônica é feita
pela grande maioria das pessoas quando se deparam com um indivíduo nessa
condição. De se registrar que, enquanto encarcerado em uma unidade penal, os
espectadores que tomariam conhecimento da privação de liberdade a ele imposta, se
limitariam aos demais internos e àqueles que lá trabalham. Logo, sendo o indivíduo
posto em relativa liberdade mediante monitoração eletrônica, o público
testemunhante de sua condição de acusado/processado em demanda criminal
multiplica-se demasiadamente. Daí surgem os embaraços acarretados pelo uso da
ferramenta de acompanhamento instantâneo.
Posto isso, a estigmatização social, o preconceito e a desconfiança
impingidos àqueles que usam a tornozeleira eletrônica causam aos indivíduos, mesmo
que de forma abrandada e velada, a sensação da aplicação da pena de banimento, pois
os mesmos se veem segregados perante a sociedade.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O avanço nas técnicas punitivas adotadas pelo Estado é algo que repercute
na eficácia das medidas atualmente aplicadas. O modelo de flagelação, marco inicial
do jus puniendi estatal em nada se assemelha com as “modernas” técnicas agora
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empregadas. Modernas no sentido de humanas, proporcionais e desprovidas de
castigo físico e psicológico, onde a busca pela retribuição do mal praticado não é
superada pelo caráter ressocializador da reprimenda imposta.
Anos se passaram do marco inicial ao cenário atual. Nesse longo espaço de
tempo, a sagacidade e rigidez outrora eleitas pelo Estado foram substituídas pelo
equilíbrio e proporcionalidade nas sanções impostas. Como já dito, sem afastar-se da
necessária retribuição e prevenção pelos crimes cometidos, nosso atual cenário
criminal prioriza a aplicação do terceiro elemento norteador das penas, sendo ela a
face ressocializadora da repreensão penal aplicada.
Em âmbito internacional, o término dos grandes conflitos armados
associados às barbáries cometidas contra a raça humana nesse período foram o fator
encorajador para a elaboração, implemento e propagação dos tratados e convenções
sobre direitos humanos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi quem de forma
mais abrangente estabeleceu as premissas em relação a preservação e respeito aos
direitos da pessoa. Nossa Carta Magna atual melhorou o que já estava positivado e
incorporou várias vedações criminais existentes na órbita internacional. O respeito à
dignidade da pessoa humana é apresentado como princípio fundamental, constando
no artigo 1º da constituição cidadã.
Como consequência do postulado da prevalência dos direitos humanos, além
de outras proibições existentes, o ordenamento jurídico vigente refuta a imposição de
penas cruéis, desumanas ou degradantes. Todavia, o cenário prisional brasileiro
demonstra que a teoria destoa da prática. A simples prisão faz com que a pessoa
encarcerada seja exposta a uma gama de mazelas. A superlotação e os maus-tratos
são apenas alguns dos problemas enfrentados pela pessoa presa. Para combater essa
deplorável realidade, algumas alternativas ao encarceramento foram implementadas,
dentre as quais inclui-se o monitoramento eletrônico mediante uso da chamada
tornozeleira eletrônica. Assim, condenados que já possuam direito e
indiciados/acusados que preencham determinados requisitos podem ser soltos
mediante monitoração eletrônica, diminuindo assim a população carcerária e
desonerando os gastos públicos com a manutenção de ergastulados. Essa ferramenta
de controle remoto, propicia que o usuário desfrute da chamada liberdade relativa,
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sem, contudo, deixar de ser um mecanismo de controle limitador do direito de
locomoção.
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Em que pese o esforço feito pelo legislador brasileiro ao adotar o
monitoramento eletrônico, é inegável que os reflexos da exposição do status penal
repercute na vida social e psicológica do monitorado. As oportunidades indispensáveis
para recomeçar a jornada social são escassas, razão pela qual muitos quebram as
condições fixadas.
Dessa forma, não é razoável negar que a monitoração eletrônica de presos
reúne pontos positivos e negativos. Ocorre que, da forma como posta hoje, a medida
de fiscalização extramuros contribui basicamente para o esvaziamento dos
estabelecimentos penais, afastando-se e muito da finalidade precípua das
reprimendas, que segundo o viés humano da legislação é a ressocialização. O uso
ostensivo da tornozeleira por quem está sendo monitorado não contribui para a
reinclusão social. Para que se alcance o objetivo precípuo da não segregação é preciso
evoluir no sentido de se criar/usar
5 outra ferramenta de controle, menos invasiva e de
menor ostensividade.
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Resumo: Desde a inserção da qualificadora do feminicídio no Código Penal brasileiro,
existem divergências na doutrina e jurisprudência em relação à sua natureza jurídica,
interferindo diretamente na tipificação de casos e na adequada punição dos
agressores. Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho será analisar essa
qualificadora quanto à sua natureza doutrinaria e jurisprudencial na tentativa de
identificar a sua natureza jurídica. De início, a pesquisa irá discutir sobre a violência de
gênero no Brasil, abordando seu conceito e discorrendo sobre dispositivos legais no
combate a essa violência, que são: a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio. Em
seguida, irá tratar sobre a classificação do feminicídio no campo jurídico, se é objetiva
e/ou subjetiva, utilizando posicionamentos da doutrina e jurisprudência. Para tanto, a
pesquisa é bibliográfica e documental, feita a partir da análise de documentos
científicos, como livros, artigos científicos, periódicos, monografias, jurisprudências
e web sites sobre a temática. Nesse sentido, conclui-se que ainda não existe uma
conformidade a respeito da natureza jurídica da qualificadora do feminicídio, no
entanto, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vem entendendo que essa qualificadora
apresenta natureza objetiva, não configurando bis in idem o uso em conjunto das
diferentes qualificadoras.
Palavras-chave: Violência de gênero. Feminicídio. Natureza jurídica.
Sumário: 1 Introdução. 2 A violência de gênero no Brasil. 2.1 A Lei nº 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha). 2.2 A Lei nº 13.104/15 (Lei do Feminicídio). 3 A natureza jurídica do
feminicídio: objetiva e/ou subjetiva? 3.1 Posicionamentos na doutrina e
jurisprudência. 3.1.1 O feminicídio de natureza objetiva. 3.1.2 O feminicídio de natureza
subjetiva. 3.1.3 O feminicídio de natureza objetiva e subjetiva. 4 Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a violência contra a mulher por razões de gênero é um fenômeno que
tem aumentado nos últimos anos. Isso pode ser observado no Anuário Brasileiro de
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Segurança Pública (2019), que mostra o crescimento do número de casos de
feminicídio (o homicídio de mulher por razões de gênero), que passou de 1.075 para
1.206 casos no ano de 2018.
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A qualificadora do feminicídio, que está presente no Código Penal brasileiro, art.
121, inciso VI, ocorre quando envolver: I - violência doméstica e familiar; II menosprezo ou discriminação à condição de mulher (§ 2° e o § 2º-A). De acordo com
Mello (2015), essa linguagem traz várias interpretações, o que vem permitindo o
surgindo de divergências quanto à sua natureza jurídica: se objetiva e/ou
subjetiva. Logo, o trabalho motivou-se por essa divergência existente e o crescente
aumento de casos de feminicídios nos dias de hoje no Brasil, já que acredita-se que a
falta de conhecimento (por ser um tema recente), interfere diretamente na tipificação
de casos e na adequada punição aos agressores.
A pesquisa é bibliográfica e documental, a partir do uso de livros, artigos
científicos, periódicos, monografias, jurisprudências e web sites. Essa temática deve ser
cada vez mais discutida para permitir destacar a importância da mulher dentro da
sociedade atual, de forma a garantir seus direitos e na elaboração e execução de
5
políticas públicas de prevenção eficazes.
Desse modo, o presente trabalho traz como objetivo geral a análise dessa
qualificadora quanto à sua natureza doutrinaria e jurisprudencial na tentativa de
identificar a sua natureza jurídica, trazendo inicialmente a exposição sobre violência de
gênero e alguns dispositivos legais no combate a esse tipo de violência, que são: a Lei
Maria da Penha e a Lei de Feminicídio.
2 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO BRASIL
O entendimento do tema demanda, de início, a exposição sobre violência de
gênero e suas formas de combate no Brasil, que se dá por meio de dois eventos: a Lei
nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e a Lei nº 13.104/15 (Lei do Feminicídio), que são
de grande importância para a proteção dos direitos das mulheres e a igualdade de
gênero no Brasil.
Antes de partir para o conceito “violência de gênero”, é necessário discutir sobre
a conceituação de “violência” e “gênero”. Esses termos são fenômenos complexos,
utilizados em diversas áreas do conhecimento e, consequentemente, apresenta
diferentes definições.
Minayo (2006) afirma que o termo violência resulta da palavra
latina vis, significando “força” e se refere às noções de constrangimento e uso da
superioridade física sobre o outro para adquirir autoridade, poder, domínio, posse,
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aniquilamento do outro ou de seus bens. De acordo com Paviani (2016), como
consequência, a violência produz danos físicos, ao produzir ferimentos, tortura e morte
ou danos psíquicos, como a humilhação, ameaças e ofensas.
De acordo com o documento ‘Diretrizes Nacionais Feminicídio – investigar,
processar e julgar com perspectiva de gênero a morte violenta de mulheres’, a palavra
gênero refere-se às relações existentes entre homens e mulheres e a forma como são
feitas na sociedade, rejeitando a explicação biológica. Percebe-se relações desiguais,
nas quais as atividades e atributos dos homens são considerados superiores aos das
mulheres. Essas relações de poder existentes na sociedade variam de geração para
geração em função do tempo e espaço em que se manifestam (BRASIL, 2016).
Nesse sentido, a violência de gênero de acordo com Streit (2016, p. 14), é “uma
ação que resulta ou pode resultar em agressão (física, psicológica, sexual) em sua
esmagadora maioria, à mulher”, a partir da construção sociocultural de que a mulher
deve ficar na posição de inferioridade em relação ao homem. É certo que a cultura
imposta na sociedade que a violência baseada no gênero aconteça nas relações entre
homem-mulher. Porém essa violência não é sempre praticada pelo homem contra a
mulher, mas pode ser de relações entre homem-homem ou ainda de mulher-mulher
(SAFFIOTI, 2011, p.63).
Assim, sobre a temática Bianchini (2015, online) afirma que a violência de gênero
possui as seguintes características:
1) Ela decorre de uma relação de poder de dominação do homem
e de submissão da mulher; 2) Esta relação de poder advém dos
papéis impostos às mulheres e aos homens, reforçados pela
ideologia patriarcal, os quais induzem relações violentas entre os
sexos, já que calcados em uma hierarquia de poder; 3) A violência
perpassa a relação pessoal entre homem e mulher, podendo ser
encontrada também nas instituições, nas estruturas, nas práticas
cotidianas, nos rituais, ou seja, em tudo que constitui as relações
sociais; 4) A relação afetivo-conjugal, a proximidade entre vítima
e agressor (relação doméstica, familiar ou íntima de afeto) e a
habitualidade das situações de violência tornam as mulheres
ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de
gênero, quando comparado a outros sistemas de desigualdade
(classe, geração, etnia).
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Percebe-se que essa construção sociocultural androcêntricas que está presente
nas organizações das sociedades atuais, influenciam inclusive no âmbito jurídico,
ocasionando, como afirma Pimentel (2017, p.17), “graves consequências para o
reconhecimento e a realização dos direitos humanos de quem não se enquadre nas
suas crenças e padrões excludentes”.
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Apesar dessa problemática, é importante comentar que tem ocorrido no Brasil
dispositivos legais que prezam pela proteção da mulher quanto ao gênero, que serão
abordados em seguida.
2.1 A LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)
A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes denunciou em 1998 o
Brasil para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) alegando
intolerância ao seu caso. Essa denúncia trouxe a adoção pelo Estado brasileiro de
medidas contra violência doméstica e familiar no âmbito interno, resultando na Lei nº
11.340/06, que ficou conhecida como “Maria da Penha” em homenagem a essa
senhora, vítima de violência doméstica causada por seu marido (FONSECA, 2015).
5

Ávila (2007, p. 20), sobre a importância da Lei Maria da Penha expôs que ela
“reflete a necessidade premente de repensar as relações de gênero como uma relação
construída sobre uma cultura secular de poder simbólico de dominação machista, cuja
perversa marca tem sido a violência doméstica”.
Diante disso, no seu artigo 1º, já começa trazendo inovações ao combate à
violência contra a mulher, já que “cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção
às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Percebe-se que a lei traz
todo um suporte essencial quanto a esse tipo de violência, que vai desde a prevenção
até a punição do agressor.
Além disso, cabe destacar a importância do papel do Estado brasileiro para a
efetivação da lei, que obrigatoriamente, como afirma Oliveira, Santos e Viana (2017,
on-line), “aumentou o custo da pena para o agressor, possibilitou melhores condições
para que a vítima pudesse denunciar e aperfeiçoou os mecanismos jurisdicionais
promovendo uma atuação mais efetiva da justiça criminal nos casos que fazem
referência à violência doméstica”.
De acordo com Souza et al (2017, on-line), sobre a temática:
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A lei aprovada pelo Senado é considerada uma das mais
avançadas em toda a região ibero-americana. Além de
contemplar a criação de um sistema integral de prevenção,
proteção e assistência, estabelece competências e obrigações do
Estado em âmbitos federal, estadual e municipal.
Ponto bastante importante da Lei é que abrange o conceito da
expressão “violência de gênero” em seus vários aspectos: físico,
psicológico, patrimonial, econômico, trabalhista, institucional,
sexual e de matrimônio. Assim, como diz a Lei, o Estado deverá
destinar recursos financeiros para o trabalho de violência contra
as mulheres.
Assim, é indiscutível que a Lei Maria da Penha trouxe avanços ao combate à
violência contra a mulher por razões de gênero, não sendo mais os casos tratados
apenas como crimes de menor potencial ofensivo. No entanto, sua efetividade ainda e
um grande desafio, pois o número de casos de violência doméstica e familiar ainda é
elevado no Brasil.
2.2 A LEI Nº 13.104/15 (LEI DO FEMINICÍDIO)
A alteração do Código Penal para inserir o feminicídio como qualificadora do
crime de homicídio se deu pela Lei nº 13.104, em 09 de março de 2015. A referida
norma inseriu no artigo 121 do Código Penal, o inciso VI no § 2° e o § 2º-A, bem como
o § 7º (aumento de pena), como pode ser observado abaixo:
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
[...]
Feminicídio
VI contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
Pena reclusão, de doze a trinta anos.
nm
I violência doméstica e familiar;
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II menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Aumento de pena
[...]
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§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade se o crime for praticado:
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos ou com deficiência;
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima;
IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006.
Entende-se que o feminicídio consiste no homicídio contra a mulher por razões
5
da condição de sexo feminino, quando
é cometido em situação de violência doméstica
e familiar ou quando determinado por menosprezo ou discriminação à condição de
mulher.
Nucci (2017) aduz que o feminicídio é uma continuidade da tutela contida na Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que tem o objetivo de proteger a condição do sexo
feminino, em particular nos relacionamentos domésticos e familiares. A lei do
feminicídio considera homicídio qualificado e hediondo a conduta de matar a mulher,
valendo-se de sua condição de sexo feminino.
Além disso, por se tratar de um crime hediondo, teve aumento de pena,
recebendo um tratamento mais rígido pela Justiça, variando de doze a trinta anos de
reclusão em vez de seis a vinte anos para quem comete um homicídio e a ocorrência
de agravantes (gravidez, menor de idade, deficientes, entre outros).
Vale ressaltar que, ainda pela existência da pouca compreensão do feminicídio
pela doutrina brasileira, a tipificação trouxe uma melhor visibilidade de modo a permitir
conhecer melhor as características e especificidades desse crime. Quanto à temática, a
Agência Patrícia Galvão (2017, p.13) afirma:
Para além do agravo da pena, o aspecto mais importante da
tipificação, segundo especialistas, é chamar atenção para o
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fenômeno e promover uma compreensão mais acurada sobre
sua dimensão e características nas diferentes realidades vividas
pelas mulheres no Brasil, permitindo assim o aprimoramento das
políticas públicas para coibi-lo.
Diante disso, assim com a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio é de suma
importância no combate de violência contra a mulher no Brasil, porém um dos desafios
dessa qualificadora está em relação à compreensão de sua natureza dentro do campo
jurídico, por trazer equívocos na hora da tipificação e julgamento dos crimes contra a
mulher.
3 A NATUREZA JURÍDICA DO FEMINICÍDIO: OBJETIVA E/OU SUBJETIVA?
Desde a inclusão da qualificadora do feminicídio no Código Penal, é notável a
existência de posicionamentos diferenciados quanto à sua natureza jurídica na
doutrina e jurisprudência, já que pode ser: exclusivamente objetiva, exclusivamente
subjetiva ou ainda objetiva-subjetiva (será objetiva quando envolver violência
doméstica e familiar e subjetiva quando ocorrer menosprezo ou discriminação à
condição de mulher).
3.1 POSICIONAMENTOS NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
3.1.1 O feminicídio de natureza subjetiva
As qualificadoras subjetivas são aquelas vinculadas à motivação do sujeito para
a prática do crime e não ao fato por ele praticado, podendo ser observado nos incisos
I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe), II (por
motivo fútil) e V (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime) (BIANCHINI, 2016).
A qualificadora do feminicídio irá ocorrer, nesse caso, quando existir a
motivação para o crime (por razões da condição do sexo feminino) envolvendo
violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação pela vítima ser mulher.
Alice Biachini (2016, p. 216), sobre a temática afirma:
A qualificadora do feminicídio é nitidamente subjetiva. Uma
hipótese: mulher usa minissaia. Por esse motivo fático o seu
marido ou namorado a mata. E mata-a por uma motivação
aberrante, a de presumir que a mulher deve se submeter ao seu
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gosto ou apreciação moral, como se dela ele tivesse posse,
reificando-a, anulando-lhe opções estéticas ou morais, supondo
que à mulher não é possível contrariar as vontades do homem.
Em motivações equivalentes a essa há uma ofensa à condição de
sexo feminino. O sujeito mata em razão da condição do sexo
feminino, ou do feminino exercendo, a seu gosto, um modo de
ser feminino. Em razão disso, ou seja, em decorrência unicamente
disso.
Rogério Sanches Cunha (2016, p. 349-350), quanto à classificação dessa
qualificadora, afirma:
A qualificadora do feminicídio é subjetiva, pressupondo
motivação especial: o homicídio deve ser cometido contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino. Mesmo no caso
do inciso I do § 2º-A, o fato de a conceituação de violência
doméstica e familiar ser um dado objetivo, extraído da lei, não
afasta a subjetividade. Isso porque o § 2º-A é apenas explicativo;
5
a qualificadora
está verdadeiramente no inciso VI, que, ao
estabelecer que o homicídio se qualifica quando cometido por
razões da condição do sexo feminino, deixa evidente que isso
ocorre pela motivação, não pelos meios de execução.
Ainda para colaborar com a argumentação acima, Márcio André Lopes Cavalcante
(2015, on-line), conclui dando mais hipóteses dessa qualificadora como sendo de
natureza subjetiva:
[...]no caso do feminicídio baseado no inciso I do § 2º-A do art.
121, será indispensável que o crime envolva motivação baseada
no gênero (“razões de condição de sexo feminino”). Ex.1: marido
que mata a mulher porque acha que ela não tem “direito” de se
separar dele; Ex.2: companheiro que mata sua companheira
porque quando ele chegou em casa o jantar não estava pronto.
Por outro lado, ainda que a violência aconteça no ambiente
doméstico ou familiar e mesmo que tenha a mulher como vítima,
não haverá feminicídio se não existir, no caso concreto, uma
motivação baseada no gênero (“razões de condição de sexo
feminino”). Ex: duas irmãs, que vivem na mesma casa, disputam
a herança do pai falecido; determinado dia, uma delas invade o
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quarto da outra e a mata para ficar com a totalidade dos bens
para si; esse crime foi praticado com violência doméstica, já que
envolveu duas pessoas que tinha relação íntima de afeto, mas
não será feminicídio porque não foi um homicídio baseado no
gênero (não houve violência de gênero, menosprezo à condição
de mulher), tendo a motivação do delito sido meramente
patrimonial.
Diante dos argumentos, observa-se que a natureza subjetiva da qualificadora do
feminicídio se dá pela motivação do crime, não bastando que esse crime seja praticado
contra uma mulher, mas pelo fato da vítima ser mulher, ou seja, em razão da condição
de sexo feminino.
Dentre as consequências, sendo o feminicídio de natureza subjetiva, está nos
casos em que houver concurso de pessoas, pois como afirma o art. 30, do Código Penal
“não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando
elementares do tipo”, o feminicídio torna-se prejudicado aos demais coautores ou
partícipe, exceto se esses tiverem a mesma motivação para cometer o crime. Não
permite também a existência de “feminicídio qualificado privilegiado”. Nesse caso, a
doutrina e a jurisprudência estabeleceram a existência apenas na qualificadora de
natureza objetiva, já que todas as hipóteses contidas no art. 121, § 1º, do CP, que prevê
causas de diminuição de pena são subjetivas, o que tornaria incompatível com as
qualificadoras subjetivas (BARROS, 2019).
Além disso, ainda conforme Barros (2019), a qualificadora do feminicídio sendo
subjetiva, considera bis in idem (repetição de sanção sobre o mesmo ato) a cumulação
dela com as qualificadoras de motivo torpe e fútil, pois o homicídio de uma mulher
por razões de discriminação ao gênero já é um delito considerado torpe/fútil.
É possível observar na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em
um julgamento do ano de 2017, a adoção do feminicídio como qualificadora subjetiva,
considerando que configura bis in idem a sua cumulação com a qualificadora do
motivo torpe. Veja-se.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORAS
DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO - BIS IN IDEM - OCORRÊNCIA
- CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA SUBJETIVA - APLICAÇÃO
SIMULTÂNEA
IMPOSSIBILIDADE
DECOTE
DA
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QUALIFICADORA DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
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- Configura bis in idem a imputação simultânea das
qualificadoras do "motivo torpe" e do "feminicídio", previstas
respectivamente nos incisos I e VI do §2º, do art. 121 do CP, tendo
em vista que ambas as circunstâncias dizem respeito à motivação
do crime, possuindo natureza subjetiva, já que refletem
igualmente o elemento interno que conduziu o autor à prática
do delito.
- O simples fato de a vítima encontrar-se desarmada não
configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.16.060767-7/001,
Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em
5
29/03/2017).
3.1.2 O feminicídio de natureza objetiva
As qualificadoras de natureza objetiva ou real são àquelas relacionadas aos
meios e formas de execução do crime. Elas estão presentes nos incisos III (com
emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel,
ou de que possa resultar perigo comum) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
do artigo 21 do Código Penal (BIACHINI, 2016).
Amom Albernaz Pires (2015), quanto à natureza dessa qualificadora expõe:
A nova qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, pois
descreve um tipo de violência específico contra a mulher (em
razão da condição de sexo feminino) e demandará dos jurados
mera avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais
de violência doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, I, do CP, c/c art.
5º, I, II e III, da Lei 11.340/2006) ou ainda a presença de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher (art. 121, §
2º-A, II, do CP).
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Nesse sentido, note-se que a hipótese do inciso II do § 2º-A ficou
reservada aos casos em que autor e vítima são pessoas
desconhecidas e sem qualquer relação interpessoal,
diferentemente da hipótese do inciso I do § 2º-A, que cuida dos
casos em que autor e vítima têm ou mantiveram alguma relação
de proximidade, conforme hipóteses do art. 5º, I, II e III, da Lei
11.340/2006 [...]
Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 455) aduz que “diversas normas foram
editadas ao longo do tempo, com o exclusivo objetivo de conferir maior proteção à
mulher, em face da nítida opressão enfrentada quando em convívio com alguém do
sexo masculino, como regra”. Confira-se.
Trata-se de uma qualificadora objetiva, pois se liga ao gênero da
vítima: ser mulher. Não aqui esquecemos à ideia de ser uma
qualificadora subjetiva (como o motivo torpe ou fútil) somente
porque se inseriu a expressão “por razões de condição de sexo
feminino”. Não é essa a motivação do homicídio. O agente não
mata a mulher porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva,
ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, motivos variados,
que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser
moralmente relevantes. Sendo objetiva, pode conviver com
outras circunstâncias de cunho puramente subjetivo.
Diante disso, percebe-se que ao contrário do posicionamento do feminicídio com
natureza subjetiva, é permitida a comunicação aos demais coautores ou partícipes, em
caso de concurso de pessoas (desde que os envolvidos tenham conhecimento), a
existência do “feminicídio qualificado privilegiado” e o uso em conjunto da
qualificadora do feminicídio com as qualificadoras subjetivas (motivo torpe ou fútil),
não configurando bis in idem (BARROS, 2019).
Em relação às jurisprudências, cabe destacar o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (TJDFT), que é referência quanto ao tema, já que foi o pioneiro a
adotar o feminicídio como qualificadora objetiva. Confira-se.
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO
POR HOMICÍDIO COM MOTIVO TORPE. MORTE DE MULHER
PELO MARIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
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FAMILIAR. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE INCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA
REFORMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso I, do
Código Penal, depois de matar a companheira a facadas
motivado pelo sentimento egoístico de posse.
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2 Os protagonistas da tragédia familiar conviveram sob o mesmo
teto, em união estável, mas o varão nutria sentimento egoístico
de posse e, impelido por essa torpe motivação, não queria que
ela trabalhasse num local frequentado por homens. A inclusão da
qualificadora agora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, do
Código Penal, não poderá servir apenas como substitutivo das
qualificadoras de motivo torpe ou fútil, que são de natureza
subjetiva, sob pena de menosprezar o esforço do legislador. A
Lei 13.104/2015 veio a lume na esteira da doutrina inspiradora
da Lei Maria da Penha, buscando conferir maior proteção à
5
mulher brasileira,
vítima de condições culturais atávicas que lhe
impuseram a subserviência ao homem. Resgatar a dignidade
perdida ao longo da história da dominação masculina foi a ratio
essendi da nova lei, e o seu sentido teleológico estaria perdido
se fosse simplesmente substituída à torpeza pelo feminicídio.
Ambas as qualificadoras podem coexistir perfeitamente, porque
é diversa a natureza de cada uma: a torpeza continua ligada
umbilicalmente à motivação da ação homicida, e o feminicídio
ocorrerá toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à
mulher proveniente de convivência doméstica familiar.
3 Recurso Provido.
(Acórdão n.904781, 20150310069727RSE, Relator: GEORGE
LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento:
29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 105).
O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) apresenta também posicionamento a favor
da natureza objetiva do feminicídio. Confere-se um julgamento que ocorreu em 18 de
julho de 2018:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
FEMINICÍDIO E ABORTO (ART. 121, § 2º, VI C/C O ART. 125,
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AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.
1 – Nos termos do art. 121, § 2º, VI, do CP, haverá o crime de
feminicídio quando o homicídio for praticado contra a mulher em
situação de violência doméstica e familiar ou menosprezo ou
discriminação à condição de mulher;
2 – A incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que
o delito é praticado contra mulher em situação de violência
doméstica e familiar possui natureza de ordem objetiva,
dispensando então a análise do animus do agente, como na
espécie. Precedentes do STJ;
3 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPI | Apelação Criminal Nº 2017.0001.004818-5 | Relator: Des.
Pedro de Alcântara Macêdo | 1ª Câmara Especializada Criminal |
Data de Julgamento: 18/07/2018).
A partir dessas decisões, percebe-se a possível coexistência entre as
qualificadoras de motivo torpe ou fútil (subjetivas) e a qualificadora do feminicídio
(objetiva), acarretando uma pena maior, tornando mais rígida para os agentes que
praticam violência doméstica e familiar contra a mulher.
Em recente tese sobre violência doméstica contra mulher, divulgada na a edição
625 do Informativo de Jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que
não caracteriza bis in idem (repetição de sanção sobre o mesmo fato) o
reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio em casos de crime
de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar:
Considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a
possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo
torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é
subjetiva, porquanto de caráter pessoal, enquanto o feminicídio
possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra
a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o
crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar
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propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de
análise (Ministro Felix Fischer, Resp 1.707.113-MG, publicado em
07/12/2017).
Assim entende também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), em relação a compatibilidade entre as qualificadoras de feminicídio e motivo
torpe:
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Não configura bis in idem a incidência conjunta das
qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe nas hipóteses de
delito praticado contra a mulher em situação de violência
doméstica e familiar, pois aquela tem natureza objetiva (dispensa
aferição acerca do animus do agente), enquanto esta última
possui caráter subjetivo.
3.1.3 O feminicídio de natureza objetiva e subjetiva
Existe ainda doutrinadores que defendem a natureza jurídica do feminicídio como
objetiva e subjetiva, ou seja, quando
envolver violência doméstica e familiar (inciso I, §
5
2ª-A, art. 121 do CP), será considerada objetiva e quando envolver menosprezo ou
discriminação à condição de mulher (inciso II, § 2ª-A, art. 121 do CP) será subjetiva.
Everton Zanella, Márcio Friggi, Marcio Escudeiro e Virgílio Amaral (2015, p. 5)
defendem esse posicionamento. Confere-se.
A primeira ilação obtida da análise do conceito jurídico de
violência doméstica e familiar é que, nessa vertente, a
qualificadora tem natureza objetiva. Com efeito, embora a
disposição remeta à noção de motivação (“em razão da condição
de sexo feminino”), as definições incorporadas pela Lei Maria da
Penha sinalizam contexto de violência de gênero, ou seja, quadro
fático-objetivo não atrelado, aprioristicamente, aos motivos
determinantes da execução do ilícito.
Observa-se, nesse caso, que o conceito de violência doméstica e familiar está
atrelado aos conceitos presentes no artigo 5º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
que trata sobre as disposições gerais da configuração de violência doméstica e familiar
contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no
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âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto”, o
que percebe a natureza objetiva dessa qualificadora.
No entanto, quando envolver menosprezo ou discriminação à condição de
mulher, será subjetiva, já que “não conta com referência normativa no nosso
ordenamento jurídico. Nessa linha, caberá ao aplicador delimitar a extensão do
conteúdo da expressão menosprezo ou discriminação à condição de mulher”
(ZANELLA, et al, 2015, p. 6).
4 CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou a análise da qualificadora do feminicídio, a partir
de posicionamentos quanto à sua natureza jurídica, trazendo inicialmente a exposição
sobre violência de gênero e alguns dispositivos legais no combate contra a violência
de gênero, ou seja, a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio.
Percebeu-se que na sociedade atual, a eficácia ao combate à violência contra a
mulher, mais precisamente a violência de gênero é um dos maiores desafios existentes,
devido ainda existir uma sociedade patriarcal e machista. Porém é válido destacar que
instrumentos como a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio são grandes avanços a
esse tipo de violência.
Em relação à análise da qualificadora do feminicídio, foram explanadas três
posições: objetiva, exclusivamente subjetiva ou ainda objetiva-subjetiva (será objetiva
quando envolver violência doméstica e familiar e subjetiva quando ocorrer
menosprezo ou discriminação à condição de mulher).
Assim, diante de tudo o que foi analisado, conclui-se que é inexistente a natureza
jurídica da qualificadora do feminicídio, por não ter ainda um consenso entre doutrina
e jurisprudência. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vem entendendo que
essa qualificadora apresenta natureza objetiva, ou seja, basta apenas que o crime seja
praticado contra a mulher de acordo com o que está previsto no artigo 5º da Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo que não configura bis in idem o uso em
conjunto da qualificadora objetiva (no caso, o feminicídio) e das qualificadoras
subjetivas (de motivo torpe ou fútil).
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(Orientador)
Resumo: O presente artigo tem como intuito analisar as modificações do intervalo
intrajornada por meio das alterações do artigo 71, §4º e a inclusão dos artigos 611-A,
incisos I e III e 611-B da CLT decorrente da reforma trabalhista, dada pela Lei nº 13.467
de 13 de julho de 2017. Pretende-se fazer breves considerações sobre a origem e a
história da Justiça do Trabalho, bem como os princípios constitucionais que amparam
o trabalhador nas relações empregatícias, para posteriormente tratar especificamente
dos impactos causados na vida do obreiro em virtude do novo regramento do intervalo
intrajornada, analisando ainda, seu conceito, sua natureza jurídica, sua
descaracterização como normas de ordem pública, relativas a saúde, higiene e
segurança do meio ambiente de5trabalho, comparando o intervalo intrajornada antes
e depois do advento da reforma trabalhista. Isto posto, com base na jurisprudência, na
doutrina majoritária, nas Convenções Internacionais do Trabalho, verifica-se indícios
de inconstitucionalidade em virtude de tais mudanças, devendo o Poder Judiciário
trazer a uniformização e consolidação das decisões relacionadas ao intervalo
intrajornada, para que se possa garantir a segurança jurídica no ordenamento jurídico
brasileiro.
Palavras-Chave: Intervalo. Intrajornada. Inconstitucionalidade. Reforma. Trabalhista.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the changes in the intra-day break
by means of the amendments to article 71, paragraph 4 and the inclusion of articles
611-A, items I and III and 611-B of the labor law reform, given by Law no. 13,467 of July
13, 2017. It is intended to make brief considerations on the origin and history of Labor
Justice, as well as the constitutional principles that support the worker in employment
relationships, to further address specifically the impacts on the life of the worker in
virtue of the new rule of the intra-day interval, also analyzing its concept, its legal
nature, its lack of characterization as public order norms related to health, hygiene and
safety of the work environment, comparing the intra-day interval before and after the
advent of retirement Labor This, based on the jurisprudence, the majority doctrine, the
International Labor Conventions, there is evidence of unconstitutionality due to such
changes, and the Judiciary should bring the standardization and consolidation of
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decisions related to the intra-day interval, so that ensure legal certainty in the Brazilian
legal system.
Keywords: Interval. Injuryed. Unconstitutionality. Reform. Labor.
Sumário: 1. Introdução - 2. História e Princípios da Justiça do Trabalho: 2.1 Origem da
Justiça do Trabalho; 2.2 Princípios do Direito do Trabalho; 2.2.1 Dignidade da Pessoa
Humana e o Valor Social do Trabalho e da Livre Iniciativa; 2.2.2 Princípio da Proteção;
2.2.3 Princípio da Segurança Jurídica; 2.2.4 Princípio da Vedação ao Retrocesso Social;
2.3 Do Intervalo Intrajornada; 2.3.1 Conceituação; 2.3.2 Intervalo Intrajornada como
Norma Fundamental a Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho; 2.3.3 Segurança e
Saúde no Trabalho na Atividade Normativa Da Organização Internacional Do Trabalho
– OIT; 2.3.4 Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho no Ordenamento Jurídico
Brasileiro; 2.4 O Intervalo Intrajornada Antes E Depois Da Reforma Trabalhista; 2.4.1. O
Intervalo Intrajornada Antes da Reforma Trabalhista; 2.4.2 O Intervalo Intrajornada
depois da Reforma Trabalhista; 2.4.3 A Prevalência do Negociado sobre o Legislado e
a Redução do Limite de Duração do Intervalo Intrajornada; 2.5. O Intervalo Intrajornada
e a Possível Inconstitucionalidade decorrente da Reforma Trabalhista pela Lei Nº
13.467/17; Considerações Finais. Referências.
1. Introdução
A reforma trabalhista dada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, trouxe
várias alterações na CLT. Em virtude disso, houve a necessidade de se adequar as novas
regras trabalhistas, observando a realidade da relação empregatícia.
O primeiro capítulo irá tratar da origem, história e princípios da Justiça do
Trabalho, compreendendo suas transformações e evoluções ao longo de décadas,
assim como a conquista dos direitos trabalhistas, que passaram a ser garantidos,
observando os princípios constitucionais; o segundo capítulo trata especificamente do
intervalo intrajornada, sua regulamentação, conceito, natureza jurídica, demonstrando
a importância deste instituto nas relações trabalhistas; no terceiro capítulo, será
abordado o intervalo intrajornada antes e depois do advento da reforma trabalhista,
trazendo jurisprudências e doutrinas, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
evidenciando quais foram as alterações e inovações da reforma trabalhista na CLT. Por
último, no quarto capítulo, a reforma trabalhista será analisada de modo a identificar
posicionamentos acerca da sua possível inconstitucionalidade, indicando os pontos
questionáveis do intervalo intrajornada, assim como se sua flexibilização trará prejuízos
ao trabalhador.
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Portanto, é imprescindível analisar o intervalo intrajornada e sua nova forma
recepcionada pelo ordenamento jurídico, sob a ótica de operadores do direito
trabalhista, sendo crítico em relação a reforma trabalhista e se a mesma será prejudicial
ao empregado, tendo em vista que o mesmo é parte hipossuficiente e vulnerável da
relação de trabalho, assim como também visa abordar se os princípios constitucionais
serão respeitados de modo a não conflitar com os direitos do trabalhador e por fim,
caberá observar se há indícios de inconstitucionalidade presentes na Lei nº 13.467 de
2017 em relação aos dispositivos alterados.
2. História e Princípios da Justiça do Trabalho
Para que se possa ter uma melhor compreensão acerca do atual funcionamento
da Justiça do Trabalho e sua evolução no decorrer de décadas, é de suma importância
a análise de sua transformação histórica, tendo sua origem advindo da necessidade
em se buscar a solução dos conflitos surgido das relações individuais e coletivas do
trabalho, motivo pelo qual o processo do trabalho representa as normas, os princípios
e à Justiça do Trabalho.
2.1 Origem da Justiça do Trabalho
5

Inicialmente, ao se analisar a história da justiça do trabalho no Brasil é de suma
importância a compreensão da mesma no plano internacional, uma vez que sua origem
nos países de capitalismo central refletiu diretamente no ordenamento jurídico
brasileiro no que tange aos direitos trabalhistas. Neste sentido, para que se delimite
sua evolução histórica, se torna imprescindível a compreensão da relação empregatícia.
Segundo Leite (2018), no que diz respeito ao aspecto internacional, o direito do
trabalho se divide em período pré-histórico, o qual ainda inexistia o direito trabalhista,
sendo marcado por três fases: a escravidão, a vinculação do homem a terra e as
corporações. E o período histórico, este se destaca pelo surgimento do direito do
trabalho, tendo como principais marcos: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.
Tendo em vista que tais momentos históricos atingiram diretamente aspectos
econômicos, sociais e políticos, nasce a partir daí a necessidade de que o Estado atue
de maneira positiva nas relações de trabalho, surgindo a ideia de uma justiça social.
Ainda, como já dito anteriormente, conforme Leite (2018), os aspectos externos
e internos refletiram diretamente no direito do trabalho no Brasil. Estes se deram pelas
transições ocorridas na Europa com as legislações, visando a proteção do trabalhador,
o ingresso do Brasil na OIT (Organização Internacional do Trabalho). Os aspectos
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internos tiveram influência dos imigrantes europeus (final de 1800 e início de 1900), o
surto industrial (pós-primeira guerra mundial) e a política de Getúlio Vargas (1930).
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Aprofundando o assunto, o doutrinador Leite explica:
Já em 1870, existiam no nosso país as Ligas Operárias que
marcaram o início do sindicalismo brasileiro. O Decreto 1.313, de
1891, proibiu o trabalho noturno dos menores de 15 anos,
limitando a jornada a 7 horas. Há quem afirme ser a Lei 4.682, de
20.01.1923, a chamada Lei Elói Chaves, que instituiu a caixa de
aposentadoria e o direito à estabilidade para os ferroviários que
completassem 10 anos de serviço, a primeira lei verdadeiramente
trabalhista no Brasil. A Lei 4.982, de 25.12.1925, disciplinava o
direito de férias anuais remuneradas. Lei 62, de 1935, assegurava
aos empregados da indústria e do comércio o recebimento de
indenização por rescisão injustificada do contrato de trabalho e
o direito à estabilidade após dez anos de efetivo serviço no
mesmo estabelecimento. (2018, p.35)
Finalmente, em 1939, foi instituída a justiça do trabalho, sendo a Consolidação
das Leis do Trabalho outorgada somente em 1943, por Getúlio Vargas, através do
Decreto-lei 5.452, equiparando-se a Lei Federal. A CLT teve como principal objetivo
sintetizar as leis que se encontravam esparsas por todo o ordenamento jurídico, em
matéria trabalhista.
Necessário se faz trazer o conceito de direito do trabalho no âmbito jurídico,
nas palavras de José Cairo Jr.:
O Direito do Trabalho é o· ramo do Direito composto por regras
e princípios, sistematicamente ordenados, que regulam a relação
de trabalho subordinada entre empregado e empregador,
acompanhado de sanções para a hipótese de descumprimento
dos seus comandos.
O Direito Laboral, como regra de conduta, observado pelo seu
aspecto objetivo, tem como meta principal a prevenção de
conflitos derivados do confronto entre capital e trabalho para
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com isso preservar a vida em sociedade e a consequente paz
social. (2017, p.46)
Por fim, pode-se concluir que o Direito do trabalho nasce em um período crítico
com o objetivo de proteger a parte hipossuficiente da relação de emprego, qual seja,
o trabalhador. Lembrando que tais conquistas foram decorrentes de lutas sociais
almejando condições dignas de trabalho.
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2.2 Princípios do Direito do Trabalho
Os princípios possuem no ordenamento jurídico brasileiro um enorme valor em
razão de seu real significado, de tal modo que, reflete na concepção do ser humano e
consequentemente na vida em sociedade, pois sua origem decorre da necessidade da
realidade social em relação aos seus valores, exercendo sobre a mesma um importante
papel, uma vez que regulam matérias de cunho político, religioso, cultural, econômico,
entre outras, constituindo-se como preceitos que norteiam o ordenamento jurídico e
que neste caso, servirão de base, fundamentação na aplicação da legislação trabalhista,
sendo indispensável sua observância.
5

2.2.1 Dignidade da Pessoa Humana e o Valor Social do Trabalho e da Livre Iniciativa
O princípio da dignidade da pessoa humana se configura como sendo uma
garantia de um mínimo de dignidade para o trabalhador que se apresenta como a
parte vulnerável em uma relação empregatícia. Deve ser levado em consideração que
sua aplicação deverá ser de máxima eficácia por se tratar de um direito fundamental,
ou seja, uma garantia constitucional, prevista na Constituição Federal de 1988.
Apesar de a Carta Magna não especificar de forma taxativa quais são os
princípios do direito do trabalho, não há que se falar na inexistência dos mesmos, visto
que dentre os princípios existentes no texto constitucional há aqueles que são
aplicáveis ao Direito do trabalho, dentre os quais estão não só a dignidade da pessoa
humana, como também os valores sociais do trabalho cabíveis ao trabalhador. E, por
este motivo é imprescindível sua observância quando tratar-se de normas trabalhistas.
O próprio artigo 1º da Constituição Federal dispõe sobre os fundamentos da
República Federativa do Brasil, estabelecendo que:
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
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[...]
III – a dignidade da pessoa humana;
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IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (BRASIL,
1988)
Para Tabajara Medeiros de Rezende Filho, o mesmo considera:
[...] indispensável a análise da questão da interpretação da
Constituição e dos Direitos Fundamentais, bem como a relativa à
aplicabilidade de tais institutos jurídicos em uma concepção de
estado democrático de direito que se funda na dignidade da
pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa. (2013, p.9)
Ainda, nessa mesma linha de raciocínio, Tabajara Medeiros de Rezende Filho
(2013), acredita que o Direito do Trabalho é fundamental para progresso do ser
humano, tendo em vista que este sempre busca melhoria de sua condição pessoal. E,
por este motivo, deve o direito do trabalho buscar sempre almejar o seu fomento, de
maneira que mesmo quando indispensável qualquer alteração na legislação
trabalhista, que esta não seja retrógrada para o trabalhador.
Nesta lógica, importante destacar também o art. 193 da Carta Magna, segundo
o qual estabelece que: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.” E, também o art. 170 da Constituição Federal
que elenca os princípios gerais da atividade econômica, determinando o seguinte:
Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
[...]
VIII - busca do pleno emprego; (BRASIL, 1988)
Neste sentido, em se tratando dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
Uadi Lammêgo Bulos, considera que:
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O trabalho, certamente, dignifica a existência terrena, e, quando
livre e criativo, liga o homem a Deus. Daí a Constituição enfatizar
o respeito e a dignidade ao trabalho em diversos lugares (arts.
5º, XIII, 6º, 7º etc.), para dizer que a garantia ao trabalho engloba
empregados e empregadores, autônomos e assalariados. Aliás,
para alcançar o seu desígnio constitucional, o labor deve ser livre.
Daí o constituinte tê-lo encampado como um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil, banindo o trabalho escravo. E,
ao prescrever os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa,
a Constituição aduziu que a ordem econômica se funda nesse
primado, valorizando o trabalho do homem em relação à
economia de mercado, nitidamente capitalista. Priorizou, pois, a
intervenção do Estado na economia, para dar significação aos
valores sociais do trabalho. Estes, ao lado da iniciativa privada,
constituem um dos pilares do Estado brasileiro. (2018, p.515)
Dessa forma, pode-se dizer que o valor social do trabalho e da livre iniciativa
tem por objetivo equilibrar o capital e o trabalho, visando o alcance da justiça social.
5

Em relação a importância dos direitos humanos, nas palavras de Alexandre de
Moraes, o mesmo considera a dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico
brasileiro como sendo:
[...] unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo
inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a
ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado
e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é
um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que,
somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao
exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas
enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade. (2017,
p.18)
Logo, tendo em vista que o trabalho é uma atividade preponderante em toda a
sociedade, o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo Melo (2017), deve ter
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um propósito de normatividade e cogência e não de meras cláusulas retóricas,
havendo a necessidade de uma abordagem mais congruente no que se diz respeito
aos meios de concretização dos direitos que irão assegurar a dignidade dos
trabalhadores e o valor social do trabalho, como estabelece a Constituição Federal de
1988, de modo que as políticas econômicas e sociais equilibrem o capital e o social.
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2.2.2 Princípio da Proteção
Segundo Romar (2017) nas relações contratuais de trabalho, o trabalhador se
encontra numa posição de hipossuficiência, enquanto o empregador possui um poder
aquisitivo maior. Por este motivo, o princípio protetor visa proteger o empregado,
reduzindo sua posição de vulnerabilidade e garantindo-lhe igualdade jurídica para que
se alcance a isonomia substancial.
Na concepção de Andrade e D’Angelo:
Se se trata de uma relação jurídica assimétrica, em que o um dos
sujeitos – o empregador – admite, assalaria, detém o poder de
comando ou disciplinar; e, do outro, aquela que fica jurídica,
econômica e psicologicamente àquele subordinado, o Direito do
Trabalho deveria construir princípios próprios dirigidos à
elaboração de normas constitucionais e infraconstitucionais com
caracteres
de
irrenunciabilidade,
inderrogabilidade,
indisponibilidade e ordem pública capazes de compensar aquela
desigualdade ou assimetria entre os sujeitos da relação de
emprego. (2016, p. 4)
De acordo com Luciano Martinez:
As limitações ao exercício da autonomia privada constituíram as
medidas pioneiras na busca do equilíbrio contratual entre os
desiguais. Soluções como esta, aliás, tornaram-se evidentes a
partir do século XIX, e assim se procedeu por força das lutas de
classes, porque na relação de trabalho, essencial ao
desenvolvimento da sociedade capitalista, não se identificava no
polo operário o mínimo vestígio de qualquer liberdade
contratual. O princípio da proteção surge, então, para
contrabalançar relações materialmente desequilibradas. Esse
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propósito é alcançado mediante opções e atitudes
interpretativas do aplicador da fonte jurídica [...] (2018, p. 120121)
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Isto posto, o princípio da proteção ao trabalhador deve ser aplicado
concomitantemente com o princípio da segurança jurídica, coexistindo com os demais,
de modo que não haja uma interpretação isolada daquele, aplicando-o sempre com
bom senso e tecnicismo, desassociado de qualquer abuso excessivo a favor do
hipossuficiente obreiro e tentativa de enquadramento como substitutivo do legislador,
sob pena de se ofender diretamente a ideia de justiça, igualdade material e juridicidade
(OLIVEIRA, 2017).
2.2.3 Princípio da Segurança Jurídica
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 123), o princípio da
segurança jurídica não deve ser radicado em qualquer norma constitucional específica.
Este princípio representa a própria natureza e o fundamento do Direito, trata-se da
essencialidade do Estado Democrático de Direito, constituindo-se um sistema
constitucional como um todo. 5
O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, aprofunda-se ainda mais no
significado da segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, alegando que:
Ora bem, é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde
a um quadro normativo proposto precisamente para que as
pessoas possam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que
devem ou o que podem fazer, tendo cm vista as ulteriores
consequências imputáveis a seus atos. O Direito propõe-se a
ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na
regência da vida social. Daí o chamado princípio da "segurança
jurídica", o qual, bem por isto, se não é o mais importante dentro
todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um
dos mais importantes entre eles. Os institutos da prescrição, da
decadência, da preclusão (na esfera processual), do usucapião,
da irretroatividade da lei, do direito adquirido, são expressões
concretas que bem revelam esta profunda aspiração à
estabilidade, à segurança, conatural ao Direito. Tanto mais
porque inúmeras dentre as relações compostas pelos sujeitos de
direito constituem-se em vista do porvir e não apenas da
imediatidade das situações, cumpre, como inafastável requisito
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de um ordenado convívio social, livre de abalos repentinos ou
surpresas desconcertantes, que haja uma certa estabilidade nas
situações destarte constituídas. (2009, p.123)
Apesar do Princípio da Segurança Jurídica não estar previsto de forma expressa
na nossa Constituição Federal de 1988, é possível enxerga-lo de maneira implícita, pois
apesar de não haver uma norma no texto constitucional tratando deste instituto, o
mesmo representa um dos mais importantes princípios, uma vez que sua aplicação não
se restringe apenas a uma área do direito, de modo que abrange o sistema jurídico
como um todo, configurando a razão de ser do próprio direito.
Conforme André Ramos Tavares, em se tratando da estabilidade no
ordenamento jurídico, dispõe que:
Considero como central no âmbito da segurança jurídica o direito
à estabilidade mínima da ordem jurídica, que é realizado em
especial pela existência de cláusulas de eternidade na
Constituição dotada de supremacia. A eternização dos direitos
fundamentais positivados atende, em parte, àquele mínimo de
continuidade (e identidade) da ordem jurídica vigente, apesar
das constantes edições e revogações de atos normativos que se
verificam em todos ordenamentos jurídicos em vigor. Pode-se
afirmar que, assim como a segurança jurídica se projeta para o
passado (irretroatividade das leis e das emendas à Constituição),
ela também se lança para o futuro (com a pretensão de
estabilidade mínima do Direito e com seus institutos destinados
a alcançar esta finalidade, como cláusulas pétreas, usucapião
etc.). Estabilidade não deve ser confundida, aqui, com
estancamento do Direito. Não há e nunca houve um direito à
petrificação da ordem jurídica vigente. Mas não se pode falar em
proteção da confiança do cidadão, como integrante da
segurança jurídica a ser tutelada pelo Estado, sem a certeza da
projeção de uma estabilidade mínima da ordem jurídica,
consistente, no Brasil, em: i) cláusulas pétreas; ii) dificuldade de
alteração das normas constitucionais; iii) limitações materiais ao
legislador e às demais fontes do Direito. (2018, p.643-644).
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Consoante ao entendimento de Ribas e Ribeiro (2019), Apesar de não possuir
uma referência expressa, a segurança jurídica apresenta alguns pressupostos, estes
verificam-se através das garantias previstas na Constituição como um todo,
apontando-se como um sobreprincípio no altiplano dos escalões do ordenamento,
uma vez que os elementos que ensejam a certeza do direito é a própria existência de
norma jurídica, a observância ao princípio da irretroatividade, o conhecimento prévio
por parte dos destinatários e sua definitividade.
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Para Faria (2018) diante da realidade, apesar da exigência, em relação ao
princípio da segurança jurídica no sentido de antever um certo grau de previsibilidade
é notável a constante alteração das normas jurídicas, por diversos fatores, provocando
a contínua modificação do sistema normativo. É por este motivo que no ordenamento
jurídico se assevera institutos com o intuito de se preservar a segurança jurídica,
principalmente em se tratando do decurso do tempo e evolução normativa.
Portanto, após ressaltar a importância da segurança jurídica como um todo, fazse necessário afirmar a indispensável atuação do Poder Judiciário, levando em conta
seu papel de extrema relevância na busca pela previsibilidade das decisões. No que diz
5
respeito a este princípio, sua garantia
se dá principalmente através das orientações dos
Tribunais Superiores, que devem ser necessariamente fundamentadas e objetivas,
agindo com razoabilidade e sempre observando a evolução do direito.
2.2.4 Princípio da Vedação ao Retrocesso Social
Primeiramente, é de suma importância a compreensão da etimologia da palavra
retrocesso, que na visão de Valente, Fogaça e Silva compreende:
[...] de modo genérico, a algo que volta no tempo, retorna ao seu
local de origem, recua. No contexto jurídico, retroceder pode
significar perda de direitos, reforma de uma lei, mudança de uma
jurisprudência e/ou a utilização de um ou mais instrumentos
jurídicos numa perspectiva regressiva, ou seja, uma ou mais
ações contrárias à manutenção e/ou avanço das garantias
jurídico-formais, seja no campo do direito material como no
processual. Ou ainda, poderá significar retorno a uma condição
mais benéfica, caso tal ação seja resultante de um contexto de
restituição de direitos. Retroceder ao status quo ante, portanto,
nem sempre é negativo, por vezes pode representar um
progresso. A interpretação dependerá de seu agente e dos
interesses e ou direitos que se estará protegendo. Num contexto
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de retrocesso, o que poderá ser interpretado como perda, por
um, poderá ser compreendido como ganho, por outros. O que
está em jogo, portanto, nos diversos casos, é a direção a que se
está caminhando e as consequências derivadas do respectivo
retrocesso. O conteúdo presente na correlação de forças
presente nos diferentes contextos definirá se o retrocesso será
de caráter regressivo e ou progressivo. (2018, p.295)
Vidal Marcílio Pompeu e Arraes de Alencar Pimenta (2015) sustentam que o
princípio da proibição do retrocesso social originou-se almejando impossibilitar que o
legislador empregasse mecanismos objetivando a remoção de direitos. Destaca-se que
esta cláusula se trata de uma justificativa favorecendo a inalterabilidade dos direitos
sociais, conquistados em uma fase de segurança econômica. Esse entendimento tem
o propósito de preservar o equilíbrio das relações jurídicas, comprometendo-se a
assegurar a confiança do cidadão relacionada ao serviço público.
Segundo Coutinho (2017), a previsão dos direitos sociais como normas
fundamentais, previstos nos arts. 6º e 7º da Carta Magna, é a concretização da ideia de
uma sociedade salarial vivendo em um Estado Democrático de Direito, apresentandose como Estado de Bem-Estar Social, não poderia ser diferente, tendo em vista que a
democracia restringe a atuação do legislador, uma vez que traz como garantia a
constatação de direitos. Mas, importante ressaltar que o princípio da vedação ao
retrocesso não se limita apenas as normas jurídicas positivadas, aplicando-se de forma
ampla, tendo como propósito o desenvolvimento econômico e social, para incorporar
princípios, políticas e decisões judiciais. Cuida-se da ideia de progressão como uma
constante e inexorável trajetória no projeto de civilização.
2.3 Do Intervalo Intrajornada
É sabido que a jornada de trabalho conhecida atualmente, foi fruto de uma
evolução histórica, visando não mais submeter os trabalhadores a uma jornada de
trabalho exaustiva, de modo a estabelecer condições dignas de trabalho. Por este
motivo, é imprescindível fazer uma análise do que vem a ser o intervalo intrajornada,
no contexto mundial e nacional, abordando sua natureza jurídica, fundamentação
legal, levando-se em consideração posicionamento doutrinário e jurisprudencial.
2.3.1 Conceituação
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Após ressaltar a importância dos princípios constitucionais aplicados ao Direito
do Trabalho, resta claro dizer que o legislador ao instituir a jornada de trabalho, impôs
limites para sua duração, através das normas legais constitucional e infraconstitucional,
visando a proteção do empregado.
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Dessa forma, por este motivo é que a Constituição Federal em seu artigo 7º,
inciso XIII, estabeleceu que a jornada de trabalho não ultrapassasse oito horas diárias
e quarenta e quatro semanais, sendo constatada a aplicação do princípio da proteção
do trabalhador.
Em relação ao intervalo da jornada de trabalho, a Consolidação das Leis do
Trabalho, assegura que:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de
6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora
e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não
poderá exceder de 2 (duas) horas. (BRASIL, 1943)
5

Isto posto, pode-se afirmar que em relação a previsão da jornada de trabalho e
o intervalo intrajornada, ambos decorrem do princípio protetor, visando assegurar
condições dignas de trabalho para o trabalhador.
Romar conceitua o intervalo intrajornada como sendo:
[...] períodos de descanso regularmente concedidos durante a
jornada de trabalho, em que o empregado deixa de trabalhar e
de estar à disposição do empregador. Podem ser remunerados
ou não remunerados, conforme sejam ou não computados na
duração da jornada de trabalho (2018, p. 391).
No que se refere ao Intervalo, conforme dispõe Leite (2018) o empregador terá
a obrigação de conceder o mesmo ao empregado, seja entre duas jornadas de trabalho
ou dentro da mesma, intervalos para descanso e alimentação. Trata-se de suprir uma
necessidade biológica e também econômica, consequentemente fazendo com que o
empregado produza mais.
Para Basile (2018), o intervalo intrajornada constitui um direito fundamental do
trabalhador, qual seja, o de se desconectar com o trabalho. Dessa forma, caso não
exista essa desconexão entre empregado e empregador e às responsabilidades do
cargo, não há que se falar em intervalo.
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Por fim, cabe ressaltar que tendo em vista a importância concedida a jornada
de trabalho e ao intervalo intrajornada, é que a Constituição Federal de 1988
determinou em seu artigo 7º, XXII, como sendo direito dos trabalhadores, almejando
a melhoria de sua condição social, reduzir os riscos inerentes ao trabalho, através das
normas de saúde, higiene e segurança.
2.3.2 Intervalo Intrajornada como Norma Fundamental a Saúde, Higiene e Segurança
do Trabalho
É de grande relevância e fundamental que, de maneira sucinta, esclareça-se
acerca dos principais marcos que tiveram uma considerável contribuição relativas aos
direitos a saúde e segurança no trabalho como normas fundamentais reconhecidas no
ordenamento jurídico brasileiro.
2.3.3 Segurança e Saúde no Trabalho na Atividade Normativa Da Organização
Internacional Do Trabalho - OIT
Nas palavras de Padilha e Hernandes Ortolan Di Pietro, no que diz respeito a
missão da OIT, entende-se que:
[...] desde sua fundação em 1919, pelo Tratado da Paz, assinado
em Versalhes, é melhorar a situação do ser humano trabalhador
no ambiente em que passa a maior parte de sua vida produtiva,
o do trabalho, um ambiente que desde a Revolução Industrial,
transforma-se continuamente em decorrência de inúmeros
fatores relacionados a evolução dos processos de produção
dominados pelo capitalismo, da globalização econômica e do
avanço tecnológico, que dentre outros, desafiam continuamente
os parâmetros de proteção do trabalhador estabelecidos pelo
Estado do Bem Estar Social, transmudando o mundo do trabalho
e as forças de apropriação da força de trabalho humano. (2017,
p. 530)
Deste modo, no âmbito internacional, em matéria trabalhista, é essencial
destacar o papel da OIT, Organização Internacional do Trabalho, de 1919, a qual o
Brasil é signatário. Dentre outras convenções, a que é mais pertinente ao conteúdo
estudado nesta pesquisa, é em relação a Convenção nº 155, ratificada em 18 de maio
de 1992 e promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994, quando foi
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acertadamente inserida no ordenamento jurídico brasileiro, a qual previu de forma
expressa normas e princípios
de saúde e segurança do trabalhador,
considerando o meio ambiente de trabalho evidenciando que as particularidades do
meio é que devem se adequar às capacidades físicas e mentais do trabalhador.
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Conforme Matteo Carbonelli (2017) em matéria relativa a segurança e saúde do
trabalhador, a Convenção nº. 155 adota uma política nacional congruente as normas
trabalhistas, assim como a responsabilidade das autoridades públicas e empresas,
estabelecendo pormenorizadamente metodologia e princípios básicos e
indispensáveis, visando o aprimoramento do sistema.
Para Padilha e Hernandes Ortolan Di Pietro, (2017), a completude do trabalho e
o enaltecimento da qualidade de vida, assimilado a proteção à saúde do trabalhador
em todos os âmbitos, constituem um dos objetivos da OIT, sendo a principal missão
da Instituição, a melhoria das condições e do meio ambiente do trabalho e também o
bem-estar dos trabalhadores.
Nessa mesma linha de raciocínio, o doutrinador Matteo Carbonelli dispõe o
5 nº 155, de 1981:
seguinte acerca da Convenção de
[...] a sua importância fundamental reside na introdução, como já
mencionado, de disposições pertinentes seja na metodologia
que nas questões básicas. Em particular essa introduz a
obrigação de adotar uma política nacional de segurança e saúde
no trabalho, que considere este assunto justamente como uma
preocupação nacional e que consista num quadro coerente de
ação, tal conjunto homogêneo de todos os seus elementos,
voltado para garantir que os riscos inerentes ao ambiente de
trabalho são minimizados na medida em que este é razoável e
exequível de acordo com as condições específicas e práticas
nacionais. (2017, p.68)
A Convenção nº 155 da OIT, em seu art. 3º, define a abrangência da saúde,
trazendo um breve conceito, dispondo que:
Art. 3 - Para os fins da presente Convenção:
[...]
e) o termo ‘saúde’, com relação ao trabalho, abrange não só a
ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos
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físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente
relacionados com a segurança e a higiene no trabalho. (BRASIL,
1994)
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Estabelece também em seus arts. 4º e 5º que:
Art. 4 — 1. Todo Membro deverá, em consulta com as
organizações mais representativas de empregadores e de
trabalhadores, e levando em conta as condições e as práticas
nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente
uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde
dos trabalhadores e o meio-ambiente de trabalho.
2. Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes e os
danos à saúde que forem consequência do trabalho tenham
relação com a atividade de trabalho, ou se apresentarem durante
o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida que for razoável e
possível, as causas dos riscos inerentes ao meio-ambiente de
trabalho.
Art. 5 — A política à qual se faz referência no artigo 4 da presente
Convenção deverá levar em consideração as grandes esferas de
ação que se seguem, na medida em que possam afetar a
segurança e a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de
trabalho:
[...]
b) relações existentes entre os componentes materiais do
trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e
adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de
trabalho, da organização do trabalho e das operações e
processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores;
(BRASIL, 1994)
Por fim, levando em consideração a Convenção nº 155 da OIT, fica evidente que
a mesma regulamenta de forma expressa que a jornada de trabalho deve ser
incorporada a uma Política Nacional congruente relativas a matéria de saúde,
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segurança e o meio ambiente de trabalho dos trabalhadores. Além do mais, nota-se
que em relação a saúde do trabalhador, a OIT compreende não só os elementos físicos,
como também o mental que afetam diretamente a saúde do trabalhador, sendo esta
inerente a higiene e segurança do trabalho.
2.3.4 Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho no Ordenamento Jurídico Brasileiro
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Como se pode observar através de toda a evolução histórica até os dias atuais
no que se diz respeito a conquista dos direitos a saúde e segurança do trabalho,
conforme Grams (2018), os Estados, em virtude da crise causada pelo modelo
produtivo do liberalismo econômico, sucumbiram às influências da internacionalização
dos direitos humanos, de maneira que legitimaram em seu ordenamento jurídico
reivindicações do povo, em matéria trabalhista.
Ainda, conforme Grams (2018), a saúde e a segurança do trabalhador em seu
ambiente de trabalho encontram-se amparada pela própria Constituição Federal de
1988, isso porque, em relação aos princípios constitucionais garantidores de direitos
fundamentais aplicados ao Direito do Trabalho, o art. 1º, incisos III e IV, ao dispor sobre
a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, respectivamente, passa
5
a exigir uma certa dignificação das
condições de trabalho, impondo uma ordem de
prioridade, colocando em primeiro plano o homem e em segundo, a sua função,
relacionando-se com os meios de produção.
Em matéria relativa aos Direitos Fundamentais do Trabalhador, a Constituição
Federal da República priorizou proporcionar um ambiente de trabalho livre, capaz de
reduzir os riscos inerentes ao Trabalho, o fazendo através de normas de saúde, higiene
e segurança, sendo as mesmas um fator condicionante e fundamental para o Trabalho,
conforme estabelece os artigos 6º e 7º, XXII, da Carta Magna.
Ademais, no que diz respeito a saúde, conforme o inciso VIII, do art. 200, da
Carta Magna, a mesma tratou de estabelecer a competência do Sistema Único de
Saúde em contribuir no que tange a proteção do meio ambiente, abrangendo o
ambiente de Trabalho.
Nesse sentido, segundo Jorge Neto e Cavalcante:
A saúde e a incolumidade física do trabalho são fatores
integrantes do próprio direito à vida. A vida humana possui um
valor inestimável e deve ser protegida por todos os meios,
portanto, a sistematização das normas da segurança e medicina
do trabalho representa um instrumental de grande valia, a
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valorizar e dignificar a vida humana, além do patrimônio jurídico
do trabalho, representado pela sua força de trabalho. (2019, p.
617)
Dito isto, pode-se constatar que as normas relativas a saúde, higiene e
segurança do trabalho, está amparada não só pela legislação infraconstitucional como
também pela própria Constituição, uma vez que estabelecem acerca de sua criação,
aplicação e fiscalização, em decorrência da sua extrema importância como direito
social ao trabalhador.
2.4 O Intervalo Intrajornada Antes E Depois Da Reforma Trabalhista
Antes de se ater aos questionamentos acerca da possibilidade de se configurar
inconstitucional a Lei nº 13.467 de 2017, é importante fazer uma análise de como era
regulamentado o intervalo intrajornada na Consolidação das Leis do Trabalho antes e
depois da reforma trabalhista, observando também o entendimento doutrinário e
jurisprudencial.
2.4.1. O Intervalo Intrajornada Antes da Reforma Trabalhista
O intervalo intrajornada, destinada para refeição e descanso, encontra-se
previsto no art. 71 da CLT, que anteriormente a reforma trabalhista, sua redação era a
seguinte:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de
6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora
e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não
poderá exceder de 2 (duas) horas.
[...]
§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição
poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de
Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende
integralmente às exigências concernentes à organização dos
refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem
sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.
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§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto
neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará
obrigado a remunerar o período correspondente com um
acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº
8.923, de 27.7.1994)
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§ 5º Os intervalos expressos no caput e no § 1o poderão ser
fracionados quando compreendidos entre o término da primeira
hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que
previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a
natureza do serviço e em virtude das condições especiais do
trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas,
cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de
operação de veículos rodoviários, empregados no setor de
transporte coletivo de passageiros, mantida a mesma
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e
fracionados ao final de cada viagem, não descontados da
5
jornada. (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) (BRASIL, 1943)
Como se observa a literalidade do art. 71 da CLT, mais especificamente em seu
caput, a jornada de trabalho, desde que contínua, que exceder a 6 horas diárias, deverá
ser concedida um intervalo mínimo de 1 hora e quando ultrapassar 4 horas e não
exceder 6 horas, será de 15 min.
Além do mais, conforme estabelece o § 4º do art. 71 da CLT, caso o empregador
não concedesse o intervalo mínimo estabelecido, o mesmo deveria arcar com o
pagamento de 50% do período, calculando sobre o valor da hora remunerada.
Ainda, com relação aos parágrafos 3º e 5º do artigo supracitado, as horas
intrajornada só poderiam ser suprimidas abaixo do mínimo estabelecido de 1 hora em
apenas duas hipóteses, quais sejam: Por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, observando
as exigências legais e; mediante acordo ou convenção coletiva compreendendo o
término da primeira hora e o início da última hora trabalhada, em virtude da natureza
do serviço.
Portanto, pode-se concluir que antes do advento da reforma trabalhista, a não
concessão do intervalo intrajornada ao trabalhador ou sua supressão, configurava-se
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uma infração pelo empregador, tendo em vista se tratar de normas relativas a saúde,
higiene e segurança do trabalho.
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Nessa mesma linha de raciocínio, o Tribunal Superior do Trabalho, com o intuito
de sistematizar este instituto, editou a Súmula nº 437, considerando o intervalo
intrajornada como sendo norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, conforme
se confirma:
I – Após a edição da Lei 8.923/94, a não concessão ou a
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica
o pagamento total do período correspondente, e não apenas
daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o
valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da
CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para
efeito de remuneração.
II – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de
trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo
intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e
segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública
(art. 71 da CLT e art. 7o, XXII, da CF/1988), infenso à negociação
coletiva.
III – Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da
CLT, com redação introduzida pela Lei 8.923, de 27 de julho de
1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o
intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.
IV – Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de
trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de
uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para
descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do
respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4o da
CLT. (BRASIL, 2012)

128

www.conteudojuridico.com.br

O Tribunal Superior do Trabalho então dispõe acerca da supressão ou redução
do intervalo intrajornada, afirmando que a mesma não seria possível apenas por meio
de simples acordo ou convenção coletiva do trabalho, justamente por se tratar de
norma constitucional relacionada a saúde, higiene e segurança do trabalho,
configurando-se matéria de ordem pública. Além do mais, reafirmou que a sua não
concessão total ou parcial, implicaria em acréscimo de 50% sobre a hora remunerada.
Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 342 da SBDI-I do TST, estabelece
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que:
Nº 342 - Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Não
concessão ou redução. Previsão em norma coletiva. Validade. É
inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada
porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT
e art. 7º, XXII, da CF/88), infenso à negociação coletiva. (BRASIL,
2012)
5

Logo, antes do advento da Lei nº 13.467 de 2017, consoante a Constituição
Federal, a legislação infraconstitucional, a jurisprudência e a doutrina, havia um
entendimento pacificado acerca do intervalo intrajornada, estabelecendo-se suas
regras gerais e específicas, assim como reconhecendo sua natureza constitucional e
sua característica de norma de ordem pública, sendo, portanto, indisponível.
2.4.2 O Intervalo Intrajornada depois da Reforma Trabalhista
Com a reforma trabalhista, o intervalo intrajornada sofreu uma mudança
significativa, até mesmo relacionada a sua própria natureza, tais alterações
ocasionaram mudanças no art. 71 e também a introdução dos arts. 611-A, 611-B e do
parágrafo único do art. 444, ambos da CLT.
A primeira alteração que será abordada, diz respeito ao § 4º do art. 71 da CLT,
passando a dispor que:
§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo
intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados
urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória,
apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta
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por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de
trabalho.(BRASIL, 1943)
Através da alteração da redação, pode-se perceber três mudanças quando
o empregador não conceder ou conceder parcialmente o intervalo intrajornada, quais
sejam: 1) A limitação do pagamento, restringindo-se apenas ao período suprimido; 2)
A retirada da expressão “de no mínimo 50%” e; 3) A natureza jurídica indenizatória,
diferentemente do que ocorria antes, quando se reconhecia a natureza remuneratória,
o que consequentemente não refletirá nas verbas rescisórias.
2.4.3 A Prevalência do Negociado sobre o Legislado e a Redução do Limite de Duração
do Intervalo Intrajornada
Com a introdução da Lei nº 13.467 de 2017, o legislador, por meio da inclusão
do art. 611-A da CLT, trouxe a possibilidade de prevalência do negociado dentro da
relação de emprego sobre o legislado, dispondo que:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho
têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem
sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites
constitucionais;
[...]
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta
minutos para jornadas superiores a seis horas; (BRASIL, 2017)
Desse modo, o respectivo artigo possibilita que o intervalo intrajornada, poderá
ser de no mínimo 30 min., não mais sendo o mínimo de 1 hora, como era antes da
reforma trabalhista, permitindo que sua alteração seja realizada simplesmente
mediante acordo ou convenção coletiva entre empregado e empregador.
Outro ponto relevante da Lei nº 13.467 de 2017, foi a inclusão do art. 611-B, o
qual determinou que:
Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de
acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a
redução dos seguintes direitos:
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[...]
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho
previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;
[...]
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Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos
não são consideradas como normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho para os fins do disposto neste
artigo. (BRASIL, 2017)
Assim sendo, o artigo supracitado, dispõe em seus incisos as normas que estão
proibidas de serem suprimidas ou reduzidas por simples acordo ou convenção coletiva,
dentre as quais, estão as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Ocorre
que em seu parágrafo único, o legislador estabeleceu que tais regras não seriam
aplicadas ao intervalo intrajornada, dispondo que este instituto não se configura como
sendo normas de saúde, higiene
5 e segurança do trabalho, portanto, não sendo
abrangida pela proteção do art. 611-B da CLT.
Por fim, diante das alterações e inclusões dos artigos citados da CLT, nota-se o
quão significante foram tais mudanças decorrentes da Lei nº 13.467 de 2017, mais
especificamente as que dizem respeito ao intervalo intrajornada, refletindo
consideravelmente nas relações empregatícias.
2.5. O Intervalo Intrajornada e a Possível Inconstitucionalidade decorrente da
Reforma Trabalhista pela Lei Nº 13.467/17
Diante das circunstâncias apresentadas sobre o intervalo intrajornada, levantouse vários questionamentos acerca da constitucionalidade da Lei nº 13.467 de 2017, isso
porque a mesma trouxe mudanças significativas quanto a regulamentação das horas
intrajornada, refletindo diretamente na relação de emprego.
Para Robortella (2017), a reforma possibilita maior flexibilidade à legislação do
trabalho, de modo que aos que tiverem interesse, a CLT ainda será aplicada, ao mesmo
tempo em que também será possível, numa relação empregatícia, ambas as partes
optarem por regras distintas que se adeque a realidade dos sujeitos, o fazendo por
meio de uma negociação coletiva. O mesmo autor acrescenta em sua argumentação
favorável à reforma trabalhista, dispondo que em relação a lei trabalhista:
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Manter a rigidez da CLT é prosseguir na tutela homogênea,
incompatível com a heterogeneidade das relações de trabalho,
que variam de setor para setor, de empresa para empresa. É
impedir o sindicato e a empresa de construir normas que
adaptem as relações de trabalho à realidade, preservando
empregos e capacidade de investimento. (2017, p. 61)
Quanto aos seus objetivos, a Câmara dos Deputados publicou parecer
justificando que a reforma, dentre outros motivos, visa: “aprimorar as relações do
trabalho no Brasil, por meio da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores
e empregadores” (2017, p. 1-2).
Já para Souto Maior e Severo, os doutrinadores consideram a Lei nº 13.467 de
2017 como sendo ilegítima, alegando que:
[...] não deve ser aplicada, sob pena de se conferir um tom de
normalidade ao grave procedimento em que se baseou, que
melhor se identifica como um atentado à ordem democrática e
como uma ofensa ao projeto constitucional baseado na proteção
da dignidade, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
da prevalência dos Direitos Humanos, da função social da
propriedade, da melhoria da condição social dos trabalhadores,
da política do pleno emprego e da economia regida sob os
ditames da justiça social. (2017, p.57)
Dito isto, um dos primeiros pontos a serem analisados acerca das alterações do
intervalo intrajornada decorrente da Lei nº 13.467 de 2017, é em relação as alterações
do art. 71, §4º da CLT, de modo que fica evidente que o artigo supracitado contraria o
entendimento já consolidado da Súmula nº 437 do TST, uma vez que limita o
pagamento do intervalo intrajornada, apenas do período não usufruído, e ainda atribui
a natureza indenizatória e não mais salarial, como já mencionado anteriormente.
Em virtude disso, consoante ao entendimento de Delgado, Maurício Godinho e
Delgado, Gabriela Neves, entendem que entre as inconstitucionalidades da reforma
trabalhista, tem-se o art. 71, § 4º da CLT, uma vez que:
As normas jurídicas que regulam os intervalos intrajornadas são
imperativas e direcionadas à preservação da saúde e segurança
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obreiras. Seu desrespeito, na prática contratual, implica o
pagamento do referido período como se tempo efetivamente
trabalhado fosse. Como esse lapso temporal assume a natureza
de componente da própria jornada de trabalho, ele deve ser
remunerado como salário (e não corno indenização,
obviamente). (2017, p.76)
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Em relação a natureza indenizatória concedida pelo art. 71, §4º da CLT, Vólia
Bomfim Cassar, afirma que:

Pagar apenas a parte suprimida do intervalo é justo e coerente
com o artigo 58-A da CLT, mas entender que o trabalho extra não
tem natureza salarial viola o artigo 58 da CLT e prejudica o
trabalhador. O trabalho realizado durante o intervalo, que
extrapola a jornada, é extra e por isso deve ser remunerado com
acréscimo de 50%. Logo, como toda hora extra o intervalo
trabalhado5também tem natureza salarial. Por isso, é necessária
a modificação do texto para excluir a expressão “de natureza
indenizatória”. (2017, p.15)
Desse modo, para DELGADO, Maurício Godinho e DELGADO, Gabriela Neves
(2017, p.77), a flexibilização do art. 71, §4º da CLT, violou diretamente o art. 7º, IV, da
Constituição Federal, assim como o art. 23, item 3, da Declaração Universal dos Direitos
do Homem.
Nessa toada, no que concerne à recepção e constitucionalidade da reforma
trabalhista, relacionada a redução das horas intrajornada, cabe destacar o Enunciado
nº 34, da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, dispondo:
INTERVALO
INTRAJORNADA
SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA
[...]

COMO

NORMA

DE

II. O estabelecimento de intervalos intrajornadas em patamares
inferiores a uma hora para jornadas de trabalho superiores a seis
horas diárias é incompatível com os artigos 6º, 7º, inciso XXII, e
196 da Constituição. (2017, p. 25-26)
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É possível notar um confronto de ideias no que tange a possível
inconstitucionalidade do intervalo intrajornada, sob o argumento de que há indícios
desta quando se fala na possibilidade de redução inferior a 01 hora, em jornadas diárias
contínuas que ultrapassem 6 horas.
Outra importante e significativa mudança decorrente da Lei nº 13.467 de 2017,
já comentada na presente pesquisa, diz respeito a inclusão dos arts. 611-A, incisos I e
III e 611-B da CLT, motivo pelo qual, há a necessidade de ser estudada sua possível
inconstitucionalidade.
Nas palavras de Cunha, no que se refere a prevalência da negociação sobre o
legislado, afirma que:
Oportunizar a “negociação”, e pior, a colocar acima do que é
estabelecido por lei representa sim uma repressão de direitos.
Não há paridade de armas em uma negociação de contrato de
trabalho. O empregador busca a força de trabalho, não
importando de quem, até porque a própria Constituição impede
a discriminação. O trabalhador busca a vaga. O que ele teria pra
levar para a negociação, os demais candidatos também tem (se
formos partir do pressuposto de que todos possuem a mesma
qualificação). O que lhe resta é negociar a sua dignidade, os seus
direitos. (2018, p.16)
Nesse sentido, o Enunciado nº 28, da 2ª Jornada de Direito Material e Processual
do Trabalho, trouxe uma limitação da negociação quando a mesma se sobrepuser a
lei, inclusive nos casos de confronto com Convenções internacionais do trabalho,
entendendo que:
NEGOCIADO SOBRE LEGISLADO: LIMITES
Nos termos do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, as
convenções e acordos coletivos de trabalho não podem suprimir
ou reduzir direitos, quando se sobrepuserem ou conflitarem com
as Convenções Internacionais do Trabalho e outras normas de
hierarquia constitucional ou supralegal relativas à proteção da
dignidade humana e dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.
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Dito isto, Delgado, Maurício Godinho e Delgado, Gabriela Neves (2017),
compreendem que diante da inclusão do art. 611-A, caput, da CLT, o que se tem é a
nítida violação aos direitos e proteção ao trabalho, atentando contra a Constituição
Federal da República, normas internacionais vigorantes no Brasil e a legislação federal
trabalhista.
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Neste sentido, segundo determina o Enunciado nº 3 da 2ª Jornada de Direito
Material e Processual do Trabalho, em relação as Convenções internacionais do
trabalho, o mesmo dispõe que:
REFORMA
TRABALHISTA:
CONTROLE
DE
CONVENCIONALIDADE E INOBSERVÂNCIA DE NORMAS
INTERNACIONAIS
Reforma Trabalhista. Lei 13.467/2017. Incompatibilidade
vertical com as Convenções da OIT. Ausência de consulta
tripartite. Ofensa às Convenções 122, 144 e 154 da OIT, bem
como aos verbetes 1075, 1081 e 1082 do Comitê de
Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT.
Ausência 5 de consulta prévia às organizações de
trabalhadores. Controle de convencionalidade na reforma
trabalhista. Possibilidade. Natureza jurídica das normas
internacionais do trabalho. Supralegalidade. Ainda que não se
reconheça a inconvencionalidade de toda a Reforma Trabalhista,
há de se fazer pontualmente o controle de convencionalidade
dos dispositivos por ela alterados. O Supremo Tribunal Federal
reconheceu o caráter supralegal das convenções internacionais,
devendo as leis ordinárias estar em consonância com a
normatividade internacional, no que se refere aos direitos
humanos.
A segunda inovação diz respeito ao já citado art. 611-B da CLT, o qual veda a
supressão ou redução de normas relacionadas a saúde, higiene e segurança do
trabalho, por meio de convenção coletiva.
O questionamento maior em relação a inconstitucionalidade desse artigo, se
concentra em seu parágrafo único, o qual dispõe que: “regras sobre duração do
trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo”.
Em virtude disso, tais inovações estão diretamente ligadas, devendo as mesmas
serem observadas de forma conjunta, principalmente no que se refere ao intervalo
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intrajornada, isso porque o art. 611-A, incisos I e III e 611-B da CLT, dispõem,
respectivamente, acerca da possibilidade de prevalência do negociado sobre o
legislado alterar normas relativas ao intervalo intrajornada, possibilitando sua redução
para o mínimo de 30 min e não mais 1 hora e de forma expressa retira o caráter de
norma de ordem pública, não considerando mais o intervalo intrajornada como
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, podendo ser, portanto, reduzidas
ou suprimidas.
Em relação a reforma trabalhista, mais especificamente o art. 611-A da CLT, a
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho, a Associação Brasileira dos Advogados
Trabalhistas e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, apresentaram
uma nota técnica à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado federal,
a qual dispõe em relação às inconstitucionalidades matérias que:
Nesse particular ─ o das inconstitucionalidades materiais ─,
sobressai, a toda evidência, a tese do chamado “negociado sobre
o legislado” (i.e., admitir que a negociação coletiva possa
indiscriminadamente estabelecer mínimos de proteção jurídicolaboral em níveis inferiores ao da legislação estatal). De fato, esse
aspecto assume grande papel, porque abre brecha legal para que
se estabeleçam, em todos os rincões do país, negociações
coletivas tendentes a abolir direitos sociais previstos nos artigos
acima listados (e especialmente no art. 7º), conquanto não fosse
possível fazê-lo, como vimos, nem mesmo por proposta de
emenda constitucional.
Ainda em relação a nota citada anteriormente, a mesma estabelece que em
relação ao art. 611-A da CLT:
O inciso III, por exemplo, permite o descumprimento de norma
de ordem pública de saúde e segurança no trabalho – redução
do intervalo intrajornada para 30 minutos – sem qualquer
restrição sobre tipos de atividades ou observância de condições
mínimas para que o trabalhador efetivamente possa ter algum
descanso nesse curto lapso de tempo. Com isso, descumpre a
previsão constitucional do inciso XXII, levando, se aprovada, a um
aumento do índice de adoecimento e de acidentes de trabalho,
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impactando ainda mais o sistema de saúde brasileiro e os
alarmantes números de infortúnios do trabalho no Brasil.
(BRASIL, 1943)
Nessa mesma linha de raciocínio, as normas de saúde, higiene e segurança do
trabalho, o Enunciado nº 34 e 37 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho, dispõe:
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INTERVALO
INTRAJORNADA
COMO
NORMA
DE
SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA
I. Regras sobre o intervalo intrajornada são consideradas como
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho e, por
consequência, de ordem pública, apesar do que dispõe o art.
611-B, parágrafo único da CLT (na redação da Lei 13.467/2017).
SAÚDE E DURAÇÃO DO TRABALHO
É inconstitucional o parágrafo único do art. 611-B da CLT, pois as
normas e institutos que regulam a duração do trabalho, bem
como seus5 intervalos, são diretamente ligados às tutelas da
saúde, higiene e segurança do trabalho como estabelecidas
pelos arts. 7º, XIII, XIV e XXII, 196 e 225 da Constituição Federal,
pelos arts. 3º, B e E, e 5º da convenção 155 da OIT, pelo art. 7º, II,
B e E, do PIDESC (ONU), pelo art. 7º, E, G e H, do Protocolo de
San Salvador (OEA), e pelo próprio art. 58 da CLT, que limita a
jornada a oito horas diárias, sendo, assim, insuscetíveis de
flexibilização por convenção ou acordo coletivos. (BRASIL, 2017)
Segundo Delgado, Maurício Godinho e Delgado, Gabriela Neves (2017) o
intervalo intrajornada são normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, tal
afirmação decorre de um estudo científico direcionado ao meio ambiente do trabalho.
Logo, sua descaracterização como norma de ordem pública deve ser reparada.
Tendo em vista que os direitos sociais previstos no art. 7º XXII da Carta Magna
são considerados direitos fundamentais do trabalhador, sendo, portanto, protegidos
por cláusula pétrea, parte da doutrina e jurisprudência entende ser inconstitucional
quando ocorrer redução ou supressão desses direitos.
Consoante ao entendimento do ministro Douglas Alencar Rodrigues, integrante
da 5ª Turma do TST, o mesmo afirma que a reforma trabalhista, em relação a
consolidação das decisões:
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Compete a todos os tribunais, inclusive na esfera ordinária de
jurisdição, a concessão de tratamento uniforme aos
jurisdicionados que estão em idênticas posições jurídicas, sendo
inadmissível o cenário de insegurança gerado pelo fenômeno —
embora inevitável, mas controlável e superável — da dispersão
jurisprudencial. Não por outra razão, impôs o legislador a todos
os tribunais, indistintamente, o dever de manter a estabilidade,
unidade e coerência de suas decisões (CPC, artigo 926).
Nesse mesmo sentido, o Ministro, Douglas Alencar Rodrigues salientou ainda
que:
A decisão final sobre a validade da reforma trabalhista está nas
mãos do Supremo Tribunal Federal. Em abril de 2019, mais de 30
ações questionavam trechos da Lei 13.467, aprovada em 2017. E,
enquanto a Suprema Corte não se manifesta, o TST espera que
as instâncias inferiores da Justiça do Trabalho definam a
jurisprudência. (2019, p.1)
É imprescindível destacar o posicionamento do STF no que diz respeito a
validade de norma coletiva, uma vez que o ministro Gilmar Mendes, suspendeu todos
os processos envolvendo a discussão sobre a validade de norma coletiva que limite ou
restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. (CONJUR, 2019)
Por fim, em virtude da possível inconstitucionalidade decorrente da Lei nº
13.467 de 2017 e suas alterações e inovações dos arts. 71, §4º, 611-A, incisos I e III e
611-B da CLT, é imprescindível que o Poder Judiciário analise as consequências em
virtude dessas modificações, realizando um controle de constitucionalidade, de modo
a garantir a devida proteção e segurança jurídica ao trabalhador.
3 CONCLUSÃO
A partir das reflexões apresentadas, primeiramente, é possível concluir que a
alteração do art. 71, § 4º e a inclusão dos arts. 611-A, incisos I e III e 611-B da CLT
decorrente da Lei nº 13.467 de 2017, representa uma afronta aos princípios
constitucionais trabalhistas, colocando em risco a proteção do trabalhador, gerando
insegurança jurídica por não haver uma uniformização e consolidação das decisões e
ocasionando o retrocesso social no que diz respeito aos direitos trabalhistas
conquistados ao longo de décadas.
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Com a modificação do art. 71, §4º e inclusão dos arts. 611-A e 611-B da CLT,
resta claro que o intervalo intrajornada não mais assume o caráter de ordem pública,
descaracterizando a natureza de norma relativa à saúde, higiene e segurança do
trabalho, podendo, inclusive, ser flexibilizado mediante negociação coletiva trabalhista.
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Ocorre que o intervalo intrajornada é sim considerado norma de ordem pública,
em virtude de constatação consolidada do estudo científico relacionado ao meio
ambiente de trabalho, motivo pelo qual sua desclassificação afronta diretamente a
Constituição Federal (art. 7º, XXII), devendo ser reparada.
Desse modo, há um confronto da lei infraconstitucional com a norma
constitucional, assim como também contradiz a jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho e o entendimento majoritário da doutrina, os quais entendem que a duração
de trabalho, inclusive o intervalo, são normas de saúde, higiene e segurança do
trabalho, sendo garantidas por cláusulas pétreas, por tratar-se de direitos
fundamentais. Portanto, o intervalo intrajornada não poderia ser considerado objeto
lícito de acordo ou convenção coletiva.
5 trabalhista não se encontra em harmonia com as
Resta claro que a reforma
normas constitucional e Convenções Internacionais do Trabalho, desrespeitando os
direitos individuais e coletivos do trabalhador.

Importante destacar ainda que o ministro Gilmar Mendes, suspendeu todos os
processos envolvendo a discussão sobre a validade de norma coletiva que limite ou
restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
Por fim, em relação a possível inconstitucionalidade decorrente da Lei nº 13.467
de 2017 e suas alterações e inovações dos arts. 71, §4º, 611-A, incisos I e III e 611-B da
CLT, é imprescindível que o Poder Judiciário analise as consequências em virtude
dessas modificações, realizando um controle de constitucionalidade, de modo a
garantir a devida proteção e segurança jurídica ao trabalhador.
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(Orientadora)
RESUMO: As crianças são seres de direitos e deveres, sendo a educação um direito
fundamental, amparado por normas nacionais e internacionais. A Constituição Federal
de 1988, expressa o direito a educação como um direito social (artigo 6º da CF/88),
tendo o Estado a obrigação de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros
e a família em promover e incentivar a criação e a educação dos seus filhos. Este artigo
tem como objetivo demonstrar a inversão familiar em responsabilizar o Estado e
instituições privadas no papel de educar seus filhos, como também a negligência das
famílias no processo de formação5 escolar. No qual terá como referências a Constituição
Federal, Doutrinas, Decisões judiciais, Código Civil e Penal e o ECA- Estatuto da Criança
e do Adolescente. Por meio de uma metodologia exploratória, pois busca fazer uma
abordagem sobre a responsabilidade parental na educação e formação escolar dos
filhos, e demostrar a inversão de responsabilidades entre família e Estado.
Palavras-Chave: Educação. Responsabilidade Parental. Valores e Princípios Morais.
ABSTRACT: Children are beings of rights and duties, and education is a fundamental
right, supported by national and international standards. The Federal Constitution of
1988 expresses the right to education as a social right (article 6 of CF / 88), with the
State having the obligation to guarantee quality education to all Brazilians and their
families in promoting and encouraging the creation and education. Of your children.
This article aims to demonstrate the family inversion in holding the State and private
institutions responsible for the role of educating their children, as well as the neglect
of families in the process of school formation. In which it will refer to the Federal
Constitution, Doctrines, Judicial Decisions, Civil and Criminal Code and ECA- Statute of
Children and Adolescents. Through an exploratory methodology, it seeks to approach
parental responsibility in the education and educational background of children, and
to demonstrate the inversion of responsibilities between family and state.
KEYWORDS: Education. Parental Responsibility. Moral Values and Principle.
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SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Direito a Educação e as Legislações Brasileiras: 2.1 A
Constituição Federal de 1988 e a educação; 2.2 Decreto no 99.710 - Convenção dos
Direitos das Crianças de 1989; 2.3 Estatuto da Criança e do Adolescente; 2.4 Lei de
Diretrizes e Bases da Educação nº 9394; 2.5 O Código Civil e a Família; 2.6 Código Penal.
- 3. O Papel de Educar e o Direito - 4. Família x Estado: O Dever de Educar sob a Ótica
do Moderno Conceito de Direito de Família - 5. Conclusão - 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO
As mudanças ocorridas no século XXI nos contornos do poder familiar e nos
novos embasamentos jurídicos sobre o direito de família tem mostrado uma nova
figuração da responsabilidade parental na educação e formação escolar dos filhos,
muitas vezes sendo transferindo o seu dever de educar para o Estado ou instituições
privadas.
Todavia, as famílias trazem consigo funções e importantes responsabilidades
para o desenvolvimento de sua função social enquanto instituição afetiva e parental.
Essa responsabilidade parental é decorrente dos vínculos que regem a família
e a lei, é a expressão de um poder paternal que, não se limita apenas ao dever de
guarda ou suprimento da incapacidade, mas concretiza-se em deveres, onde
competirá aos genitores, até que seus filhos completem a maioridade de 18 (dezoito)
anos, ou sejam emancipados, zelar pela sua segurança e saúde, prover o seu sustento,
dirigir a sua educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens.
Além disso, essas garantias a serem assegurada para os filhos foram instituídos
na Constituição Federal de 1988, quando legitimou o direito a educação como um
direito social.
Nessa garantia cabe ao Estado essa obrigatoriedade de ofertar uma educação
com as premissas da qualidade para todos os brasileiros, através de ações na qual os
saberes possam assegurar os direitos humanos fundamentais fundamentados através
do processo educacional ofertado nas unidades escolares que são amparados por
normas nacionais e internacionais.
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A educação é um direito instituído para certificar o desenvolvimento individual
próprio à condição humana desde a infância, mediante as fases educacionais
legitimadas pela Educação Básica no Brasil.
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Entendendo que educar no sentido pedagógico do termo significa o processo
na qual os conhecimentos, hábitos e valores que possam municiar o sujeito a ter
condições para realizar experiências no mundo. Frisa-se quo e educar consiste na
aprendizagem que irá favorecer as capacidades físicas e intelectuais.
Diante do exposto, o poder público não é o único órgão controlador
responsável para averiguar se esse direito está sendo ofertado através dos municípios
e estados, mas cabe também a família essa obrigação de promover, incentivar, e criar
condições para que os filhos tenham o direito a educação.
Ademais, o conhecimento mensurado pela educação é uma cobrança que a
sociedade exige de todos os indivíduos para o exercício da cidadania na forma pessoal
ou profissional.
Assim, no decorrer deste
5 trabalho buscou-se encontrar resposta para o
problema que consistiu em averiguar se a família está transferindo a sua
responsabilidade para os estados e instituições privadas no que diz respeito ao dever
de educar os filhos?
Teve como objetivo geral em analisar se existe uma inversão familiar em
responsabilizar o Estado e instituições privadas o papel de educar seus filhos, essa base
institui os objetivos específicos que foram delimitados em: Descrever sobre o direito a
educação no Brasil mediante as legislações existentes; evidenciar o conceito de educar
da família x escolar; identificar de quem é a responsabilidade de educar sob os valores
e os princípios morais para o exercício pleno da cidadania.
Como organização metodológica optou-se uma pesquisa com objetivo
exploratório e descritivo, mediante uma revisão bibliográfica nas legislações brasileiras,
doutrinas, código civil e penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, livros, sites e
artigos que mencionavam sobre o objeto de estudo. No que se refere ao campo
empírico utilizou-se uma abordagem qualitativa através de uma jurisprudência que
pudesse viabilizar resultados para analisar se o direito a educação está sendo garantido
pela família, bem como pelo estado.
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O presente estudo é uma temática de relevância social para estudantes,
professores e profissionais do direito que futuramente queiram atuam em questões
jurídicas que envolvem o respectivo campo de pesquisa.
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2. DIREITO A EDUCAÇÃO E AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS
Para Arenilla, Gossot, Rolland e Roussell (2013, p. 187) a educação designa o
“conjunto das influências do ambiente, as dos homens ou as das coisas, chegando a
transformar o comportamento do indivíduo”.
Nesse sentido, a educação aponta a constituição cognitiva formada através do
desenvolvimento do indivíduo e ao meio em que este encontra-se inserido na
sociedade.
Outro destaque importante e que a educação é um direito humano
fundamental e central na missão da UNESCO, previsto em vários instrumentos jurídicos
internacionais, desde a Declaração dos Direitos do Homem (1948), como o
compromisso da comunidade internacional em garantir a realização desse direito, até
a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (ODS),
adotados pela comunidade internacional em 2015 (RANIERI e ALVES, 2018, p. 05).
Essa agenda elencada até 2030, tem em seu escopo a garantia de assegurar
que a educação seja ofertada de forma equitativa e inclusiva para todos ao longo na
vida mediante os processos de aprendizagem organizados para alcançar as premissas
da qualidade.
Além de ampliar a garantia do acesso da educação básica para além do ensino
primário, incluindo a oferta de ensino secundário e pré-primário de forma gratuita, e
o ensino superior, o foco da nova agenda é garantir uma educação de qualidade, com
inclusão e equidade – para que todos tenham oportunidades iguais e ninguém seja
deixado para trás (RANIERI e ALVES, 2018, p. 05).
Nesse sentido o termo do direito a educação deve ter a sua compreensão
mediante os significados no decorrer da historicidade da sociedade, pois trata de uma
ação social e universal que visa garantir a formação dos sujeitos no desenvolvimento
de suas capacidades socioemocionais, intelectuais e físicas.
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Para tanto, no Brasil o ensino é dividido em educação básica e ensino superior,
esse sistema brasileiro passou por um processo de municipalização que, desde o
período imperial (de 1822 a 1889), delegou aos estados (antigas províncias) e
municípios, o ensino do povo. (DI PIERRRO, 2002, p. 01).
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Entretanto, foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que a
educação tornou-se um direito social, ao delimitar a qualidade igualitária entre as
pessoas, por ser um direito público subjetivo, mediante o acesso obrigatório e gratuito
pelo Poder Público, que compete ainda zelar junto aos pais ou responsáveis a matrícula
e frequência escolar dos estudantes.
Conforme Ranieri e Alves (2018, p. 15), a Constituição Federal de 1988 atacou,
sobretudo, “os problemas históricos da educação nacional resultantes da omissão da
elite dirigente: universalizou a educação básica, obrigatória e gratuita, inicialmente dos
7 aos 17 anos” e, após a “Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009, dos 4 aos 17 anos
de idade”.
5

Outro destaque da CF de 1988 foi a redefinição das formas de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios na organização dos sistemas
de ensino que garanta o acesso, a universalização e a obrigatoriedade da oferta escolar
no Brasil.
Ressalta-se que essa incumbência legal deve ser mediada pelo Estado, porém,
cabe a cada família, incentivar na formação das crianças, proporcionando-lhe uma
educação de qualidade e colaborando com a formação de valores éticos e morais.
O Estado tem o dever de oferecer à educação a qualquer pessoa, para que o
mesmo possa desenvolver habilidades e competências que possibilite seu
desenvolvimento e aprendizado, oferecendo ainda uma educação sem preconceitos e
justa, para que os cidadãos consigam exercer o seu direito social através do
acompanhamento da família para viabilizar o exercício pleno desse indivíduo na
sociedade.
Diante do exposto, se fez necessário compreender as legislações brasileiras
que instituíram o direito a educação e a responsabilidade da família nesse processo de
aprendizagem.
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2.1 A Constituição Federal de 1988 e a educação
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Para alcançar o entendimento legal das promulgações evidenciadas na
Constituição Federal de 1988, realizou-se uma retrospectiva histórica nas constituições
que antecederam a legislação atual para referenciar sobre o direito à educação no
Brasil.
Logo, o Direito a Educação apareceu pela primeira vez na Constituição de 1934,
no artigo 149, que se pronuncia assim:

Art. 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela
família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcionála a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo
que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da
Nação, e desenvolver num espírito brasileiro a consciência da
solidariedade humana (BRASIL, 1934)
Quando foi instituída a Emenda Constitucional de 1969, o artigo 176 destacou
a educação, sendo um direito de todos: “a educação, inspirada no princípio da unidade
nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever
do Estado, e será dada no lar e na escola” (BRASIL, 1969).
Com base no que se diz as Constituições anteriores, pode-se entender que a
educação é um direito de todos os cidadãos garantido desde a primeira constituição
brasileira, na qual delimitava para todas as pessoas os serviços educacionais mediante
a oferta do Estado.
Porém, o respectivo direito foi consagrado na Carta Magna de 1988 como uma
garantia fundamental entre as pessoas, o direito a educação, veio expresso no artigo
6º no rol dos direitos sociais.
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
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assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
(BRASIL, 1988).
Sendo detalhado ainda, no Título VIII, capítulo III, da Ordem social, Seção I, nos
artigos 205 a 214, que destaca:
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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 (BRASIL, 1988).
Ainda nos destaques apontados para o direito a educação a Constituição
Federal legitimou os princípios pelos quais deveriam ser seguidos o ensino na
organização escolar para formação plena dos sujeitos instituídos no artigo 206 (BRASIL,
1988):
Art. 206. O5 ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V. valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma
da lei planos de carreira para o magistério público, com piso
salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos;
VI. gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII. garantia de padrão de qualidade.
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Observou-se que nos artigos acima, a Constituição Federal de 1988, trouxe
consigo a colaboração da família no processo educativo, como também de toda
sociedade civil organizada, para que juntos com o Estado possam realizar de maneira
integrada o trabalho de educar as pessoas.
A Lei suprema no artigo 227, apresenta de forma sucinta essa afirmativa
(BRASIL, 1988):
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
Esse reforço também foi pontuado no art. 229, ao enfatizar que os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (BRASIL, 1988).
Além do regramento minucioso, a grande inovação do modelo
constitucional de 1988 em relação ao direito à educação decorre
de seu caráter democrático, especialmente pela preocupação em
prever instrumentos voltados para sua efetividade (RANIERI,
2000, p. 78).
A Constituição Federal fundamentou a dignidade da pessoa humana, para
tanto a educação também segue esse princípio como práxis fundamental para
assegurar a igualdade de condições para o acesso, liberdade de aprender, ensinar e
viver juntos, como também a valorização dos profissionais da educação e as atribuições
da família nessa contextualização legal.
2.2 Decreto no 99.710 - Convenção dos Direitos das Crianças de 1989
O presente decreto estabelecido em 21 de novembro de 1990, visa esclarecer
os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, de acordo com a liberdade, a
justiça e a paz no mundo e o reconhecimento da dignidade e dos direitos de todos os
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membros da família humana, destacando ainda, a responsabilidade parental em
relação aos deveres dos pais em relação ao seu filho ou filha, como também os
Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças (BRASIL,
1990).
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O elencado determina de forma coercitiva, a exigência de proteção aos direitos
das crianças como sujeitos que necessitam de uma doutrina de proteção integral. O
artigo 3º deste decreto expõe:
1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por
instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais,
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem
considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.
2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a
proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar,
levando em consideração os direitos e deveres de seus pais,
tutores ou 5outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e,
com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e
administrativas adequadas.
3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os
serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da
proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos
pelas autoridades competentes, especialmente no que diz
respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à
competência de seu pessoal e à existência de supervisão
adequada (BRASIL, 1989).
Com essa legitimação ocorre pela primeira vez, a adoção de uma doutrina que
visa a proteção integral fundada em três pilares:
1º) reconhecimento da peculiar condição da criança e jovem como pessoa em
desenvolvimento, titular de proteção integral;
2º) crianças e jovens têm direitos à convivência familiar;
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3º) as Nações subscritoras obrigam-se a assegurar os direitos insculpidos na
Convenção com absoluta prioridade (MACIEL, 2011, p. 13)
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Entretanto essa proteção é efetivada através da titularização dos direitos
fundamentais das crianças e adolescente legitimados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8069 de 13 de julho de 1990.
2.3 Estatuto da Criança e do Adolescente
A Constituição Federal de 1988, em sua forma atual, ainda é uma lei desigual,
contém disposições avançadas e modernas, ao lado de outras disposições que
consagram privilégios preexistentes e a ordem estabelecida no sistema brasileiro no
que tange aos direitos sociais (FERNANDES, 1989, p. 291).
Essa indagação surge quando o autor aponta que o tratamento dispensado
pela CF/88 para as crianças e adolescentes constitui um avanço mais ao mesmo tempo
integra um simulacro, contribuindo, nas palavras de Florestan Fernandes, para a
reprodução de uma realidade imaginária e inexistente, pois nem todos os indivíduos
tem garantido em seu cotidiano os direitos sociais, individuais e coletivos (MOREIRA;
SALLES, 2015, p. 179)
Em tratativa de solucionar e igualizar esse direito para as crianças e
adolescentes, regulamentou-se no Congresso Nacional em 1989, cerca de um ano
depois, a publicação da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura a proteção integral das
crianças e dos adolescentes mediante a garantia de direitos básicos de crianças (pessoa
até doze anos de idade incompletos) e adolescentes (aquela entre doze e dezoito
anos de idade).
Está Lei vem reforçar em alguns dos artigos o dever do Estado, da família e da
sociedade em assegurar o direito a Educação.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
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efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária (BRASIL, 1990).
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Este artigo destaca o compromisso do Estado e o fortalecimento da
família, na busca de garantir de maneira integral os direitos das crianças e dos
adolescentes, em busca de sua formação pessoal e proteção dos seus direitos
fundamentais. Para Moreira e Salles (2015, p, 183) o ECA trouxe outras
importantes reflexões:
reconhecer crianças e adolescentes como pessoas em formação que
possuem diferentes direitos, e que estes devem ser oferecidos
pelo Estado de forma prioritária, por meio da formulação de
serviços e políticas públicas, às quais devem ser destinados
recursos públicos de forma privilegiada, o ECA regulamenta os
direitos à vida e à saúde (artigos 7º ao 14); à liberdade, ao
respeito e à dignidade (artigo 18); à convivência familiar e à
comunitária5 (artigos 19 ao 24); à educação, à cultura, ao esporte
e ao lazer (artigos 53 ao 59); à profissionalização e à proteção ao
trabalho (artigo 60 ao 69); e direitos individuais (artigos 106 ao
109).
O ECA visa cumprir com os preceitos constitucionais e assegurar as
crianças e aos adolescentes o direito à Educação, de forma clara e objetiva,
respeitando o princípio da igualdade, do respeito absoluto e garantir uma
educação voltada ao desenvolvimento integral da pessoa.
Sendo assim o artigo 53 do ECA, dispõe (BRASIL, 1990):
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
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III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades
estudantis;
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V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais.
Portanto, as ações governamentais em união com a família e a sociedade,
como também as mobilizações realizadas pelos órgãos controladores do Ministério
Público, do Judiciário, dos Conselheiros Tutelares são relevantes para diminuir os
efeitos causados por negligências aos direitos dessas minorias, em prol da proteção
do menor, assegurando-lhe o cumprimento de seus direitos e deveres destacados para
a educação.
Dentre os seis direitos relativos à educação, estipulados pelo artigo 53 do ECA,
cinco representam novidades face à Constituição Federal de 1988: a) o direito de ser
respeitado por seus educadores; b) o direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores; c) o direito de organização e participação
em entidades estudantis; d) o direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima à
residência; e) o direito a ter ciência do processo pedagógico e participar da definição
das propostas educacionais (MOREIRA; SALLES, 2015, p. 184).
Outro ponto destacado o ECA delimita no seu Art. 55 a obrigatoriedade dos
pais ou responsáveis em matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino,
pois cabe aos mesmos assistir os seus filhos menores.
2.4 Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394
A Lei n° 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996 é uma normatização
moderna e inédita em vários aspectos, principalmente pelo rompimento das
rígidas prescrições da legislação anterior, na qual insinua a possibilidade de
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haver uma revisão das posições do Estado ante questões recorrentes no ensino
brasileiro, tais como descentralização e controle das atividades, financiamento
da educação pública, competências normativas e executivas nos diversos
sistemas de ensino, regime jurídico das instituições públicas e sua autonomia
frente aos governos mantenedores, dentre outros (RANIERI e ALVES, 2018,
p.13).
Está Lei tem a função de regulamentar o sistema educacional, público
ou privado, destacando de forma sucinta que a educação é dever da família e
do Estado, que ambos, devem priorizar o desenvolvimento da criança.
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente,
por meio do ensino, em instituições
5
próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho
e à prática social (BRASIL, 1996).
As inovações advindas com a LDBEN para o sistema educacional do Brasil,
coloca a educação como um direito ao designar a oferta em 14 anos de ensino
compulsório e gratuito, dos 4 aos 17 anos, estabelecidos pelo artigo 208, I, da
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 59/09, assegurada
sua oferta gratuita inclusive àqueles que não tiveram acesso na idade própria.
Para tanto a educação é iniciada no pré-escola, seguida do ensino fundamental
e ensino médio, assegurados por “uma formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores através de uma formação plena e integral para o indivíduo” delimitados no
Art. 22 (BRASIL, 1996).
2.5 O Código Civil e a Família
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No Código Civil também encontramos normas que reafirmam o dever da
família em participar junto ao Estado da educação de seus filhos, de acordo com o art.
1.634, inciso I:
Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em,
quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº
13.058, de 2014) ” (BRASIL, 2002).
A Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, esclarece que cabe a escola uma das
missões mais importantes que é a transmissão de conhecimento, porém não cabe a
ela o processo de educar visto que é uma competência da família.
Os pais precisam acompanhar os estudos dos filhos como valor civil e familiar,
no sentido de contribuir no processo motivacional para desenvolver os conhecimentos
necessários para viver na sociedade.
Mesmo sendo ciente que a sociedade contemporânea apresenta novos
modelos familiares, porém independentemente dessa concepção e formação caberá
aos responsáveis viabilizar aos filhos que frequentem as escolas e tenham a
oportunidade de estudarem para o seu projeto de vida pessoal e coletivo.
2.6 Código Penal
O Código Penal traz nessa discussão as contribuições necessárias para
entender determinadas punições as famílias que deixar, sem justa causa, de prover à
instrução primária de filho em idade escolar, prevista no art. 246 do CP.
Esse crime caracteriza a tipificação de abandono intelectual: “art. 246 – Deixar,

sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena: 15
(quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa” (BRASIL, 1940).
O crime omissivo configura ilicitude de conduta quando os pais não efetivam
a matrícula dos seus filhos em unidades escolares por determinados fatores como:
impossibilidade de deslocamento; falta de estabelecimento; condições financeiras ou
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por não entenderem a importância nesse processo para emancipação e
desenvolvimento intelectual dos seus filhos.
3. O PAPEL DE EDUCAR E O DIREITO
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A sociedade está cada vez mais multicultural, pluriétnicas e midiática, e a
convivência nas comunidades escolares vem sofrido mudanças, em relação as
inúmeras transformações familiares ao longo dos anos.
O homem é um ser capaz de adquirir habilidades e capacitações por meio de
suas atividades desempenhadas ao ser educado e adquirir os saberes necessários para
a sua formação mediante um processo organizado, sistematizado e legitimado.
Todavia, o direito à educação encontra-se relacionado ao papel de educar que
vem se perdendo no dia-a-dia, devido ao distanciamento entre pais e filhos, bem como
a transferência dos valores morais e éticos da responsabilidade familiar ao Estado.
Os pais na contemporaneidade estão cada vez mais fora de casa, em busca de
5
uma sobrevivência digna, com boas condições de vida e oportunidades de ascensão
no mercado de trabalho, devido aos fatos supracitados acabam norteando para as
unidades escolares a sua atribuição maior enquanto família: o educar os seus filhos.
Visto que nesse panorama de educação a família deve seguir as suas
legitimações legais nesse processo de educar, pois o Estado, por meio de seus poderes
(executivo, legislativo e judiciário) encontra-se delimitado no dever constitucional de
ofertar e garantir uma educação de qualidade a todos os brasileiros, como também
fiscalizar o cumprimento desse direito.
Além disso, deve zelar por instituições dentro do poder público que tem a
função de observar a primazia do direito à Educação, como as Diretorias Regionais de
Ensino, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselhos tutelares, dentre outros
que busquem promover a educação.
Em relação ao assunto, pontuamos uma jurisprudência que pudesse ser visto
como um julgado referente ao direito educacional garantido para ter a oferta para
crianças com 02 (dois) anos em creche municipal no Estado de São Paulo.
RECURSO ESPECIAL Nº 511.645 - SP (2003/0003077-4) RELATOR:
MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE: MINISTÉRIO
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PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO: MUNICÍPIO
DE SANTO ANDRÉ ADVOGADO: REGINALDO EVANGELISTA
PASSOS EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MATRÍCULA E FREQÜÊNCIA DE MENORES DE ZERO A SEIS ANOS
EM CRECHE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. DEVER DO ESTADO.
1. Hipótese em que o Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou Ação Civil Pública com o fito de assegurar a matrícula de
duas crianças em creche municipal. O pedido foi julgado
procedente pelo Juízo de 1º grau, porém a sentença foi
reformada pelo Tribunal de origem. 2. Os arts. 54, IV, 208, III, e
213 da Lei 8.069/1990 impõem que o Estado propicie às crianças
de até 6 (seis) anos de idade o acesso ao atendimento público
educacional em creche e pré-escola. 3. É legítima a determinação
da obrigação de fazer pelo Judiciário para tutelar o direito
subjetivo do menor a tal assistência educacional, não havendo
falar em discricionariedade da Administração Pública, que tem o
dever legal de assegurá-lo. Precedentes do STJ e do STF. 4.
Recurso Especial provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça: "A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso,
nos termos do voto do (a) Sr (a). Ministro (a)-Relator(a)." Os Srs.
Ministros Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon, Castro Meira
e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília,
18 de agosto de 2009(data do julgamento). MINISTRO HERMAN
BENJAMIN Relator (BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO/SP, 2009)
O recurso assegura a educação mediante um julgado na qual na própria LDB
determina a oferta para crianças de 02 anos em creches como disponibilização a ser
feita pelos municípios, porém ainda não é instituído como uma obrigação.
Diante do exposto, a família tem como responsabilidade parental o dever de
guardar os filhos, até que eles completem a maioridade (18 anos), bem como assegurar
o bem-estar moral e material dos filhos.
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Segundo o artigo 55 do ECA:
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Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos
ou pupilos na rede regular de ensino. Cabe ainda aos genitores
garantir uma infância saudável, baseada em valores e princípios
enquanto sujeitos de direitos, assegurando lhe uma educação
assistida, com participação diária no processo de ensino
aprendizado da criança (BRASIL, 1990).
Outras ações que sofrem intervenções do Poder Judiciário refere-se as evasões
escolares que em sua maioria são deflagradas pelo abandono escolar de crianças e
adolescentes no âmbito educacional.
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. EVASÃO ESCOLAR DE
CRIANÇA – ABANDONO INTELECTUAL- Para a configuração do
delito de abandono intelectual é imprescindível a comprovação
da intenção5 do acusado de deixar, sem justa causa, de prover a
instrução primária de filho em idade escolar. A Turma Recursal
confirmou a sentença que absolveu a ré da acusação da prática
do crime previsto no art. 246 do CP. Para os Julgadores, apesar
de a filha da ré ter sido reprovada de ano na escola em razão do
número excessivo de faltas, não ficou comprovado o dolo
subjetivo do tipo, ou seja, a intenção de não cumprir o dever de
dar educação ao filho em idade escolar. Os Magistrados
observaram que, conforme consta dos autos, a menor estava
devidamente matriculada em escola pública e deixou de
frequentar as aulas em virtude da incapacidade da genitora de
lidar com a recusa da filha em acordar cedo e ir para o colégio,
sem qualquer menção de que ela tivesse objetivo voltado ao
abandono intelectual da criança. Assim, como não há previsão
legal do crime na modalidade culposa, o Colegiado concluiu pela
atipicidade
da
conduta.
Acórdão
n.
1035524, 20150310175982APJ, Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE
SOUSA, 3ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 1°/8/2017,
publicado no DJE: 3/8/2017. (BRASIL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-DF,
2017)
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A falta de frequência na escola caracteriza abandono, se essa responsabilização
for dos pais pode ser caracteriza como abandono de incapaz apontado pelo Código
Penal.
Nesses tempos de pós-modernidade a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, mas que
devido ao mundo midiático podem ser deixados de lado ao omitir o acesso aos
conhecimentos promovidas pela ação de educar.
4. FAMILIA X ESTADO, O DEVER DE EDUCAR SOB A ÓTICA DO MODERNO
CONCEITO DE DIREITO DE FAMÍLIA
Diante das mudanças ocorridas no meio familiar, na sociedade atual a
responsabilidade parental continua mantida pelos pais como obrigatoriedade
garantida em lei, em relação a educação de seus filhos e o zelo por esse processo
formativo.
Os pais são essenciais na educação dos seus filhos ensinando noções sobre o
comportamento, reflexão, criticidade, argumentação, na adição de valores
humanísticos e sociais.
O papel de educar hoje não se limita apenas a mãe, mas de ambos participação
dos pais.
O doutrinador Pereira (2019), dispõem:
Na verdade, em senso estrito, a família se restringe ao grupo
formado pelos pais e filhos. Aí se exerce a autoridade paterna e
materna, participação na criação, educação, orientação para a
vida profissional, disciplina do espírito, aquisição dos bons ou
maus hábitos influentes na projeção social do indivíduo. Ai se
prática e desenvolve em mais alto grau o princípio da
solidariedade doméstica e cooperação recíproca.
Podemos reconhecer que o contexto familiar e indispensável à formação da
vida das pessoas, em especial a vida das crianças, pois encontra-se em fase de
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desenvolvimento. Por isso, a interação dos pais no processo de ensino aprendizado de
seus filhos não deve se limitar ao ambiente de casa.
Em relação a teoria da família Dias (2005, p. 210) relata que:
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A família é um grupo aparentado responsável principalmente
pela socialização de suas crianças e pela satisfação de
necessidades básicas. Ela consiste em um aglomerado de
pessoas relacionadas entre si pelo sangue, casamento, aliança ou
adoção, vivendo juntas ou não por um período de tempo
indefinido.
Nesse aspecto, compreende-se que cabe a família ser uma aliada no processo
formativo dos seus filhos, colaborando de forma participativa nas reuniões escolares,
nos projetos educacionais mediante o diálogo e sugestões, além de apoiar a vida
escolar através de um processo motivador que na infância é indispensável e
insubstituível a ação familiar.
5

Dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 que a proteção
integral, é garantida como direitos fundamental inerentes a pessoa humana, que deve
ser preservada de maneira eficaz, inclusive, com relação ao seio familiar apropriado
para o desenvolvimento dos infantes.
Podemos observar uma mudança em relação ao moderno conceito de família,
os membros estão mais independentes, mulheres trabalhando fora, para ter sua
independência e ajudar no sustento da casa, filhos querendo ajudar os pais nas
despesas.
Sobre essa temática vale ressaltar o texto de Pereira (2019):
Há uma nova concepção de família que se constrói em nossos
dias. Fala-se na sua desagregação e no seu desprestigio. Fala-se
na crise da família. Não há tal. Um mundo diferente imprimi
feição moderna à família. Não obstante certas resistências e
embora se extingam os privilégios social e econômico, cultivando
seus membros certo orgulho por integrá-la.

163

www.conteudojuridico.com.br

A nova concepção de família que se constrói, não deve deixar de olhar o
verdadeiro papel do Estado em relação ao direito à Educação, pois e mesmo tem o seu
amparo na Constituição Federal de 1988, e o dever de garantir, assegurar e fiscalizar a
educação em todo território brasileiro.
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5. CONCLUSÃO
Conclui-se que a entidade familiar não pode delegar as suas responsabilidades
para o Estado no que tange a formação dos seus filhos.
Todavia, compete a família educar mediante valores, hábitos, comportamentos,
aspectos sociais, pois, a atribuição escolar consiste em oferta um ensino sistematizado
de acordo com a faixa etária através dos conhecimentos científicos.
A escola desenvolve uma função intelectual mediante os saberes ministrados
em sala de aula para a formação plena do educando no que se refere ao seu projeto
de vida e futuramente profissional através das premissas da qualidade educacional.
Diante do exposto, a família é a base para concretude dos avanços para o
exercício da cidadania dos filhos, bem como a educação através da observação e
atitudes dos seus responsáveis.
Por fim, ressalta-se que o principal papel da família é garantir a proteção dos
seus filhos mediante a afetividade e exemplos de valores para que estes possam
crescer assegurados em competências adquiridas no âmbito familiar e escolar, e dessa
forma garantir os seus direitos sociais legitimados nas legislações do Brasil.
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RESUMO: O trabalho aborda, de maneira bem explicita, informativa e impulsionadora,
um assunto importante, porém pouco alimentado, pouco cultivado no cenário
Empresarial do País. Este artigo tem como principal objetivo trazer conhecimento para
o público do setor mercantil e estudiosos. Pessoas que buscam se informar e agregar
aos seus conhecimentos uma nova ideia sólida e concreta sobre o assunto,
conquistando impacto com este, com mais discernimento, ao deixar de lado a
informalidade, o anonimato do negócio
para um leque de um mercado promissor, em
5
que a Marca e a Patente passam a ser vistas de forma que transmita credibilidade,
reconhecimento, consolides pelo nome, seja em um logotipo, desenho industrial, seja
em uma ideia de utilidade que carrega. Relataremos, de acordo com a análise de
gráficos, resultados sólidos e eficazes deste estudo. Demostraremos, ademais, a
segurança respaldada pela LPI (Lei de Propriedade Intelectual) e toda a competência
do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), que é o órgão responsável pelo
Direito de Concessão. A marca e a Patente contribuem, de modo elevado, para a
lucratividade de quaisquer produtos ou prestação de serviços, como será possível
observar mediante a leitura deste trabalho com exemplos que serão mencionados. A
limitação maior se dá pela falta de conhecimento e informações transmitidas de forma
errônea.
Palavras-Chave: Marcas. Patentes. INPI. LPI.
ABSTRACT: The work addresses, in a very explicit, informative and driving way, an
important subject, however little fed, little cultivated in the country’s business scene.
This article has as main objective to bring knowledge to the public of the market sector
and scholars. People who seek to inform themselves and to add to their knowledge a
new solid and concrete idea on the subject, gaining impact with this, with more
discernment, to set aside informality, the anonymity of the business to a range of a
promising market, in which the Trademark and Patent are seen in a way that transmits
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credibility, recognition, consolidates by name, whether in a logo, industrial design, is in
an idea of utility that carries. We will report, according to the analysis of graphs, solid
and effective results of this study. In addition, we will demonstrate the security
supported by the LPI (Intellectual Property Law) and all the competence of the INPI
(National Institute of Intellectual Property), which is the body responsible for the
Concession Law. The trademark and the Patent contribute greatly to the profitability of
any products or services, as can be seen by reading this work with examples that will
be mentioned. The greatest limitation is due to the lack of erroneous information and
knowledge.
Keywords: Brands. Charters. INPI. LPI.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. CAPÍTULO I – MARCAS E PATENTES. 1. INPI – Instituto
Nacional de Propriedade Industrial. 1.1 Desenho Industrial. 1.1.1 Marcas. 1.1.2 História
da origem da marca. 1.1.3
Importância para as empresas. 1.1.4
Formas de
apresentação . 1.1.5 Valor. 1.1.6 Prazos. 1.1.7 Registro. 1.1.8 Direitos da marca. 1.2
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INTRODUÇÃO
A escolha pelo tema deste artigo é proveniente devido à forma irrelevante como
os empresários, em especial os microempresários, tratam o assunto “Marcas e
Patentes”. A pesquisa tem como principal fundamento a instrução de transformar
ideias equivocadas a respeito do tema em instrumentos de medição entre o
desconhecido e o novo, o que, na verdade, não é algo tão prematuro assim.
A ideia enfatizada é a de que os leitores quebrem tabus e qualquer outro tipo
de resistência sobre o tema. Assim, os objetivos deste ensaio são: mostrar, de fato, o
que são Marcas e Patentes; quais são suas funções; e qual é o valor agregado a um
produto/serviço, bem como a credibilidade de autoria de uma invenção de uma
tecnologia nova ou invenção de utilidade.
Dentro dessas ramificações, serão abordados os pontos desconhecidos por
empresários e pontos que causam imperícia aos usuários. É importante frisar que a
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pesquisa é desenvolvida com respaldo nas leis do Direito Empresarial e Comercial, além
de organizações e órgãos reguladores, tais como: INPI, LPI, LRE, entre outras
normativas.
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Ressalte-se, ademais, a magnitude de referências de grande conceito
bibliográfico, como Coelho (2009), para a abordagem desse tema, o qual é controverso
quanto a algo que não seja sólido ou tangível. Ainda segundo Coelho (2009), uma das
obrigações do empresário, isto é, do exercente de atividade econômica, é a de se
inscrever no registro das empresas, especificamente antes de dar início à exploração
do seu negócio.
CAPÍTULO I – MARCAS E PATENTES
1. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial surgiu em 1970. É uma autarquia
federal que regulamenta e executa normas. Atualmente, o órgão está vinculado ao
Ministério da Economia, conforme o Decreto nº 9.660, de 1 de janeiro de 2019,
enfatizando o aperfeiçoamento do sistema de forma contínua, “[...] a noção de
Propriedade intelectual como 5 a de um capítulo do Direito, altissimamente
internacionalizado [...]” (BARBOSA, 2010, p. 10). Nesse sentido, segue-se gerenciando
a exclusividade e a qualidade do serviço.
A competência desse órgão contribui diretamente para o desenvolvimento
econômico do Brasil, resguardando ativamente e de forma eficaz o direito da
propriedade industrial. Ademais, realiza-se a análise dos pedidos de registros de
marcas e patentes no Brasil, com a função de proteger as marcas registradas em outros
países no seu ramo de atividade. Ressalva-se, também, a concessão de patentes,
averbações de contratos, entre outros, ao garantir, assim, a propriedade de autoria.
1.1 DESENHO INDUSTRIAL
O Desenho Industrial se concretizara depois que é devidamente registrado ao
INPI; posteriormente ao feito, terá a concessão do direito de exploração.
Tal Desenho conta com formas, linhas e um designer para um percebível
diferencial entre um e outro, de modo a acrescentar uma melhor utilização a ele.
Para ser considerado um Desenho Industrial e ter registro, é preciso ser uma
novidade, ter um esboço criativo, uma comunicação visual inexplorada, sendo anônimo
ao setor. Isso é diferente, por exemplo, da patente de utilidade que compreende em
técnicas, bem como estabelece o art. 96 da Lei nº 9.279: “O desenho industrial é
considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.” (BRASIL, 1996).
Ter originalidade corresponde ao fato de a estética do desenho ser única e importante,
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ou seja, ter elementos que sejam ocultos e abstratos, a fim de que valorize a
autenticidade, assim como a originalidade. Como se postula no art. 97 da Lei nº 9.279:
O desenho industrial é considerado original quando dele resulte
uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos
anteriores. Parágrafo único. O resultado visual poderá ser uma
combinação de elementos conhecidos (BRASIL, 1996).
Além disso, enfatiza-se que o fator desimpedimento é expressamente proibido
a desenhos que tenham referências preconceituosas, ofensivas a quaisquer raças,
cultura, religião, a honra e que alcance qualquer tipo de vulgaridade.
1.1.1 MARCA
A marca, por sua vez, é muito além de um reconhecimento emblemático de
um serviço ou produto, ou, até mesmo, de uma representação gráfica que, contida a
ela, há símbolos, letras, números e desenhos. Mas também é algo inovador,
comunicativo, que tenha uma leitura visual, podendo ser representada por palavras,
símbolos e emblemas. Assim, cria-se um vínculo de clareza, de notável conhecimento
ao que se trata aquela marca em específica, de modo a separar, notoriamente, os
produtos ou serviços de uma empresa em relação a outra.
Também denominada propriedade intelectual, a marca traz características
ímpares viabilizando o real propósito de exclusividade, ao criar um pilar sustentado
por três importantíssimos alicerces: originalidade da marca, qualidade do produto e
satisfação final (consumidor). Tais pilares objetivam um elo de credibilidade da sua
marca e fidelidade do consumidor. Não podem ser empregados símbolos, como
brasões, ou algo que remeta a algum tipo de preconceito.
Dentro de uma marca, existem as ramificações do Direito Empresarial,
marketing, fragmentando, evidentemente, os produtos ou serviços de uma empresa
referente a outra.
O intuito é a alavancagem de se definir como pioneira no segmento de
atuação, fixando uma ideia de excelência. É o mesmo que designar um objeto e dar a
ele o nome de uma marca, como se o produto não tivesse identidade própria ou o seu
nome cultural. Por exemplo: COTONETES® (marca), Hastes de algodão (nome de
identidade própria).
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Diante do exposto, propõe-se que, para a clareza de conhecimento, somente
exista uma marca se ela estiver devidamente registrada no INPI; caso contrário, o nome
da empresa será apenas empresarial, juntamente a uma Associação Comercial,
cooperativa ou algo similar.
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Dessa maneira, a não colidência com marca notória é quando não se pode
registrar uma marca onde já há uma com signo semelhante e ela possui um alto
renome, mesmo que seja em ramos diferentes. Por exemplo: Símbolo de registro: ®.
1.1.2 HISTÓRIA DA ORIGEM DA MARCA
A origem da palavra “marca” provém da expressão de marcar, de registrar, de
autenticar algo ou um objeto para que possua identidade do seu dono.
Antes de Cristo, os profetas escreviam e marcavam (assinavam) os seus nomes
como uma marca, um registro. É possível, pois, se atentar ao Livro da Bíblia Sagrada,
no qual há os capítulos de Josué, Samuel, Jeremias, entre outros.
No Egito, isso também não foi diferente. Após ter feito o manuseio da
elaboração dos tijolos, efetuavam-se os símbolos para identificar e separar um produto
dos demais. Situação similar aconteceu com grandes artistas, como Pablo Ruiz Picasso
5
e Vicent Willem Van Gogh, os quais,
muito além de uma ilustríssima assinatura em suas
obras de arte a próprio punho, tinham uma marca inabitual de um estrondoso talento
que, intencionalmente, tornou-se uma marca, um feito na arte.
A marca vai, então, além do ato de marcar, de escrever no que é seu; é ter
reconhecimento sem que haja sacríficos de aceitação e tudo se deve à qualidade do
que se oferece.
Todavia, teoricamente no início do século XI, as marcas individuais se tornaram
obrigatórias no comércio, com a única intenção de passar confiabilidade em relação
ao produto e à facilidade do cliente em reclamar da mercadoria, caso não gostasse, ou
se ela lhe apresentasse defeitos ou vícios.
No século XIX, a preocupação em ter direitos autorais sobre a marca abriu um
grande leque quanto às garantias e aos direitos de ser devidamente registrada, dandose o ponta pé inicial na Inglaterra, em 1862, logo depois nos Estados Unidos, em 1870,
não ficando para atrás, inclusive, a Alemanha. O efeito veio resultar em uma boa
estratégia de marketing, pois foram esses países os primeiros a estrearem com cartazes
e catálogos de compras. Para indagar ainda mais o mercado, as indústrias criaram as
suas próprias marcas em um cenário totalmente competitivo logo após o fim da
Segunda Guerra Mundial, de maneira a abranger um grande movimento econômico
com forte concorrência em qualidade e preço.
É pertinente ressaltar que, muito mais que um nome, a marca traz, consigo,
características culturais, as quais cercam todos os sonhos, fantasias e a realidade do
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consumidor. Por exemplo: Habib’s, um restaurante originalmente brasileiro, porém
com nome de comércio do exterior, tem o intuito de justamente dar a sensação ao
cliente de estar no seu país, mas experimentar uma culinária árabe com preço atrativo.
1.1.3 IMPORTÂNCIA PARA AS EMPRESAS
A marca é importante para fortalecer a personalidade da empresa, a
construção do espaço comercial e a consolidação do segmento. É imprescritível que a
empresa tenha a visão de que a marca não é somente um nome, mas é o gene, a célula
mãe daquela organização, por isso é importante cuidá-la. Ademais, o passo a passo
para mantê-la viva é verificando até onde a marca está chegando, o que ela agrega ao
mercado financeiro, como ela é vista pelos seus clientes, qual compromisso social e
sustentável a marca tem para com a sociedade. Essa célula denominada marca não
pode adoecer e, caso isso ocorra, faz-se necessário procurar por “medicamentos”,
tratamentos, mesmo que sejam paliativos de primeiro momento para reerguê-la.
A marca impulsiona a lucratividade da empresa, então basta tratá-la com
prudência e muita cautela, além de fazer diagnósticos precisos para a melhoria desta;
depois do feito, é preciso aguardar os resultados. A solicitude, assim, retornará como
rendimentos. A organização que zela, de forma ininterrupta referente à sua marca,
tende a se preocupar menos com o fator de insistência de venda, isso porque a marca
se torna algo substancial que se vende por si só. Por exemplo: na marca Coca-Cola, o
vendedor não precisa chegar até o cliente e demonstrar certa constância em vender o
produto, pois é sabido que, atualmente, a sua consolidação o faz. Além disso, atribuiuse o empenho de todos os elementos já mencionados, bem como do aperfeiçoamento
cada vez mais presente em torno da qualidade.
1.1.4 FORMAS DE APRESENTAÇÃO
Com base nos postulados do Juris Labore Inovação Empresarial (2016), a
apresentação nominativa é formada por palavras e combinações de caracteres, mais
especificamente de letras e números; a figurativa é feita por meio de desenho, imagem,
ideograma, uma forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, palavras de
alfabeto hebraico etc.; a mista, por sua vez, é uma combinação entre imagens e
palavras; a tridimensional é quando se torna capaz de distinguir determinados
produtos de outros semelhantes.
A partir do exposto, vê-se que as marcas e as suas denominações são as
seguintes: a marca coletiva é quando se identifica produtos ou serviços de alguma
cooperativa, associação, sindicatos, entre outros; a marca de certificação é exatamente
a certificação desde a sua origem, como fabricação, garantia de qualidade e demais
172

www.conteudojuridico.com.br

características. É importante ressalvar que ela somente poderá ser utilizada de acordo
com as normas e padrões definidos; por último, tem-se a marca de renome que
consiste, basicamente, em marcas altamente reconhecidas e prestigiadas no mercado.
1.1.5 VALOR DA MARCA
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Em conformidade à fonte do INPI, do 1º semestre de 2019, o valor varia de R$
142,00 e R$ 355,00, tudo de acordo com a natureza jurídica de cada solicitante. Os
preços mais acessíveis correspondem à demanda para microempresas, empresas de
pequenos portes, como uma forma de encorajamento à formalização da marca,
visando à afirmação e à seguridade da propriedade intelectual. Assim, a empresa
somente competirá o registro mediante a originalidade do seu nome.
1.1.6 PRAZO DA MARCA
O prazo de utilização da marca é o de 10 anos, em que o depositante estará
protegido legalmente.
O registro de marca vigora pelo prazo de dez anos, contados da
data da concessão, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.
5 prorrogação deverá ser formulado durante o último
O pedido de
ano de vigência do registro, mediante pagamento (INPI, 2015).
A sua renovação poderá ser feita quantas vezes for necessária pelo titular.
1.1.7 REGISTRO DA MARCA
Para a formalidade e seus efeitos, é dever do empresário (titular), de qualquer
atividade econômica, estar devidamente firmado ao registro. Sem esse feito, torna-se
a utilização imprópria. Cabe a ele o direito exclusivo de exploração, bloqueando a
concorrência de se utilizar ou atribuir semelhanças, visando usufruir de forma ilegal de
bens ou serviços já de terceiros. Todavia, o uso de uma invenção ou marca somente
deve ser utilizado por outros, caso haja permissão do proprietário.
Fica expressamente claro que o direito de natureza, de exploração econômica,
nasce mediante o registro no órgão Federal; Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Essa autarquia responsável pela avaliação e concessão do direito de
uma Marca ou Patente ressalta que ninguém pode exigir direitos intelectuais, caso não
tiver a concessão. Dentre o direito empresarial, têm-se quatros bens que são
resguardos pelo Direito Industrial. São eles: patentes de invenção, patente de utilidade,
registro de desenho industrial e, por último e não menos importante, a marca.
1.1.8 DIREITOS DA MARCA
O direito da marca apenas é concedido quando não há possibilidade de ter
confusão pela característica de um produto ou serviço, afastando qualquer
possibilidade de dúvida entre um produto e outro pela semelhança. Isso impede que
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o interessado tenha o direito de exclusividade/exploração, também envolvendo os
critérios de classes para uma análise de suposta confusão entre o exercício de atividade
de ramos iguais ou diferentes.
Além disso, o titular terá de fazer o recolhimento de uma taxa devida ao INPI,
conhecida também pelo nome de retribuição de concessão; por fim, o não
impedimento é quando a lei impede o registro, de acordo com a legitimidade. Em
conformidade aos postulados do art.126 da Lei nº 9.279:
A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos
termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial,
independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas
de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca
que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida (BRASIL, 1996).
O registro caducará se não ocorrer a iniciação de exploração econômica no
país (Brasil) em 5 anos, a contar a partir do momento da concessão. Vale-se dessa regra
em caso de interrupção da exploração por 5 anos consecutivos ou alternados. Outro
assunto que deve ser abordado é a questão da utilização da Web como ferramenta de
vendas. Pode-se afirmar, desse modo, que é um verdadeiro comércio cibernético.
Com essa expansão em alta, surgiram vários choques e prélio, impulsionados
pelo fator do uso indevido de nomes de marcas já existentes. Os endereços eletrônicos
também possuem os seus registros, que são protocolados em uma associação
denominada NIC.br. Embora seja uma associação Civil de Direito Privado, ela não pode
conceder ou negar direito de propriedade, uma vez tendo como ingresso do registro
ao INPI.
Entretanto, a NIC.br controla a demanda, além de aguçar a rapidez do pedido
no registro no nome de domínio, isto é, a ordem da sequência dos pedidos. Dessa
forma, se houver a disponibilidade do nome, o primeiro que o requisitou terá
autonomia sobre aquele endereço eletrônico; caso isso ocorra de forma controvérsia,
caberá ao titular da marca registrada solicitar junto ao NIC.br o direito do endereço
eletrônico que leva a sua marca, sempre que houver a reprodução de um nome de
domínio a uma marca. Assim, com base no art. 124 da Lei nº 9.279, lê-se:
Não são registráveis como marca:
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I - Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou
internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou
imitação;
Dentre o direito empresarial se tem os bens que são resguardos
pelo Direito Industrial, são esses: registro de desenho industrial e
a marca (BRASIL, 1996).
Para ser registrada, a empresa tem de ter originalidade, diferenciar-se das
outras marcas, respeitando uma lista do que não pode ser registrado, conforme os
postulados do art. 124.
1.2 PATENTES
Diferentemente do que muitas pessoas pensam, a patente não é a mesma
coisa que a marca, a qual, como atributo a ela, recebe um registro.
A patente é, pois, algo que é original, ou seja, algo que foi criado, propriamente
dita uma invenção, podendo ser algo novo ou uma ideia melhorada tecnologicamente,
ou o que denominamos invenção de utilidade de produto ou serviço já existente no
mercado. Assim, somente pode ser explorada mediante a autorização de quem a
patenteou.
5
1.2.1 HISTÓRIA DA ORIGEM DA PATENTE
As cartas patentes eram muito utilizadas por monarcas desde a hierarquia dos
militares à concessão de monopólio. O primeiro vestígio do seu uso foi em 1421, em
Florença, na Itália, sendo as cartas utilizadas por Filippo Brunelleschi para o seu
dispositivo de transportar mármore. Logo depois, em 1449, na Inglaterra, John Utynam
foi o destinatário da primeira patente inglesa conhecida, concebida por Henry VI, em
que ganhou um monopólio de vinte anos sobre um processo de produção vitral. Mais
tarde, na Itália, o procedimento geral se sistematizou, sendo possível começar a
fabricar vidros na ilha de Musano.
A primeira lei da patente foi em 1474, em Veneza, na qual protege o inventor
e o invento, desde que seja algo novo e prático, com licenças de explorações e direitos
autorais por um tempo determinado e algumas condições para a aplicação no meio
industrial. A segunda lei foi em 1970, em que os ingleses estabelecidos na América
atualizaram o Estatuto, emitindo-a, além de estabelecer que o inventor teria
exclusividade na fabricação do seu invento. Também houve a produção de um
documento detalhando sua tecnologia para futuros desenvolvimentos; desde então, a
descrição passou a ser obrigatória.
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Em 1791, a França emitiu sua lei de patentes. Assim, as patentes teriam títulos
de propriedade temporária que impediriam terceiros sem autorização prévia para
fabricar, comercializar ou importar a matéria protegida. No Brasil, em 28 de abril de
1809, D. João VI emitiu um alvará com princípios para a concessão da patente, que é
utilizada até o momento atual.
A primeira lei de patente foi assinada em 1830 por D. Pedro I, no qual tinha
por objetivo instalar fábricas no Brasil. Ele, inclusive, foi um dos pioneiros a assinar o
acordo com a Convenção da União de Paris (CUP).
Dessa forma, no Manual de Propriedade Industrial, elucida-se que a
Convenção de Paris não visa promover a unificação da legislação sobre propriedade
industrial, no entanto apenas uma padronização, ao demarcar regras e normas
basilares que devem ser obedecidas pelos países contratantes.
1.2.2 FORMAS DE APRESENTAÇÃO
A patente pode ser apresentada de duas maneiras: a patente de invenção, cuja
utilização evita gargalos técnicos, por exemplo, uma criação tecnológica para aumentar
o nível de precisão em etiquetar produtos.
No que tange à segunda, esta é a patente de modelo de utilidade que é
específica para melhorias de produtos ou serviços de utilidades, como já expõe o
próprio nome. Têm-se como exemplos: carteira escolar para canhotos e a adaptação
em cadeiras de rodas para facilitar, com mais eficácia, a coordenação motora do
usuário.
1.2.3 PROCESSO DE PATENTEAMENTO
Para ser possível usufruir do invento, modelos industriais e registros de
desenhos precisam, primeiramente, perpassar por algumas etapas.
Antes de fazer o pedido, é aconselhável pesquisar em bancos de dados de
patentes se o que está querendo patentear já não está protegido por terceiros. Logo
após a pesquisa prévia, que não é uma etapa obrigatória, deve-se fazer o cadastro no
e-INPI por meio do site, na sede do INPI, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em outros
representantes locais, para, por fim, efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da
União (GRU).
Segundo o INPI, logo em seguida, pode-se dar início ao pedido, reunindo toda
a documentação necessária de acordo com o que vai precisar. Os documentos mais
pedidos são: requerimentos, relatórios detalhados, reivindicação, desenho, resumo e
comprovante de recolhimento da retribuição deste.
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Salienta-se que todo o processo passará por diversas etapas até a concessão
final, podendo precisar de mais documentos. Logo após o depósito, a patente fica 18
meses em sigilo; depois, será necessário o exame do INPI e o pagamento da anuidade
deverá acontecer depois do 24.º (vigésimo quarto) mês até o fim da concessão.
1.2.4 PRAZO DA PATENTE
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A patente de invenção corresponde ao prazo de 20 anos e a de modelo de
utilidade ao de 15 anos, prazos a serem contados a partir do depósito ou do pedido,
ou seja, na data em que foi protocolado o requerimento juntamente ao INPI. Para uma
maior garantia, o tempo de exploração não pode ser menor a 10 (dez) anos e a 7 (sete)
anos para o modelo de utilidade, o qual é previsto na LPI no art. 40 (BRASIL, 1996).
1.2.5 VALOR DA PATENTE
Para melhor ajudar o empreendedor, o INPI disponibiliza uma tabela como
referência.
Tal tabela é apresentada a seguir.
5

Tabela 1 – Retribuições dos serviços prestados pelo INPI relativos a Patentes
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Fonte: INPI (2019).
1.2.6 DIREITO DA PATENTE
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Dentre o direito empresarial, há quatro bens que são resguardados pelo Direito
Industrial: patentes de invenção, patente de utilidade, registro de desenho industrial e
a marca. Como em toda regra existe sua exceção, no Direito Industrial, não é diferente:
haverá casos em que o titular da patente invenção ou modelo de utilidade estará
obrigado a ceder a exploração a terceiros, desde que haja um interesse de força maior,
como interesse social, um progresso em algum feito para a humanidade, entre outros
fatores. Assim, tende a atender mesmo que involuntariamente a necessidade daquele
momento, uma vez que isso se dará de forma compulsória.
Nesses casos, o titular da patente será remunerado devidamente por quem for
licenciado a explorar. A licença compulsória também caberá nos casos em que houver
uma prática abusiva do poder econômico e quando não ocorrer a exploração completa
da patente em um período de 3 (três) anos.
Segundo a LPI, especificamente
no art. 68 e §§ 1° e 5°, ao término da primeira
5
licença compulsória, que é de 2 anos previstos em lei, a exploração ocorre de forma
suficiente pelo atual licenciado. Terminando o prazo e se a situação permanecer
insatisfatória, caberá a caducidade da patente, a qual, nada mais é, que o inventor se
abstrair de todos os direitos industriais e a invenção ou o modelo de utilidade passar
a ser de autonomia pública.
Além dessa hipótese, existem outros pressupostos que podem ser inseridos
como caducidade de forma legal, por exemplo, a renúncia que somente poderá ser
feita mediante constatação que não haverá prejuízo a terceiros, o não
comprometimento com a taxa anual ao INPI e a falta de representação no Brasil, em
razão de o titular morar fora do país. Com base no art. 18 da Lei nº 9.279:
Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons
costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as
substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades
físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou
modificação, quando resultantes de transformação do núcleo
atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os
microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de
patenteabilidade (BRASIL, 1996).
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Para ser considerada uma patente, é preciso alcançar o real objetivo final, que é
ser algo inovador, que desperte, de forma absoluta, aos que veem a certeza de que
ainda não existe essa criação.
Como fica expressamente fixado em termos jurídicos, a Lei da Propriedade
Industrial, nº 9.279/1996, especificamente no art. 11, postula: “A invenção e o modelo
de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da
técnica” (BRASIL, 1996). Isto é: que ambos sejam inventivos, que não remetam a algo
corriqueiro e de uso técnico óbvio e que seja algo primordial de evidência de
progresso.
Ademais, no art. 13, a mesma Lei assevera: “A invenção é dotada de atividade
inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente
ou óbvia do estado da técnica”. (BRASIL, 1996). Desse modo, conclui-se que é preciso
ter uma aplicação industrial da utilização sobre o que se foi criado, acrescentando
inovação, eficácia, desempenho na produtividade de algum processo. É importante
notar que não se pode ter a patente de uma invenção se faltar algo que impossibilite
sua real função e sua execução.
Ainda de acordo com a referida Lei, em particular no art. 15, lê-se: “A invenção
e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria” (BRASIL, 1996).
Destarte, ao não impedimento que proíbe determinadas invenções por motivos de
interesse público, há o intuito de manter ordem, equilíbrio e sensatez.
CAPÍTULO II – METODOLOGIA
2.

DA METODOLOGIA
O tipo de pesquisa empregada para realizar este estudo é a exploratória.
Segundo Gil (2008), é uma pesquisa preliminar, especificamente quando não se tem
conhecimento sobre o assunto em questão. Ao empregar o método de pesquisa
secundária, este consiste em um levantamento documental, contemplando estatísticas
e pesquisas realizadas nessa égide.
Neste artigo, foram analisados três relatórios de atividades do INPI (2015, 2018
e o Boletim Mensal de Propriedade Industrial – Estatísticas Preliminares), a fim de obter
um conhecimento de quantos depósitos foram feitos e quanto se gerou em royalties
de receitas e de despesas.
CAPÍTULO III – RESULTADOS
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3.

COMPARAÇÃO DE TRÊS ANOS – DEPÓSITOS
Uma comparação feita pelo INPI em forma de relatórios, referente aos anos de
2015 e 2018, mostrou que o Brasil obteve um aumento significativo em depósitos de
propriedades industriais.
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No ano de 2015, fora depositado o total de 176.063 mil marcas, sendo 160.802
de residentes, tendo um aumento de 15.261 mil marcas depositadas no Brasil. Assim,
o Brasil foi o país que mais efetuou depósitos no ano, seguido dos Estados Unidos.
Deste, 86% de marcas foram depositadas e as que se destacam com 48% são empresas
de pequeno porte ME e MEI.
O desenho industrial obteve um aumento de 12%, no qual o Brasil se destaca
novamente com um percentual de 60% em relação a outros países. Destes, 60% e 39%
dos depositantes equivalem a pessoas físicas.
A patente, nesses três anos, obteve um aumento correspondente a apenas 226
modelos (utilidade e inovação). Perde o seu lugar apenas para os Estados Unidos com
30%, seguido pelo Brasil com 20% em modelo de invenção. Já em modelo de utilidade,
5
o Brasil segue com 96% dos pedidos
de depósitos no ano de 2018.
Uma justificativa para esse pequeno aumento de depósitos em patentes é a
demora na concessão, chegando até 11 anos, particularmente em países mais
desenvolvidos, como os Estados Unidos e Europa, em que essa concessão varia entre
1 a 1 ano e meio. Para a redução desse tempo, o INPI, em parceria com o governo
federal, investiu em capacitação de servidores do Instituto.
Em relação aos outros anos, em 2018, teve-se um grande desempenho e
produtividade. De acordo com o INPI:
[...] o número de patentesconcedidas em 2018 subiu para 77,4%
na comparação com o ano passado. Em marcas o
aumentodos registros foi de 55,5% e em desenho industrial
40,3% (INPI, 2018).
O principal motivo desse aumento foi a tentativa de combater os backlogs por
meio de melhorias internas, criadas pelo INPI, para diminuir o tempo de espera do
depositante.
3.1

ROYALTIES – RECEITA E DESPESA
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Uma comparação ao Relatório de atividade do INPI, realizada há 11 anos, mostra
valores de receita e despesas de royalties do ano de 2006 a 2017, o que apresentou
um aumento significativo.
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Na exploração de patente (cessão e licença), houve um aumento de 39 milhões
de dólares em receita. Já em despesa foi de 211 milhões de dólares.
No uso de marca (cessão e licença), houve um aumento na receita de 200
milhões de dólares e, em despesa, equivaleu a 357 milhões de dólares.
3.2

ESTATÍSTICAS PRELIMINARES 2019

Em pesquisa ao Boletim Mensal de Propriedade Industrial – Estatísticas
Preliminares, a marca em acúmulo de janeiro a abril de 2019 foi de 62.230 mil depósitos
por residentes, sendo o destaque para MEI, microempresas e EPP, com 30.155 mil
pedidos, totalizando 48%.
O desenho industrial teve 1.217 mil depósitos por residentes, em que o maior
depositante com 40% do total equivale a pessoas físicas.
A patente de invenção teve um acúmulo de 1.555 mil depósitos por residentes,
em que 703 depósitos foram realizados por pessoas físicas. Já na patente de modelo
de utilidade, foram feitos 864 depósitos por residentes, sendo 66% do total depositado
por pessoas físicas.
Por intermédio dos dados do GEM (Global Entrepreneurship Monitor), o Brasil
ficou em primeiro lugar entre os outros 70 países em empreendedorismo, porém o
que ainda falta é inovação, pois, devido ao tempo de concessão, o brasileiro se
desanima facilmente para criar algo inovador.
CONCLUSÃO
Mediante a este estudo, depreende-se que o assunto é pouco abordado e,
quando ocorre, não se há clareza na abordagem do tema, o que consolida, de forma
errônea, as informações, ao deixar as pessoas mais distantes e ignorantes a respeito
do universo da Propriedade Industrial.
É comum perceber a relutância das pessoas em ter aprendizado, de buscar
novos conhecimentos por acharem extremamente burocráticos sem ao menos
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conhecer os requisitos e entender do que se trata e como isso poderia alavancar, ou
seja, impulsionar seu negócio. Não existe um equilíbrio bem claro do que as pessoas
entendem sobre direitos e deveres de quem opte por ter o direito de
exploração/domínio sobre sua propriedade intelectual. Talvez um dos empecilhos
consiste nas próprias normas criadas pelo órgão responsável e, com isso, tenha
concretizada a ideia de um processo longo e exaustivo, que não deixa de ser
verdadeiro, principalmente quando o assunto é patente.
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Ainda é possível observar que, de acordo com a análise dos relatórios e gráficos
demonstrativos feitos pelo INPI, no decorrer dos anos até os dias atuais, o aumento de
depósitos, tanto para registro como para patenteamento, aumentou, todavia o
processo de estagnação ou declino se tornou quase que obrigatório; provavelmente,
esse feito se dê justamente pela falta de conhecimento dos novos empresários do
mercado, bem como da burocratização do sistema.
Por outro lado, é possível constar a eficiência e lucratividade de mercado de
quem perdeu o "medo" e buscou conhecimento, além de agregar muitos benefícios
ao seu ramo de atividade. Percebeu-se, a partir disso, que o direito de exploração da
5
credibilidade ao negócio no mercado
empreendedor fideliza o consumidor final,
independentemente se for um produto ou uma prestação de serviço.
Têm-se, entretanto, novidades por aí para quem está desmotivado, ao pensar
em todos esses gargalos administrativos. O INPI, juntamente com a SEPEC (Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade), informou, no início do
segundo semestre deste ano (2019), que pretende tornar menos burocráticos os
parâmetros, as despesas e o tempo de processo do registro e do patenteamento.
Estrategicamente, o primeiro passo informado pelo INPI será adotar o Protocolo
de Madri, já que este é mais dinâmico e facilitará para as empresas brasileiras em
outros países.
Juntamente a esse protocolo, a segunda estratégia é o plano de combate ao
Black Blog (estoque de folhas, requisições/pedidos de produtos que ainda não foram
produzidos) sobre as patentes. Visa-se, pois, reduzir os números de pedidos que ainda
não obtiveram respostas, ou seja, uma decisão, com previsão de resolução em 80% até
2021, além de diminuir ao máximo, porém, o prazo do direito de concessão para 2
anos a partir do pedido de depósito que se leva em média, atualmente, em torno de
10 anos.

183

www.conteudojuridico.com.br

Faz-se pertinente lembrar que, na contemporaneidade, o número de pedidos
ultrapassa 230.000. Contudo, para que essa mudança ocorra, será preciso mudar o
mecanismo, a infraestrutura interna, como revisões de processos, contratação de
pessoas qualificadas e modernidade.
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS, O DELITO DE GENOCÍDIO
NO BRASIL E A PROIBIÇÃO À PROTEÇÃO PENAL DEFICIENTE

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

PAOLA ROSSI PANTALEÃO: Mestranda em
Direito Penal pela PUC-SP. Especialista em Direito
Processual Penal pela Escola Paulista da
Magistratura

Resumo: O presente estudo propõe-se a traçar breve panorama sobre a evolução
histórica e surgimento dos direitos humanos de caráter transindividual, resgatando o
histórico que culminou na concepção filosófica e teórica do termo “genocídio”, bem
como na edição de leis em âmbito nacional e internacional sobre o tema. De igual
modo, faz-se uma análise da lei brasileira que pune o delito de genocídio, tecendo
críticas no que tange ao preceito secundário (ou ausência dele) do tipo. Por fim, é feita
breve digressão sobre as tendências atuais do direito penal e o princípio da proibição
da proteção penal deficiente, seguida por reflexões sobre as questões tratadas no
estudo.
Palavras-chave: genocídio, direitos humanos, princípio da proibição à proteção penal
deficiente, crimes contra a humanidade.

Abstract: The present study endeavors to propose a brief overview of the historical
evolution and origin of human rights of trans-individual nature, reflecting the history
that culminated in the philosophical and theoretical conception of the term "genocide",
as well as in the editing of national and international laws on the subject. Moreover, an
analysis is made of the Brazilian law that punishes the crime of genocide, weaving
criticism with respect to the penalty provided (or absence thereof). Finally, a brief
digression is made on current trends in criminal law and the principle of prohibition of
deficient criminal protection, followed by conclusions on the issues addressed in the
study.
Key words: genocide, human rights, the principle of prohibition of deficient criminal
protection, crimes against humanity.
Sumário: 1. Introdução – 2. O conjunto normativo como espelho das transformações
sociais – 3. A tipificação do crime de genocídio: histórico e positivação no Brasil –
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4. Tendências atuais de direito penal (e a proibição à proteção deficiente) – 5. Breves
reflexões – 6. Referências bibliográficas.

1. Introdução
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O século XX foi marcado, no âmbito mundial, pela recorrência de
conflitos armados, caracterizados por práticas de extermínio em massa, que
culminaram na morte de milhões de pessoas, aliada ao desaparecimento de
comunidades inteiras. Apenas na Europa da primeira metade do século, para além das
duas grandes guerras – responsáveis, pela própria natureza do combate, por perda
substancial de vidas em ambos os lados do conflito –, pode-se citar dois movimentos
de grande importância e que delas se diferenciam em razão da intenção específica e
manifesta de exterminar determinado grupo alvo: o genocídio armênio e o genocídio
nazista (holocausto).
Quando da ocorrência de tais barbáries, em decorrência das quais
estima-se ter se verificado a morte de aproximadamente sete milhões e meio de
5
pessoas,[1] o termo genocídio ainda
não havia sido cunhado. É dizer, apesar de ser
possível observar que, desde as comunidades mais primitivas, os homens buscam
consolidar seus domínios por meio do extermínio de seus inimigos e da opressão dos
povos dominados, não havia, até o ano de 1944, um termo específico que designasse
tal fenômeno.
Apenas em 1944, em sua obra prima “Axis Rule in Occupied Europe”,
dedicada a uma análise profunda das causas e efeitos devastadores da ocupação
nazista na Europa, que o advogado, judeu e polonês, Raphael Lemkin, cunhou pela
primeira vez o termo genocídio, definido como “um plano coordenado, com ações de
vários tipos, que objetiva a destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos
nacionais, com o objetivo de aniquilá-los”.[2]
Para Lemkin, a utilização de termos como “assassinato em massa” ou
“extermínio” eram insuficientes para descrever, em profundidade, os catastróficos
eventos verificados na Europa do início do Século XX, principalmente por não fazerem
diferenciação em relação ao dolo específico do genocídio, razão pela qual fez-se
premente a construção de termo que descrevesse o fenômeno em sua plenitude,
descrevendo todas as suas características.[3]
Nesta mesma obra, Lemkin dispensa especial atenção ao fato de que
a prática do genocídio, via de regra, é executada por agentes do próprio Estado,
tratando-se de instrumento político institucionalmente aceito por aqueles que detêm
o poder estatal, razão pela qual sua punição interna se torna pouco provável. Em razão
disso, concluiu necessário que o genocídio fosse penalmente tipificado em âmbito
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internacional, por meio de normas cujo cumprimento possa ser exigido por outros
países ou organismos internacionais independentes ao Estado em relação ao qual está
atribuindo-se a conduta genocida.
De acordo com essa linha de pensamento, a ideia da
internacionalização dos direitos humanos, com a consequente tipificação penal
internacional da conduta de genocídio, possui relação direta com a percepção de que
as atrocidades perpetradas durante a Segunda Grande Guerra poderiam ter sido
evitadas, caso fosse existente, à época, efetivo sistema de proteção internacional dos
direitos humanos.
Não por outro motivo, devido à sua essencial importância para a
evolução da discussão internacional sobre a questão, Raphael Lemkin foi um dos
autores do texto base da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão
ao Crime de Genocídio, cujo texto final foi aprovado unanimemente pelos cinquenta e
seis Estados que participaram da votação na 3ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
em 08 de dezembro de 1948.
De se destacar que o termo genocídio, que já era discutido pela
comunidade internacional desde sua concepção por Lemkin, não foi empregado nas
Cartas de Londres e de Tóquio, que instituíram os Tribunais Militares de Nuremberg e
do Extremo Oriente, respectivamente. Nesses diplomas normativos, havia menção,
apenas, a crimes contra a humanidade, sem referência direta à conduta de genocídio.
A primeira vez que se utilizou, portanto, o termo “genocídio” em um
documento jurídico internacional foi por ocasião do projeto de Convenção de
Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, o qual foi incorporado à Resolução
nº 96, de 1946, das Nações Unidas, transformando-se, dois anos depois, na Convenção
em vigor até hoje, cuja aprovação se deu por meio da Resolução nº 260-A das Nações
Unidas.
Referida Convenção pode ser tida como um paradigma para o
tratamento da matéria, eis que, ademais de se tratar de convenção internacional em
vigor até os dias atuais, tem grande influência no direito interno dos países signatários,
pois foi o primeiro diploma normativo de grande representatividade acerca da matéria,
que emanado de organismo internacional sólido, serviu como base para legislações
nacionais acerca do tema.
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Especificamente no que concerne ao conteúdo de referida Convenção,
cumpre enaltecer que, formada por dezenove artigos, suas sétimas primeiras
disposições desenham os contornos necessários para a punição do crime de genocídio,
sendo reproduzidos em grande parte pelas legislações internas dos Estados
signatários.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

De acordo com as disposições da Convenção, para além de restar
acordado que “o genocídio, seja cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra,
é um crime do direito dos povos, que desde já se comprometem a prevenir e a
punir” (artigo 1º), as condutas tidas como modalidades possíveis do delito estão
previstas nos artigos 2º e 3º:
“Artigo 2º - Na presente Convenção, entende-se por genocídio
qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir,
no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal
como: assassinato de membros do grupo; dano grave à integridade
física ou mental de membros do grupo; submissão intencional do
grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física
total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio
5
do grupo; transferência forçada de menores do grupo para outro.
Artigo 3º - Serão punidos os seguintes atos: o genocídio; o conluio
para cometer o genocídio; a incitação direta e pública a cometer o
genocídio; a tentativa de genocídio; a cumplicidade no genocídio”.
De se ver, deste modo, que a discussão e criação de normas
internacionais e nacionais a tutelar os bens jurídicos relativos à punição do crime de
genocídio foram fruto de longa e gradual construção filosófica e jurídica, tratando-se,
de fato, de produto de uma nova era surgida no período pós-guerra e do esforço
internacional conjunto de criar mecanismos que pudessem responder à altura dessa
nova conjuntura social global.
2. O conjunto normativo como espelho das transformações sociais
Como se viu, o trajeto percorrido entre a concepção filosófica e a
positivação de normas relativas à proteção dos bens jurídicos relativos ao genocídio
pode ser caracterizado por uma evolução gradual em torno do conceito, propulsionada
pela realidade fática verificada naquela época na Europa.
Nesse contexto, o direito, como exemplo de instrumentalização
viabilizadora da vida em sociedade, é reflexo da coletividade na qual se encontra
inserido, transmutando-se e evoluindo de acordo com o desenvolvimento das
estruturas e transformações das conjunturas político-sociais que permeia. Qualquer
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esforço no sentido de se compreender a teorização e desdobramentos dos direitos e
deveres surgidos ao longo do tempo deve considerar, então, os antecedentes
históricos (do ponto de vista social, político e econômico) que culminaram em seu
surgimento.
Os avanços industrial e tecnológico experimentados nos últimos
séculos transformaram drasticamente a realidade experimentada no mundo que,
desde então, vem testemunhando verdadeira explosão nos índices de urbanização e
crescimento demográfico, na maior parte das vezes acompanhado de um aumento
igualmente significativo nos índices de criminalidade e, consequentemente, de pressão
política e social para implementação de mecanismos voltados à prevenção dos delitos
e repressão aos agentes cujo comportamento é tido como atentatório ao pacto social.
Em breves linhas, pode-se dizer, então, que a evolução da ciência do
direito (bem como dos direitos propriamente considerados, abstrata e concretamente
delimitados e reconhecidos), acompanha a evolução histórica da própria vida em
sociedade, ganhando novos contornos a depender da conjuntura social e política a
viger em determinada coletividade.
No que se refere, especificamente, aos desafios, avanços e retrocessos
verificados dentro dos últimos séculos, a conceituação e os contornos dos deveres e
direitos dos homens podem ser divididos, doutrinária e didaticamente, em diferentes
“dimensões”, relativas a este movimento histórico contínuo de expansão e afirmação
progressiva dos direitos humanos, ancoradas na necessidade prática de intensificação
e fragmentação da proteção da dignidade humana – ponto de partida e fim comum a
todos os direitos fundamentais – que passa a ser atacada e questionada em diversas
frentes.
Estas chamadas dimensões (ou gerações de direitos), nas palavras de
Dirley da Cunha Júnior,[4] “correspondem a uma sucessão temporal de afirmação e
acumulação de novos direitos fundamentais”, o que levaria, no entender do mesmo
autor, à “irreversibilidade ou irrevogabilidade dos direitos reconhecidos, aliada ao
fenômeno de sua complementariedade”.
Em outras palavras, as dimensões (ou gerações)[5] de direitos não
podem ser entendidas como grupos categóricos nos quais os diferentes direitos
assegurados aos homens se enquadram, a depender de suas características próprias,
mantendo entre si, então, afinidade apenas com os demais direitos pertencentes a este
mesmo grupo ou categoria. Inversamente, as dimensões se traduzem no
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aperfeiçoamento histórico dos direitos, cuja dimensão seguinte, além de buscar a
efetivação das garantias núcleo da geração passada, aprimora os seus contornos,
dando-lhes maior profundidade e intensificando sua proteção.
É dizer, os direitos pertencentes às sucessivas dimensões são
desdobramentos dos anteriores, possuindo, todos, o mesmo ponto de partida, que é
a dignidade humana.
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A tutela jurídica da dignidade humana, como é cediço, não se
estabeleceu de forma ampla e efetiva de um dia para o outro. Trata-se, inversamente,
de contínuo aprimoramento histórico da proteção positiva aos direitos do homem que
nos conduz, lenta e gradualmente, à universalização da proteção da dignidade humana
sobre todas as suas facetas.
O processo de universalização dos direitos “é uma lenta
em relação à qual diversas etapas podem ser observadas, desde sua
concepção teórica até sua posterior positivação em âmbito internacional (e universal).
Conforme construção teórica de Norberto Bobbio, três são as fases que permeiam a
formação dos direitos: (i) sua formulação filosófica e teórica; (ii) a passagem da teoria
5
à prática – momento no qual as concepções
filosóficas são acolhidas pela primeira vez
pelo legislador e positivadas no ordenamento normativo jurídico interno, isto é, o
direito pensado se transforma no direito realizado –, e, por fim; (iii) a afirmação dos
direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva – a efetividade não se dá apenas em
âmbito nacional, mas é universal.
Indispensável, a propósito, o escólio de Bobbio[7] no sentido de que os
direitos e garantias (tanto individuais quanto coletivos):
“Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o
aumento do poder do homem sobre o homem – que acompanha
inevitalmente o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade
do homem de dominar a natureza e os outros homens – ou cria novas
ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite novos remédios para as
suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas
de limitações do poder; remédios que são providenciados através da
exigência de que o mesmo poder intervenha de modo protetor”.
O primeiro teórico a vislumbrar a categorização dos direitos nas
mencionadas dimensões foi o jurista tcheco-francês Karel Vasak, no ano de
1979,[8] cujas ideias passaram a ser desenvolvidas e disseminadas por outros juristas,
como é o caso de Norberto Bobbio. De acordo com o pensamento exteriorizado por
Vasak, a humanidade já teria experimentado a universalização de três gerações ou
conquista”,[6]

193

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

dimensões de direitos, cada qual relativa a um dos três pilares eternizados na
Revolução Francesa.
De acordo com o pensamento de Vasak, os direitos de primeira
dimensão, ou de liberdade, são aqueles forjados nas revoluções burguesas verificadas
nos Séculos XVII e XVIII, referentes aos direitos individuais ou liberdades públicas dos
pensamentos liberal e iluminista. Correspondem aos direitos decorrentes
do jusnaturalismo racional, conforme doutrina de John Locke e Immanuel Kant.[9]
Os direitos de primeira dimensão, de acordo com essa teorização,
traduzem-se na garantia de autonomia e liberdade do indivíduo frente ao Estado, por
meio da fixação de limites claros no âmbito de ingerência estatal sobre a vida privada,
com nítida ampliação do domínio da liberdade individual, partindo-se do postulado
teórico da preexistência de tais direitos em relação ao Estado, para justificar a
impossibilidade deste interferir na órbita individual, salvo para garantir a própria
prevalência do máximo de liberdade possível para todos.
Já no que se refere à segunda dimensão de direitos, conforme a
formulação do mesmo autor, relativos à igualdade entre os cidadãos, inversamente do
que se verifica em relação aos direitos de primeira dimensão, pressupõem atuação
estatal para promover a igualdade de condições materiais de existência de
contingentes populacionais – por meio da disponibilização e efetiva prestação de
serviços públicos, de fruição tanto individual quanto universal.[10]
Nesta dimensão de direitos, que constitui desdobramento lógico e
aprofundado das garantias reconhecidas na primeira dimensão, o Estado deixa de ser
um mero fiscal das liberdades individuais, passando a exercer papel ativo de controle
do poder econômico, político e social, de modo a evitar a miséria, ignorância e demais
patologias sociais causadas pela monumental disparidade socioeconômica.
Esta segunda dimensão de direitos tem como origem a reclamação
social por garantias que surge nas cidades industriais europeias do Século XIX em
diante, decorrentes principalmente de movimentos de cunho social no período que
sucedeu a Primeira Grande Guerra, em que, além da perda escandalosa (e
desnecessária, assim como em qualquer guerra) de vidas, verificou-se o mergulho de
diversos Estados em depressão econômica violenta.[11] Nesta dimensão, por exemplo,
traz-se os direitos trabalhistas e previdenciários como complemento aos direitos
fundamentais de liberdade, tratando-se de garantias titularizadas pelo indivíduo e
oponíveis contra o Estado.
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No que tange aos direitos sociais, de igualdade, pode-se igualmente
afirmar que estes são reconhecidos com base no valor da solidariedade, prendendose à ideia de responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer
outro indivíduo ou grupo social. O fundamento ético deste princípio encontra-se na
ideia de justiça distributiva, a qual implica uma socialização dos riscos da existência.
Por fim, no que respeita aos ensinamentos de Vasak, os direitos de
terceira dimensão são os chamados direitos humanos globais, de solidariedade
e fraternidade. Surgem após a Segunda Grande Guerra e dizem respeito às condições
de sobrevivência de toda a humanidade, assim como do próprio planeta. [12] São
oriundos da constatação do vínculo entre o homem e sua condição de dignidade
inerente à espécie, razão pela qual são titularizados universalmente por toda a
humanidade.
Partindo-se, então, dessa perspectiva histórica, observa-se que, após a
Idade Média, seguida de uma substancial mudança de paradigmas, consubstanciada
em verdadeira “crise de consciência”[13] – que fez nascer uma revolução de ideias,
ancoradas na liberdade de pensamento, cujos principais expoentes foram Rousseau, o
Enciclopedismo[14] e a Revolução Francesa –, os esforços sociais de ruptura com o
antigo modelo, culminou, fatalmente,
na elaboração da Declaração dos Direitos dos
5
Homens e do Cidadão, em 1789, sepultando-se assim, finalmente, o chamado Antigo
Regime.
Vê-se, então, que a primeira dimensão de direitos que se pode citar é
relativa às liberdades negativas, pois tutela as relações conflituosas advindas das
interações entre os indivíduos em relação ao próprio Estado. São consubstanciados,
assim, na limitação da intervenção estatal na vida particular do indivíduo, dando-se
ênfase às liberdades individuais e nas garantias aos direitos de propriedade privada.
Mais adiante, ante as deficiências do Estado Liberal, escancaradas pela
Revolução Industrial, passou-se a clamar por ações positivas (não só negativas de
preservação das liberdades em detrimento do poder de polícia do Estado), o que
culminou na formulação do Estado Social (Welfare State), assim como na construção
doutrinária dos direitos de segunda dimensão.
Nesta segunda dimensão de direitos, privilegia-se as liberdades
positivas, consubstanciadas, principalmente, nos direitos políticos dos cidadãos,
buscando-se tutelar os conflitos de interesses do Estado em relação à sociedade civil
(e não apenas ao cidadão individualmente considerado).
Um pouco mais adiante na história, já no Século XIX, diversos
movimentos (de caráter socialista) buscavam a efetivação dos direitos sociais, dentre
os quais se destacam aqueles dirigidos pelos ideais do socialismo científico de Karl
Marx e Friedrich Engels (1818 a 1895), bem como os seguidores das ideias de cunho
anarquista de Pierre-Joseph Proudhon.
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Como exemplo clássico da positivação dos direitos, remontando à
segunda fase da universalização dos direitos proposta por Bobbio (a passagem da
teoria à prática), a Constituição de Weimar (1919) previu em seu conteúdo, para além
dos direitos fundamentais individuais à liberdade negativa, diversos direitos sociais
(trabalhistas, educacionais, previdenciários), de igualdade entre homem e mulher,
dentre outros conceitos difundidos a partir da revolução iluminista. [15] As declarações
de direitos humanos até então tinham como ratio a limitação do poder do Estado, isto
é, as garantias do cidadão contra o Estado, a imposição de abstrações estaduais. A
partir deste momento, passou-se a buscar uma igualdade material, ou isonomia.
Nesta segunda dimensão de direitos, originam-se os direitos sociais,
reclamados pelos conflitos advindos das relações entre o capital e o trabalho, tendo
como sujeito de tutela a classe trabalhadora. Tratam-se de direitos de igualdade, em
que a coletividade busca a proteção de parcela específica de seus membros,
subjugados ao poder econômico e social daqueles que detém os meios de produção.
No que tange à terceira geração de direitos, convencionou-se que eles
dizem respeito às garantias de fraternidade ou solidariedade, relacionando-se com o
desenvolvimento e progresso dos povos, tanto social quanto tecnológico, razão pelas
quais se destinam à proteção do gênero humano como um todo. Diz-se
direitos transindividuais, porque comumente associados ao meio ambiente
equilibrado, à possibilidade de autodeterminação e de delimitação e usufruto de
propriedade comum da humanidade.
Por fim, há ainda aqueles que defendem a existência de uma quarta,
ou até quinta, geração de direitos. Nesse sentido, de acordo com Paulo Bonavides, a
quarta dimensão é formada pelo “direito à democracia, o direito à informação e o
direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro,
em sua dimensão máxima de universalidade, pela a qual parece o mundo inclinar-se
no plano de todas as relações de convivência”.[16]
Desta forma, a história da concepção filosófica e teórica dos
direitos transindividuais, assim como sua posterior positivação, surge da necessidade
de especificação dos direitos fundamentais, que passaram a ser reconhecidos
universalmente, pode-se dizer, pela primeira vez, apenas na metade do Século XX, por
meio do reconhecimento de sua abrangência universal na Declaração Universal dos
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, datada de 10 de dezembro de
1948, isto é, posteriormente aos horrores experimentados quando da Segunda Guerra
Mundial.
Essa nova dimensão de direitos, originada do alargamento gradual dos
contornos e sujeitos de direitos, passa a consistir em especialização dos direitos
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fundamentais, versando sobre objetos mais concretos do que aqueles antes previstos,
ainda que atinjam a coletividade como um todo. De acordo com conceituação
doutrinária, os direitos transindividuais, como os direitos humanos, isto é, de toda a
humanidade, transcendem a esfera individual, por serem constituídos de “interesses
que depassam a esfera de atuação dos indivíduos isoladamente considerados, para
surpreendê-los em sua dimensão coletiva”.[17]
3. A tipificação do crime de genocídio: histórico e positivação no Brasil
Em reação aos esforços internacionais no que tange à tutela penal de
condutas genocidas, foi promulgada no Brasil, no ano de 1956, a Lei nº 2.889,
responsável por definir os preceitos primários e secundários em relação ao crime de
genocídio, delineando seus contornos. Apesar de longeva, referida lei não sofreu
qualquer modificação aos seus termos originais, ainda que passados mais de setenta
anos de sua edição.
O advento de referida lei é consequência direta da ratificação, pelo
Estado brasileiro, da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio,
por meio do Decreto nº 30.822, de 06 de maio de 1952.
As modalidades 5do delito de genocídio, conforme se extrai do texto
da lei, estão previstos nos artigos 1º e 2º de referido diploma normativo e, a exemplo
do que se verificou no restante do mundo, contém texto bastante fiel aos termos da
Resolução nº 260-A, já mencionada em tópico anterior.
De acordo com o texto legal, pratica o crime de genocídio:
“Art. 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte,
grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal:
a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros
do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência
capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio
do grupo;
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para
outro grupo”.
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A lei prevê, igualmente, o delito de associação para o crime de
genocídio, caracterizado pela reunião de três ou mais pessoas para a prática das
condutas mencionadas acima, conforme se depreende do artigo 2º (em observância
ao que determina o artigo 3º, alínea “e”, da Convenção).
Falou-se, há pouco, que a redação do artigo 1º, como se vê, reproduz
em grande escala os elementos normativos contidos na Convenção para a Prevenção
e a Repressão do Crime de Genocídio, bem como se mencionou que o mesmo
proceder foi adotado por diversos Estados mundo afora.
Como exemplo desse mencionado fato, pode-se citar,
exemplificativamente, as legislações do Paraguai, Itália, França e Alemanha, [18] todas
cujos termos fazem menção aos contornos estipulados pela Resolução nº 260-A, sendo
que a maioria reproduz quase identicamente seus termos. A diferença verificada
comparativamente repousa, quanto a este delito específico, tão somente no que tange
aos preceitos secundários previstos para essas condutas por cada ordenamento
jurídico.
Enquanto Israel, por exemplo, prevê possível pena de morte para o
delito de genocídio,[19] o Paraguai pune o mesmo crime com pena “não menor do que
cinco anos”.[20] Portugal, por sua vez, prevê pena de prisão de 12 a 25 anos para os
agentes condenados pela prática de qualquer das modalidades deste
crime,[21] enquanto Itália, França e Alemanha[22] possuem previsão de prisão perpétua
para determinados casos.
Sem embargo, a partir da análise de mencionadas legislações,
inseridas cada qual em coletividade com características particulares entre si, é possível
concluir que houve, por parte de cada um desses Estados, justificada e individualizada
preocupação no que concerne à graduação da punição do indivíduo pela prática do
crime de genocídio.
Em outras palavras, independentemente da pena atribuída, por cada
um desses países, de acordo com critérios próprios de conveniência e política criminal,
a tipificação penal do delito de genocídio, principalmente no que tange ao preceito
secundário do tipo, foi objeto de análise concreta e individualizada que passou a
integrar o próprio tipo penal.
No caso do Brasil, em contrapartida, o legislador pátrio não dispensou
ao preceito secundário desse delito atenção especial, associando as penas atribuídas
pela prática de cada modalidade de genocídio àquelas previstas para crimes comuns
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tipificados no Código Penal.[23] Trata-se, portanto, de norma penal em branco
homogênea invertida, eis que a previsão da sanção respectiva faz menção ao preceito
secundário de delito autônomo, também tipificado por lei.[24]
Ao dispor, dessa forma, que os crimes serão punidos com as penas
respectivas de outras infrações penais legalmente positivadas, a lei traz previsão
daquelas que a doutrina denomina de norma penal em branco, porque contém
“preceitos indeterminados ou genéricos, que devem ser preenchidos ou
completados”[25] por outra norma jurídica, sem a qual sua eficácia resta prejudicada.
Como se sabe, a criação de normas penais em branco se revela
necessária para evitar a intermitente necessidade de edição dos preceitos primários e
secundários das leis penais que afetam bens jurídicos protegidos que estão sujeitos à
contínua mutabilidade. De fato, em determinadas situações em que a dinâmica social
gera novas formas de ataque ao bem jurídico protegido em velocidade que supera a
da atividade legislativa, torna-se imprescindível recorrer a conceitos e definições
técnicas voltados a dar concretude e efetividade à norma de proibição.
Em casos que tais, a norma incriminadora versa apenas sobre o núcleo
rígido do tipo penal, para que o seu destinatário possa dela extrair os pressupostos de
5
punibilidade e a classe de pena.
Sem embargo, em se tratando de bens jurídicos relativos a direitos
humanos transindividuais, como é o caso do delito de genocídio, não parece que a
solução mais acertada seja a de equiparar as penas a ele cominadas com aquelas
previstas como resposta à prática de delitos comuns, tendo em vista não se tratar de
bem jurídico sujeito a modificações corriqueiras no tecido social.
A opção de remissão às penas do Código Penal, assim, é bastante
criticada por parte considerável da doutrina pátria, eis que tal opção faz transparecer
certo desleixo do legislador que escolheu tratar delito internacional contra a
humanidade com a mesma resposta penal atribuída a crimes comuns.
Em outras palavras, extrai-se da solução adotada pelo legislador pátrio
a ótica que embora se tratem de bens jurídicos absolutamente distintos, a eles foi
conferido idêntico tratamento jurídico. Em se tratando, nada obstante, de crime contra
a humanidade, tal opção viola o princípio constitucionalmente garantido à
proporcionalidade em matéria penal.
A própria magnitude do bem jurídico em questão justificaria a
existência de proteção, consubstanciada em sanção penal própria, dispensando-se a
necessidade de encaminhamento do leitor à parte especial do Código Penal. Mantida
essa criticável estrutura, caso haja abolitio criminis em relação aos crimes aos quais a
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lei faz remissão no preceito secundário do tipo, surgirá para o tipo do genocídio lacuna
solucionável apenas por meio da edição de lei específica, tratamento este que não
parece se coadunar com a importância do bem jurídico tutelado.
Há que se cogitar, portanto, de se tratar de hipótese em que se verifica
proteção deficiente do Estado em relação a esses direitos transindividuais tutelados.
4.Tendências atuais de direito penal (e a proibição à proteção deficiente)
O direito penal, dentro do contexto histórico explorado neste texto,
não é recente, nem mesmo desconhecido das sociedades contemporâneas. Trata-se
de fenômeno tão antigo quanto o próprio homem, eis que a aplicação de penas aos
infratores do pacto social remonta às civilizações mais primitivas, sendo permeada,
indissociavelmente – e até os dias de hoje –, de noções culturais arcaicas de vingança
e castigo.
E, conforme comprova a experiência prática dos últimos anos, vem-se
constatando, no Brasil, o enlace de tendências antagônicas no que tange à tratativa,
por meio do direito penal, de questões relacionadas às evoluções sociais
experimentadas pela coletividade.
Enquanto, de um lado, o processo penal se encaminha para a
priorização da busca de alternativas penais que não impliquem a restrição da liberdade
do indivíduo, verifica-se nos últimos anos, por outro lado, a multiplicação na criação
de tipos penais e modificações legislativas com a finalidade de recrudescimento das
penas privativas de liberdade cominadas aos delitos já existentes.
Com efeito, não obstante o pensamento primitivo de vingança
permanecer arraigado na sociedade civil até os dias de hoje, prevalece nos
ordenamentos jurídicos ocidentais, atualmente, teorias mais progressistas sobre as
finalidades e fundamentos da pena, conquanto, pragmaticamente, o direito penal
ainda seja utilizado, em larga escala, como instrumento de resposta política ao
fenômeno da criminalidade.
Arrisca-se a dizer que há, nos tempos atuais, a existência de uma
colisão de tendências conflitantes no que tange à utilização do direito penal frente aos
riscos inerentes à vida na sociedade contemporânea ocidental, inegavelmente
demarcada pelos efeitos da globalização e riscos a ela intrínsecos.
Não se pode assumir, absolutamente, que o direito penal de hoje é o
mesmo que era aplicado desde sua concepção mais primitiva. Conforme já
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estabelecido, o direito penal, fração componente do ordenamento jurídico de cada e
todos os países, é demarcado por transformações e evoluções advindas das estruturas
sociais que permeia, podendo ser identificado de acordo com as tendências e
influências práticas peculiares da coletividade em que inserido.
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Especificamente no que tange à evolução histórica do direito e
processo penais, deve-se destacar, conforme concepção de Nietzsche, que o
pensamento penal, anterior até mesmo à própria concepção de Estado, possui
conotação significantemente simbólica. É dizer, até mesmo em agrupamentos
primitivos em que sequer existia a mais rudimentar organização social ou centralização
do poder da tribo, é possível identificar a existência de um poder punitivo, ainda que
não regulamentado, que visava buscar o equilíbrio das relações sociais.
Com caráter precipuamente simbólico, o poder e disciplina penais de
outrora visavam o apaziguamento dos conflitos interpessoais, imbuídos de
indissociável noção de vingança (rache), exemplificativa de mecanismo que visava fins
evidentemente práticos de estabelecimento e manutenção do poder no âmbito da
convivência tribal. Tal conceito de vingança possuía, então, duas declaradas finalidades,
quais sejam, a auto conservação 5pessoal do indivíduo lesionado (ou de seus familiares)
e a restauração de seu status quo ante frente aos seus pares, por meio da
demonstração de que o injusto sofrido não o teria paralisado por temor de nova
transgressão.
Para as comunidades primitivas, assim, a solução para o impasse social
verificado, de caráter penal, caracterizava-se por propriedades intrinsecamente
vinculadas ao sentimento de vingança, dotada de finalidade substancialmente
simbólica – não prática –, em que a correção do mal praticado consubstanciava-se na
própria destruição física ou expulsão do indivíduo transgressor do meio social, sem
maiores reflexões no que tange a finalidades preventivas das penas e de sua utilidade
para a evolução da comunidade.
O método de vingança primitiva, concentrada apenas na retribuição
do ilícito apurado, perdurou, sistematicamente, até sua substituição gradual pelas
penas públicas na Antiguidade, momento no qual o poder punitivo passou às mãos do
Estado, é dizer, de um poder disciplinador centralizado e unificado. A partir desse
momento, procurou-se excluir a vingança da reação penal punitiva emanada do
próprio Estado, ainda que tal noção fosse inerente à própria concepção da tutela penal.
Não por outro motivo que o surgimento da criminologia e discussões
correlatas, desde o século XIX – principalmente a partir do Positivismo e ainda que este
não fosse o objetivo principal dos idealizadores de seus principais fundamentos –,
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encontram-se estritamente vinculadas aos aspectos sociais que permeiam os delitos e
impulsionam os indivíduos a cometê-los, sem a análise dos quais não se mostra viável
compreender o fenômeno da criminalidade e – muito menos – traçar diagnósticos e
prognósticos acerca da eficiência e necessidade da privação da liberdade do agente
como resposta estatal à delinquência.
A doutrina penal especializada há muito já constatou que são poucas
as ocasiões em que os intentos de ressocialização alcançam resultados regenerativos
satisfatórios após longo período de privação da liberdade do indivíduo, do que resulta
a conclusão de que a aplicação de penas privativas de liberdade deve ser reservada
somente para os casos que se sobressaem expressivamente à normalidade, de mais
especial gravidade, em que a segregação do agente se mostra como o único caminho
capaz de resguardar a segurança coletiva.
A punição, anteriormente baseada de forma exclusiva na retribuição,
possuía fins manifestamente voltados à correção do passado. Nesta nova perspectiva,
em que a justiça penal é titularizada por um poder central, e não mais pelo sujeito
passivo do delito ou seus familiares, a reprimenda passaria a contemplar, igualmente,
uma sinalização para o futuro, buscando, também, finalidades preventivas.
Assim, a tendência atual, impulsionada pela evolução do processo
penal e a necessidade de se buscar alternativas para a garantia da utilidade das
decisões judiciais que impõem tal modalidade de repressão estatal – considerandose, precipuamente, as finalidades preventiva e retributiva geral das sanções de caráter
criminal –, é de privilegiar o princípio da mínima intervenção do direito penal, segundo
o qual a tutela penal deve incidir apenas sobre as situações de mais especial
intensidade, em relação às quais o emprego do aparelho repressivo estatal se revela
cogente, incentivando-se, em contrapartida, o uso de mecanismos de controle
extrapenais (do direito administrativo e civil) ou, no máximo, de alternativas penais que
não impliquem a restrição da liberdade do acusado (por meio da aplicação de medidas
despenalizadoras), quando a tutela do bem jurídico não a justifique.
Não por outra razão, o direito, como instrumento de organização
social, teve de evoluir e se destrinchar de forma a proteger essa singularidade recém
verificada. No que tange, especificamente, à proteção penal e processual penal dos
direitos que dizem respeito à toda humanidade, quer seu desenvolvimento teórico,
quer sua positivação, são fenômenos recentíssimos – quando considerada a
longevidade de outras áreas de pesquisa e incidência do direito – remontando, de
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forma mais veemente, apenas ao último século, conforme já exposto. Daí porque dizer
que seu surgimento, ao menos no plano teórico, é fruto do período pós-guerra, em
que afloram os primeiros esforços de reconhecimento e tutela jurídica penal de
direitos transindividuais.
A aplicação subsidiária do direito penal (ultima ratio) às transgressões
sociais, incluindo aquelas relativas aos direitos humanos, não pode se transmutar,
logicamente, em proteção deficiente do Estado, principalmente considerando a
magnitude do bem jurídico tutelado. Uma vez reconhecido pelo Estado – como é o
caso do Brasil, que ratificou convenção internacional que contém mandamento
incriminador à prática do crime de genocídio – o dever de proteção de um direito
fundamental, qualquer que seja, a conclusão deve ser sempre pela eficácia da proteção
requerida pelo sistema normativo.
Em outras palavras, a partir do momento em que o país ratificou
Convenção internacional que prevê “que o genocídio, seja cometido em tempo de paz
ou em tempo de guerra, é um crime do direito dos povos, que desde já se
comprometem a prevenir e a punir”, tal proteção integra o próprio conteúdo desse
dever.
5

Nesse sentido, ao compreender o excerto acima transcrito como
mandamento de incriminação, deve-se partir do pressuposto, derivado de mero
raciocínio lógico-dedutivo, que se proíbe que se desça abaixo deste grau mínimo de
proteção. O que significaria dizer, por aplicação do princípio da proporcionalidade, que
as normas internacionais ratificadas pelo Estado estabelecem, expressamente, a
proibição da proteção deficiente (ou proibição de insuficiência) dos bens jurídicos por
ela tutelados.
Em sentido oposto ao que se verificaria em casos de proibição de
intervenção (proteção excessiva) – o que nos remonta à mencionada primeira
dimensão de direitos, das liberdades negativas –, o mandamento incriminador tem
como finalidade instigar (e obrigar) o legislador infraconstitucional a instrumentalizar
a proteção do bem jurídico.
Em conformidade com este princípio da vedação à proteção
deficiente, as medidas tomadas pelo legislador ordinário no cumprimento de seu dever
institucional determinado pela legislação internacional, especialmente no que tange
aos direitos fundamentais que especifica, devem resistir, em qualquer hipótese, a
análises de suficiência da proteção pretendida quando da elaboração e promulgação
das normas, que devem ser consistentes, portanto, com o nível (grau) tido como
adequado e necessário para sua tutela.
Nas palavras de Luciano Feldens:[26]
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“Considerando a impreterível necessidade de lei a justificar cada passo

no procedimento sancionador, o controle jurisdicional de
constitucionalidade, à base da proibição da proteção deficiente,
apenas se viabilizaria quando medidas legislativas promovam uma
retirada racionalmente injustificável da proteção (normativa)
considerada inequivocamente necessária ao desenvolvimento e
desfrute do direito fundamental”.
Arrisca-se a afirmar que a proibição da proteção deficiente é o
principal ponto de encontro entre o direito penal e os direitos humanos. Isto porque,
ao se exigir do Estado o dever de promoção de uma proteção mínima dos direitos
fundamentais, exige-se igualmente uma atuação estatal ativa capaz de assegurar
referida defesa integral e efetiva de tais direitos.
5. Breves reflexões
O direito penal, pela própria natureza da intervenção estatal que
significa e das consequências aplicáveis à liberdade de seus infratores, deve incidir
apenas como último recurso da proteção estatal aos direitos fundamentais, nas
situações em que, não obstante a utilização de mecanismos extrapenais dos direitos
civil e administrativo, não se obteve êxito em alcançar resultado preventivo e
reparatório suficiente à tutela do bem jurídico protegido.
Especificamente no que tange à tutela penal dos bens jurídicos de
natureza transindividual, pouca dúvida há sobre a procedência da incidência do direito
penal, na medida em que, ademais de se tratar de imperativo oriundo de legislação
internacional, como já se disse, faz-se necessário também sob o viés da proibição da
proteção deficiente, sendo este o principal ponto de inflexão entre os dois
mencionados ramos do direito.
Especificamente no que tange ao crime de genocídio, é imperioso
reconhecer que a positivação de normas que previnem e reprimem as condutas a ele
relativas é conquista histórica, fruto de evolução gradativa no que tange à discussão
do alargamento de direitos dos povos e deveres dos Estados, podendo ser observada
apenas após o término da Segunda Guerra Mundial, responsável por inaugurar nova
perspectiva histórica e social acerca do extermínio selecionado e massificado de vidas.
Acrescente-se, para fins de demonstração cabal no que tange à
incompatibilidade da equiparação, para fins de mensuração de pena, entre os crimes
comuns (como é o homicídio e o de sequestro, por exemplo) e aqueles contra a
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humanidade (como é o caso do genocídio), o fato de que é pacífico na doutrina e
jurisprudência nacionais a possibilidade de concurso de crimes entre estas duas
diferentes figuras.
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Conforme ilustra a ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 351.487/RR, o crime de
genocídio praticado na modalidade de “matar membros do grupo” admite o concurso
formal de crimes em relação aos delitos de homicídio eventualmente praticados, bem
como o concurso material entre cada um dos crimes executados.
No julgamento de referido recurso, o Pretorio Excelso decidiu no
sentido de que a prática de mais de uma das modalidades do crime de genocídio
previstas pela legislação, quando em um mesmo contexto fático, traduz-se em
hipótese de crime único. Para fins ilustrativos, cabe rememorar que tal julgado diz
respeito à hipótese da prática de genocídio que envolvia o homicídio de doze
indivíduos pertencentes à tribo indígena Yanomami, praticado por garimpeiros locais.
Julgou-se naquela ocasião, acertadamente, que o bem jurídico
tutelado por meio da Lei nº 2.889/56 não é absorvido por e tampouco absorve os bens
primários que igualmente possam ser violados durante a ação delitiva, com eles não
5
se confundindo.
Dessa forma, ainda que, no contexto de um crime de genocídio, ações
sejam tomadas pelo agente infrator de forma a implicar a perda de vidas e/ou de violar
a incolumidade física de determinados indivíduos (por meio da prática de um ou mais
homicídios, crimes de lesão corporal, ou demais modalidades das ações instrumentais
previstas para o crime de genocídio), os bens primários tutelados pela norma penal
(vida, liberdade, incolumidade física e/ou psíquica) não se confundem com aquele
referente ao crime especial.
Deste contexto se extrai a conclusão inarredável de que eventuais
lesões à vida, à integridade física, à liberdade de locomoção, entre outros, praticados
com o dolo específico previsto para o tipo, correspondem ao meio de ataque ao bem
jurídico tutelado, razão pela qual faz-se necessária a aplicação da regra de concurso
de crimes.
Desde a aprovação, por unanimidade, da Convenção de Prevenção e
Repressão do Crime de Genocídio pela Organização das Nações Unidas, surgiu para a
comunidade internacional o dever de assegurar o cumprimento de parâmetros
mínimos de proteção aos direitos humanos, e para cada um dos Estados signatários a
obrigação de estabelecer, em relação ao conjunto normativo jurídico interno de seu
país, legislação eficaz no que tange à tutela penal do delito de genocídio.
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Especificamente no que tange ao Estado brasileiro, é fato que fora
promulgada lei a disciplinar a matéria, nomeadamente a Lei nº 2.889/56, responsável
por estabelecer, em consonância com o que dispôs referida Convenção, os preceitos
primários e secundários do delito de genocídio no âmbito da competência jurisdicional
brasileira.
Nada obstante, é possível considerar que a tutela penal conferida pelo
Brasil no que se refere aos crimes de genocídio é deficiente, na medida em que o
legislador pátrio optou por tratar delito internacional contra a humanidade com a
mesma resposta jurídico-penal destinada a crimes comuns. A importância, tanto
histórica, quanto inerente, aos bens jurídicos tutelados por referida norma exige a
existência de sanção penal própria específica, sem a qual a legislação brasileira carece
de proporcionalidade em relação aos crimes que diuturnamente aportam no pretório.
Apenas para fins ilustrativos, em breve busca no sistema eletrônico de
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível encontrar apenas oito
julgados[27] pelo termo de pesquisa “genocídio”, enquanto 3067 resultados advêm da
pesquisa pelo termo “homicídio”. Parece deveras despropositado, portanto, que tais
crimes, tão diferentes entre si, inclusive quanto ao seu alcance, possam ser tratados
com equivalência pela legislação do Brasil, ao menos no que tange à previsão de penas
específicas para cada tipo.
Diante de todo o exposto, assim, a conclusão que parece a mais
acertada sinaliza para o fato de que a proteção penal atualmente dispensada ao crime
de genocídio está aquém do compromisso assumido pelo Estado brasileiro, ainda na
década de 1960, no combate e prevenção de tais condutas criminosas.
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NOTAS:
Conforme dados extraídos no sítio eletrônico da organização israelense Yad Vashem
(The World Holocaust Remembrance Center), que concentra estudos sobre o
holocausto, o genocídio nazista foi responsável pela morte de aproximadamente seis
milhões de pessoas, sendo a maioria judeus. Dados disponíveis no
endereço https://www.yadvashem.org/holocaust/about.html, último acesso em 04
de julho de 2019. De outro lado, estima-se que o genocídio armênio tenha causado
a morte de aproximadamente um milhão e meio de pessoas, conforme dados do
Armenian National Institute, disponível para consulta em https://www.armeniangenocide.org/genocidefaq.html#How_many, último acesso em 04 de julho de 2019.
[2] Tradução livre da versão em inglês: “a coordinated plan of different actions aiming
[1]

at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim
of annihilating the groups themselves”. In: LEMKIN, Raphael. Axis Rule in Occupied
Europe. “Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for
Redress”. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, pág. 79.
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O termo tem a origem das raízes génos (do grego: raça, tribo ou família)
e caedere (do latim, matar), conforme LEMKIN, Raphael. Axis Rule in Occupied
Europe. “Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress”.
Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, pág. 79. Nas
palavras do autor, “This new word, coined by the author to denote an old practice in
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[3]

its modern development, is made from the ancient Greek word ‘genos’ (race, tribe)
and the Latin ‘cide’ (killing)”.
[4] Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 578.

No que tange ao termo “gerações de direitos”, ressalte-se a crítica de parte da
doutrina, incluindo Paulo Bonavides e Ingo Sarlet, no sentido de que o termo
“gerações” pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração
por outra (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2002).
[6] BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2004. p. 28.
[7] BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 33.
[8] A expressão “gerações” de direitos, foi cunhada na aula inaugural de um curso
oferecido pelo Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo,
França.
[9] Nesse sentido, vide BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 2004, e KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes.
Tradução de Paulo Quintela - Lisboa: Edições 70, 2007.
[10] A respeito dos serviços passíveis de fruição singular (uti singuli) ou de fruição
universal (uti universi), Marçal Justen Filho ensina que “Nem todos os serviços
públicos podem ser fruídos individualmente, uma vez que se traduzem em atividades
que beneficiam a coletividade em seu conjunto. Isso se passa na medida em que tais
serviços públicos não se exteriorizam em unidades diferenciáveis, que possam ser
apropriadas pelo beneficiário”. (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 518).
[11] O período, reconhecido mundialmente como Grande Depressão, atingiu a quase
totalidade dos países da Europa e da América do Norte, tendo como estopim a Crise
da Bolsa de Valores de 1929, em Nova Iorque.
[12] WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
[13] GUERRA, Sidney. Direitos humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na
ordem constitucional brasileira. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 9.
[14] Movimento ocorrido na França, no Século XVIII, de caráter cultural e filosófico,
dentro do contexto do Iluminismo. Este movimento, cujo objetivo principal consistia
[5]
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na catalogação e divulgação do pensamento iluminista, por meio da escrita e
publicação em obras unificadas. Sua principal obra foi a Encyclopédie, de dezessete
volumes (1751-1772), que representou a divulgação dos conhecimentos de diretriz
iluminista, contando com a colaboração de cerca de 150 autores, e cujos
organizadores foram Denis Diderot e Jean Le Rond d’Alembert.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª ed. –
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 185 e seguintes.
[16] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. atual. amp., São
Paulo: Malheiros, 2000, p. 532.
[17] MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Comentários ao Código de Proteção do
Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 275.
[18] A respeito, é de interessante consulta o repositório digital de leis nacionais acerca
de genocídio “Prevent Genocide International”, responsável por reunir versões em
inglês da legislação interna de inúmeros países acerca do tema. Dados disponíveis
no endereço eletrônico http://www.preventgenocide.org/law/domestic/, último
acesso em 04 de julho de 2019.
[19] Lei nº 5710/1950, artigo 2º.
5
[20] Código Penal Paraguaio, artigo 319.
[21] Lei º 31/2004, artigo 8º.
[22] Artigo 3º da Lei nº 962/1967, Artigo 211-1 do Código Penal Francês, e Seção 16,
§ 200ª, do Código Penal Alemão, respectivamente.
[23] Conforme se depreende do preceito secundário do tipo misto alternativo previsto
no artigo 1º da Lei nº 2.889, “Será punido: Com as penas do art. 121, § 2º, do Código
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[15]

Penal, no caso da letra a; Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b; Com as
penas do art. 270, no caso da letra c; Com as penas do art. 125, no caso da letra d;
Com as penas do art. 148, no caso da letra e”, bem como, em relação ao tipo previsto

no artigo 2º, referente à associação para a prática de genocídio, estipula-se como
pena “Metade da cominada aos crimes ali previstos”.
[24] Como não poderia deixar de ser, eis que é de competência exclusiva da União
legislar sobre direito penal, inclusive de acordo com as regras vigentes quando da
promulgação desta lei, conforme artigo 5º, inciso XV, “a”, da Constituição dos Estados
Unidos do Brasil de 1946.
[25] MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 1: parte geral, arts. 1º a
120 do CP. 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 33.
[26] FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – A Constituição
Federal. 2ª ed. rev. e amp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 165.
[27] São encontrados pela busca pelo termo “genocídio” oito acórdãos e duas decisões
da
Presidência,
conforme
dados
disponíveis
no
sítio
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eletrônico http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?base=baseAc
ordaos&base=baseRepercussao&base=baseSumulasVinculantes&base=baseSumul
as&base=basePresidencia&url=&txtPesquisaLivre=genoc%C3%ADdio,
último
acesso em 04 de julho de 2019. Em contrapartida, procedendo-se à mesma busca
pelo termo “homicídio”, são localizados 3067 acórdãos sobre o tema, conforme se
extrai
em http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?base=baseAcordaos
&base=baseRepercussao&base=baseSumulasVinculantes&base=baseSumulas&bas
e=basePresidencia&url=&txtPesquisaLivre=homic%C3%ADdio, último acesso em 04
de julho de 2019..
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RESUMO: O presente trabalho se propõe a abordar o estágio atual da tutela aos
transexuais observada em nosso país. Para alcançar tal desiderato, é feita uma análise
da matéria sobre o prisma constitucional, legal e jurisprudencial, com abordagem dos
problemas, desafios e conquistas verificadas até a presente data, no que tange aos
direitos dos transexuais e suas repercussões no âmbito jurídico. Da mesma forma,
existe a proposta de investigação da posição atual de nossos tribunais, especialmente
do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo, mediante o pronunciamento
jurisprudencial, a garantia dos avanços da tutela jurisdicional a tais direitos. Por fim,
existe ainda uma tentativa de se fazer uma abordagem do tema sob a ótica da tutela
coletiva.
5
PALAVRAS-CHAVE: Transexualismo,
Direitos
Fundamentais,
Garantias
e
Perspectivas.
ABSTRACT: This paper aims to address the current state of protection to transsexuals
observed in our country. To achieve this aim, an analysis is made of matter on the
prism constitutional law and jurisprudence, with addressing the problems, challenges
and achievements recorded to date, with respect to the rights of transsexuals and
their repercussions in the Legal. Likewise, there is a research proposal from the current
position of our courts, especially the Supreme Court, established by the judicial
pronouncement, the guarantee of judicial protection to advances such rights. Finally,
there is an attempt to make an approach to the subject from the perspective of
collective protection.
KEYWORDS: Transsexualism, Fundamental Rights, Guarantees and Prospects.
1. INTRODUÇÃO
Antigas demandas e as novas descobertas têm obrigado o mundo jurídico
uma nova conjugação de ideias, na tentativa de desenvolver ferramentas hábeis a
solucionar, ou regular as novas situações, enquanto problemas sociais.
Tratando especificamente do direito à transexualidade, mesmo diante do
extraordinário desenvolvimento do tema nos últimos tempos, muito há que se
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avançar, na medida em que se trata de grave problema social de uma minoria, que
produz dor e discriminação, em razão de omissão do estado e incompreensão da
sociedade.
Conforme é cediço, existe uma considerável legião de pessoas que rejeitam
o fenótipo e postulam uma nova identidade sexual. Por séculos essa questão foi
negligenciada, mas o atual desenvolvimento da sociedade não nos permite silenciar
sobre ela.
Nos dias atuais foram desenvolvidos tratamentos e técnicas cirúrgicas, que
permitem a completa alteração e adequação do corpo humano à identidade sexual
pretendida. Com isso, as demandas de nova definição jurídicas de tais situações têm
aumentado, exigindo pronta e rápida resposta da doutrina e, também de nossos
tribunais.
O Direito, como principal instrumento para a realização da justiça, não pode
caminhar em incongruência com o desenvolvimento da sociedade, ainda que a
questão continue passando ao largo das preocupações da maioria. Clama-se,
portanto que o Direito deve criar e manter um aparato que mínimo que garanta a
mínima dignidade humana das minorias, inclusive dos transexuais.
Dentro dessa ótica, esse trabalho se propõe a fazer uma breve reflexão sobre
o desenvolvimento dos instrumentos de tutela dos direitos dos transexuais em nosso
direito.
2. O ESTÁGIO ATUAL DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS TRANSEXUAIS
EM NO BRASIL
O transexualismo é uma patologia que causa enorme desconforto na pessoa
humana, cujo conceito, segundo Antonio Chaves, “foi cunhada pelo americano Harry

Benjamin, em 18.12.1953, passando a definir o transexual como aquele indivíduo que
mesmo sabendo-se homem ou mulher, biologicamente normal, encontra-se
profundamente inconformado com seu sexo biológico e desejoso de modificá-lo
para passar a pertencer sexo oposto.”[2]
A inegável natureza humana do transexualismo, não podia mais ser tratada
como exclusivo tabu social, na medida em que mais e mais transexuais tinham acesso
à cirurgia de adequação sexual e passaram a exigir uma nova postura dos operadores
do direito.
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Em sintonia com essa nova realidade, não tardou a aparecer entidades e
movimentos sociais, que retiraram a luta das trincheiras individuais, iniciando uma
intensa luta pela conquista do direito à mudança de sexo.
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Não obstante, o grande entrave que sempre existiu e continua sendo um
complicador para a efetivação dos direitos inerentes à essa nova condição é que as
cirurgias de mudança de sexo eram (e são) caras e, no passado, geralmente eram
realizadas somente por pessoas de condições financeiras privilegiadas e, no exterior.
Assim, a questão do acesso dos menos favorecidos á oportunidade de
realização de cirurgia de adequação sexual, tornou-se cerne de uma luta organizada
e representativa (ou coletiva), onde os cidadãos se fizeram representados pelas
associações e entidades sociais.
Movimentos como as paradas de orgulho gay, tornaram-se instrumentos de
pressão social, com engajamento na luta pelos direitos relativos à opção sexual das
pessoas.
As primeiras cirurgias de
5 transgenitalização no Brasil foram registradas por
volta de 1.975. Nessa época o cirurgião Plástico Roberto Farina chegou a ser
condenado por lesões corporais graves, por ter realizado cirurgia com a autorização
do paciente.
Após longa discussão ética, o Conselho Federal de Medicina, no ano de 1.997
editou a Resolução nº 1.482, publicada no Diário Oficial de 19 de setembro de 1.997,
autorizando a título experimental a “realização de cirurgia de transgenitalização do

tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplastia e ou procedimentos complementares
sobre gônadas e caracteres sexuais secundários como tratamento dos casos de
transexualismo.”
A cirurgia de transgenitalização e o tratamento respectivo somente deixaram
de ser experimentais a partir da edição da Resolução do Conselho Federal de
Medicina nº 1.955, publicada no Diário Oficial da União, de 3 de setembro de 2010.
Em benefício dos transexuais, essas lutas acabaram por resultar na
proposição de uma ação civil pública, que, por sua vez, possibilitou a edição das
Resoluções 1707/2008 e 457/2008, do Ministério da Saúde, que viabilizaram a
cirurgia gratuita de mudança de sexo no Sistema Único de Saúde, conforme
oportunamente se tratará.
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Mesmo não sendo contemplada na atual Lei de Registros Públicos (Lei nº
6015/730), a mudança de sexo nos assentos de registro civil passou a ser realidade,
diante do amplo e unânime reconhecimento de tal direito pela jurisprudência.
As conquistas não pararam por aí, dado que, posteriormente os
homossexuais e, por via de consequência, os transexuais, conseguiram o
reconhecimento judicial do direito à união estável e o reconhecimento de tais uniões
como entidades familiares.
Tais recentes conquistas de cidadania pelos transexuais é claro exemplo do
avanço dos direitos fundamentais (chamados de terceira e quarta gerações), que
caminham no sentido de alcançar eficazmente, o direito de minorias, por meio de
soluções coletivas de conflitos de interesses.
Referidas conquistas também possuem repercussão no campo dos direitos
fundamentais de primeira geração, na medida em que se relacionam intimamente
com o direito à vida, à saúde, liberdade e dignidade humana.
A trajetória dessas transformações bem retrata a transição vivenciamos na
busca da consecução de um verdadeiro estado democrático social de direito.
3. A QUESTÃO DA TRANSEXUALIDADE NA ÓTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Tem-se por direitos fundamentais aqueles de garantia mínima, basilares,
imprescindíveis à manutenção de uma vida digna. Tais direitos estão contemplados
em nossa Constituição da República e insculpidos em tratados internacionais
relativos a direitos humanos e, e constituem nas bases para o estado democrático e
social de direito. Na lição de José Afonso da Silva, “situações jurídicas sem as quais a

pessoa humana não se realiza, não convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive”[3].

Já os direitos sociais são aqueles que podem ser exigidos do estado ou da
sociedade. Ou, em outras palavras, conforme assinalado por Jorge Miranda, “Os
direitos sociais são direitos de libertação da necessidade e, ao mesmo tempo, direitos
de promoção.” [4]
Conforme já afirmado, não há como negar que, as aspirações de
transexualidade estão intimamente relacionadas com os bens mais relevantes
tutelados pelo Direito.
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Inicialmente, a transexualidade deve ser relacionada com o direito
fundamental à saúde, mormente no tange à definição de uma vida saudável, tratada
aqui como exercício pleno dos direitos humanos fundamentais.
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Tal ideia tem como fundamento Declaração de Alma-Ata[5] (Conferência
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde), que em seu artigo I, reafirmou
que a saúde é um completo estado de bem estar físico, mental e social, enfatizando
a sua natureza de garantia fundamental do cidadão.
Assim, tendo em conta a natureza do compromisso internacional subscrito
pelo país, já destacamos neste primeiro momento a necessidade de associação das
condições físicas, mentais e sociais, como direito humano fundamental.
Mais recentemente a Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos
Humanos, proclamada em Paris, na França[6], consagrou a necessidade de se
assegurar o integral respeito aos direitos fundamentais e a prevalência do bem estar
do indivíduo sobre os demais interesses.
Reforçando tal ideia da necessidade de garantia de prevalência dos valores
5
humanos, dentre todas as garantias
fundamentais, o artigo 28 da referida
[7]
Declaração proíbe que os Estados invoquem qualquer interpretação que justifique
a contrariedade a direitos fundantes, especialmente a dignidade humana.
Na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a dignidade
humana foi contemplada como fundamento da própria existência do Estado (Art. 1º,
inciso III) e prevalência dos direitos humanos foi adotada como princípio justificador
de nossa República (Art. 4º, inciso II).
Já o artigo 5º, inciso XLI vedou e determinou a punição a “qualquer
discriminação atentatória dos direitos fundamentais”.
Por fim, a saúde foi erigida à categoria de garantia fundamental do cidadão
pelo artigo 196 da nossa Carta Política (art. 196), situando-a como direito do cidadão
e dever do Estado.
O direito fundamental à saúde, Segundo Canotilho e Vital Moreira, possui
dois acepções, que segundo eles, “(...) uma, de natureza negativa, que consiste no
direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenham de qualquer acto que
prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e
prestações estatais visando á prevenção das doenças e tratamento delas.” [8] Por
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certo, a Constituição Brasileira, ao consagrar o direito de assistência integral à saúde,
contemplou as duas acepções vislumbradas pelos autores lusitanos.
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Logo, sendo o direito à saúde, inegavelmente contemplado como direito
fundamental, sua posição se reforça quando se conclui que ele possui intima e
inseparável relação como o direito à vida e dignidade.
Pois bem, entendemos que o cerne do problema da questão transexual
engloba os três aspectos de visão de saúde, tratados na Convenção de Alma-Ata,
quais sejam, físico, mental e social.
Ora, o sujeito transexual depara-se com um problema de ordem físicomental, na medida em que está preso a um corpo, cuja condição mental e intelectual
não se adequa (ou não aceita), o que gera várias repercussões na esfera social deste
indivíduo, que, pelo que nos parece, somente pode ser reparado com a realização
da cirurgia e acompanhamento psicossocial. Segundo Maria Helena Diniz, “o

transexual é portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual, com
rejeição do fenótipo e tendência a auto-mutilação ou auto-extermínio.”[9]
Portanto, é inegável a condição de distúrbio na saúde do indivíduo
transexual, impondo-se a intervenção estatal, especialmente na criação de políticas
públicas, que garantam essa adequação.
Nesse contexto, é forçoso concluir que os transexuais somente podem ter
uma vida com dignidade e bem estar, com a manutenção de boas condições de
saúde, quando puder externar sua verdadeira opção sexual, sem sofrer represálias,
retaliações ou discriminações sociais.
Portanto, posta a questão sob essa ótica, podemos afirmar com certeza que
há clara violação dos direitos humanos, quando um transexual é obrigado a enfrentar
imbróglios jurídicos e sociais, quando lhe é tolhido, embaraçado ou dificultado o
direito esse verdadeiro direito de personalidade.
Juntamente com a violação do direito à personalidade também são violados
o direito à intimidade, à dignidade e à própria vida, conforme já exposto acima.
No histórico dos transexuais em solo pátrio tivemos já várias públicas
evidências de violação desses direitos.
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Primeiramente, tivemos situações que se desdobraram dos primeiros
transexuais brasileiros, quanto à mudança do assento de nascimento. Tal ocorreu
com os transexuais que tinham condições financeiras e coragem de realizar as
cirurgias às suas próprias expensas e que depois de realizada, o Estado não
reconhecia a nova condição sexual. O caso mais célebre que ilustra essa questão foi
o da atriz Roberta Close, que travou uma luta judicial que durou mais de 15 anos,
para ter o direito à mudança em seu assento de nascimento
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Atualmente a situação é muito mais tranquila. A questão da alteração dos
assentos do registro civil é admitida sempre que ocorrer o prévio procedimento
transexualizador. Todavia com a matéria não está positivada em nosso direito, a
providência sempre deve ser antecedida de prévio procedimento judicial
retificatório, que por vezes é caro e demorado, se constituindo em mais um
obstáculo à efetivação do direito.
Por certo, ainda existem muitos desafios a serem vencidos.
A adoção de filhos por casal, onde existe a presença de transexual, embora
5
admitida em diversos procedimentos
judiciais, ainda é um desafio grande. Mesmo
sendo boas as perspectivas, os complexos procedimentos judiciais se colocam como
obstáculo à efetivação de tal direito.
O direito ao casamento civil também é outra aspiração que não está
positivada e, que por certo vai depender de difícil caminho, inclusive de reforma
constitucional, para ser reconhecido.
Assim, nos parece forçoso concluir que a questão da transexualidade, sob a
ótica dos direitos fundamentais ainda produz grandes discussões e, a superação
desafios somente pode se fazer com a correta hierarquização e interpretação de tais
garantias insertas na Constituição Federal e Tratados Internacionais.
4.BIOÉTICA: BREVE HISTÓRICO E DEFINIÇÃO
A bioética é a ciência que busca estabelecer limites, dentro de padrões éticos
e morais, aos estudos, procedimentos e avanços biológicos aplicáveis aos seres
viventes.
Trata-se de uma ciência relativamente nova, nascida nos Estados Unidos da
América, por volta do ano de 1970, a partir de estudos e movimentos encabeçados
por Van Rensselaer Potter[10] e Andre Hellegers[11].
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Todavia, para outros, a bioética de fato, tem suas raízes na década de 60,
devido à descoberta da hemodiálise em Seatle, nos Estados Unidos. Nesse sentido,
Pessini e Barchinfontaine, sustentam:

“... um comitê em Seattle cujo objetivo era selecionar pacientes
para o programa de hemodiálise, recentemente aberto na
cidade. A diálise crônica fora viabilizada pela invenção do Dr.
Belding Scribner apenas em 1961. Tornou-se claro que muito
mais pacientes necessitavam de diálise do que a capacidade. A
solução foi perguntar a um pequeno grupo, composto em sua
maioria de profissionais não médicos, que revisse todos os
dossiês dos candidatos indicados medicamente para
hemodiálise e escolhesse aqueles que receberiam a tecnologia
salvadora da vida. Dessa forma o comitê defrontou com a
tarefa inviável de determinar critérios em questões não
médicas. Deveria ser a personalidade? Finanças? Aceitação
social? Contribuição passado ou futura? Dependentes
familiares e apoio? Embora o comitê fosse anônimo, a notícia
de sua existência surgiu no
„New York Times‟. A correspondente da revista „Life‟ Shana
Alexamnder foi a Seattle cobrir o que ela descreveu na
conferência como” o nascimento da bioética” como “ a mais
fascinante história de sua carreira”[12].
A situação acima descrita ocorreu porque o Seattle Artificial Kidney tinha
capacidade para 9 (nove) leitos e a diálise era um tratamento raro em muitos estados
americanos. O custo do tratamento girava em torno de US$ 10.000,00/ano e as
Companhias de Seguros resistiam em pagar um tratamento experimental[13].
A bioética como ciência autônoma, está disciplinada em tratados,
convenções e na própria legislação pátria.
Além das já citadas Alma-Ata e Declaração Universal Sobre Bioética e
Direitos Humanos, existem outras fontes de bioética, tais como Declaração de
Helsinque[14], Declaração Ibero-Americana sobre Direito, Bioética e Genoma
Humano[15], declaração do Genoma Humano e dos Direitos Humanos[16], Relatório
Belmont[17], isso sem mencionar o próprio juramento de Hipócrates e Código de Ética
Médica.
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No ordenamento jurídico nacional, podemos citar como fontes normativas
da bioética a Lei 9.434 de 04 de fevereiro de 1997, que trata da doação de órgãos e
transplantes; a Lei 10.211 de 23 de março de 2001, que alterando a lei anterior,
também disciplinou a doação e transplantes de órgãos; os códigos profissionais,
como o Código de ética Médica e Código de Ética de Profissionais de Enfermagem.
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Embora possam ser encontradas diversas definições para a Bioética, tais a
que melhor tenha traduzido seu sentido é a dada por Maria Helena Diniz[18], que
citando Gilbert Hottois “estudo sistemático das dimensões morais das ciências da

vida e do cuidado da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num
contexto multidisciplinar.”
4.1 Princípios bioéticos
Os princípios aplicáveis a Bioética são pautados no Relatório de Belmont e,
foram categorizados em três vertentes: princípio do respeito pelas pessoas;
beneficência e, justiça.

4.1.1 Princípio do respeito pelas pessoas
5

O princípio do respeito às pessoas indica a necessidade de prevalência dos
valores do indivíduo sobre aqueles da sociedade, ou da coletividade. Segundo tal
princípio, o indivíduo deve ser tratado como agente autônomo em um primeiro
momento. Em segundo plano, tem-se que as pessoas com autonomia diminuída
devem ser protegidas.
Assim, esse princípio preserva a capacidade decisória do indivíduo, que deve
ser acautelada e protegida quando ele não tiver condições de externá-la.
Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos relembra os fundamentos filosóficos
desse princípio pautado em Kant, asseverando que ele “Age de maneira que uses a

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, como fim e
nunca como meio.”[19] Assevera, ainda, que tal reflexão obriga o homem a pensar

que a natureza racional deve ser tomada como fim em si e que a existência do outro
também deva ser tomada como fim em si, como a sua própria existência.
Nesse contexto, abrem-se ao menos duas possibilidades pragmáticas.
Imaginemos um caso onde o indivíduo, sem conhecimento específico que, portador
de determinada doença opta por seguir um tratamento diverso do recomendado
pelo médico. Duas são as hipóteses quês e telam. A primeira é que a junta acate a
decisão do paciente, ainda que não seja a mais São Paulo: Ícone Editora,
1998 adequada, porém com respeito ao princípio ventilado, tem-se a decisão de
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atender ao anseio do paciente, baseada no fato que não se pode obstaculizar a ação
a não ser que esta seja prejudicial aos demais.
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Por outra via, há casos em que o indivíduo não detém perícia, capacidade
por qualquer razão (idade, alienação, etc.), ou por ignorância pura, devendo,
portanto, prevalecer o poder deliberatório de terceiro, por exemplo, de um médico,
que agiria, atendendo, igualmente, ao princípio de respeito pelo paciente.

4.1.2 Princípio da beneficência
Por esse princípio deve-se sempre ser realizada a conduta mais benéfica ao
paciente.
Sua idéia geral já era estabelecida no Juramento de Hipócrates[20]: “Aplicarei

os regimes para o bem dos doentes, segundo meu saber e minha razão, e nunca
para prejudicar ou fazer mal a quem quer que seja”.
Esse princípio também traduz duas orientações praticas, quais sejam, não
causar dano e maximizar possíveis benefícios, minimizando os possíveis danos.
Conjugando-se este princípio com o anterior, tem-se que é dever do
profissional que trata da vida, zelar pela vida alheia com a razão e conhecimento,
sem causar prejuízos, ou se impossível, fazê-lo com a minimização do mal para o
indivíduo e para os outros.
Apontamos como exemplo os casos onde o médico vê-se obrigado a
amputar um membro do doente, para salvar-lhe a vida. Trata-se claramente de um
caso onde aplica-se o princípio da beneficência, minimizando os males, ante a
dicotomia de ter que amputar ou submetê-lo ao risco de perder a vida.

4.1.3 Princípio da Justiça
É o que busca o ideal da Justiça distributiva.
Segundo Maria Celeste Cordeiro Leite Santos[21], o próprio Relatório de
Belmont relega a questão a um patamar mais amplo considerando cinco critérios de
distribuição desta justiça, que são os seguintes:
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a cada pessoa, uma parte igual: deve ser vista como a ideia formulada a partir
da Filosofia Clássica Grega, onde a dike, aplicável a todos os mortais e de igual
modo e garantida pelo próprio Zeus.
a) a cada pessoa, segundo sua necessidade individual: é a ideia de justiça
repousa-se mais em fatores alheios ao próprio indivíduo, colocando-o numa
postura mais passiva, de modo que, as condições físicas e mentais, não
escolhidas, determinam a justiça que deva ser aplicada. No entanto, há
também forte ligação com justiça conforme o próprio esforço, que será
analisada posteriormente, no sentido de sua posição sociocultural e nas
classes sociais, por opção própria.
b) a cada pessoa, segundo seu próprio esforço: atribui-se ao indivíduo, a
total responsabilidade do grau de justiça que lhe é ofertado. A única
condição, determinante quanto à distribuição de justiça ao indivíduo, a luz
dessa vertente, é a escolha do indivíduo, em sua formação intelectual,
culminando com a sua colocação ante à sociedade.
c) a cada pessoa segundo sua contribuição à sociedade: aproxima-se da ideia
5
Platônica, considerando
que (na Polis) cada qual tem suas próprias
atribuições e, portanto, suas respectivas necessidades peculiares.
d) a cada pessoa, segundo seu mérito: a justiça distributiva se aplica a cada
pessoa segundos seus méritos e, portanto, não sendo as pessoas iguais,
tampouco merecem ter coisas iguais.
Não há, portanto, um critério fechado para o princípio da justiça, mas tão
somente um caminho norteador para a aplicação dessa justiça dentro da bioética.
Entendemos que as duas primeiras formas de justiça, denotam num plano
ideal de justiça, distribuindo-as igualitariamente e conforme a necessidade
individual.
As três últimas que consideram o próprio esforço, a contribuição à sociedade
e o mérito, são formas de compensação individual que dependem de um juízo de
valor.
Não obstante, é forçoso concluir que a concreção do ideal de justiça
somente é alcançada quando observadas e sopesadas todas essas formas de justiça,
corretamente apontadas por Maria Celeste Cordeiro Leite Santos.
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5.TUTELA COLETIVA DE DIREITOS DE TRANSEXUAIS
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Pode parecer contraditório relacionar direito de minorias com a tutela de
direitos coletivos ou difusos, especialmente porque até agora, parece que toda
problemática do transexualismo nos guia para a análise do interesse individual (do
indivíduo transexual), em contrariedade com os interesses da sociedade. Todavia,
isso é o que ocorre na prática.
Conforme é sabido, as aspirações dos transexuais são sempre repelidas por
dogmas religiosos, ideologias e pré-conceitos (ou preconceitos). Por conta disso, os
transexuais, em sua grande maioria, vivem marginalizados, recolhidos aos seus
guetos, ou micro comunidades, lutando cotidianamente para serem aceitos e
insertos no meio social, que os repele.
Nesse sentido e por essa razão, é que se descortina o essencial “interesse
coletivo”, que nasce na necessidade em conferir eco a essas vozes (ou gritos)
individuais, fazendo-os espraiar na sociedade, nos meios políticos e nos ambientes
jurídicos. Em última análise, existe interesse de toda sociedade em garantir o direito
de dignidade humana ou o direito de ser feliz a todos, especialmente às minorias
negligenciadas pela sociedade.
Em interessante estudo sobre tal matéria, Ilse Warren-Scherer, conclui que:

“As redes de movimentos sociais possibilitam, nesse contexto,
a transposição de fronteiras territoriais, articulando ações
locais às regionais, nacionais e transnacionais; temporais,
lutando pela indivisibilidade de direitos humanos de gerações
históricas e suas respectivas plataformas; sociais, em seu
sentido amplo, compreendendo o pluralismo de concepções
de mundo dentro de determinados limites éticos, o respeito às
diferenças e a radicalização da democracia através do
aprofundamento da autonomia relativa da sociedade civil
organizada. Essa é a nova utopia do ativismo: mudanças com
engajamento com as causas sociais dos excluídos e
discriminados e com defesa da democracia na diversidade.”[22]
Vista pela ótica jurídica, propriamente dita, segundo lição de Rodolfo
Mancuso[23], “os interesses difusos que, não tendo vínculos de agregação suficientes
para sua institucionalização perante outras entidades ou órgãos representativos,
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estariam em estado fluído e dispersos pela sociedade civil como um todo”. Segundo
o mesmo autor, os interesses difusos caracterizam-se pela indeterminação dos
sujeitos, pela indivisibilidade do objeto e por sua tendência à transição ou mutação
no tempo e no espaço.
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Tem-se, portanto, que a coletivização dos direitos sempre parte do
indivíduo, que sendo incapaz isoladamente de promover a sua garantia, o projeta
para um plano maior, onde consegue agregar o desejo de outras e outras pessoas
na consecução do mesmo objetivo, formando o desejo ou interesse coletivo.
Os direitos coletivos das minorias negligenciadas estão consagrados como
direitos fundamentais de terceira e quarta geração, que têm como tema central a
coletividade, de um modo amplo, defendendo direitos de solidariedade e
fraternidade (terceira geração) e os direitos de informação, democracia e pluralismo
(quarta geração). Nesse sentido, Alexandre de Morais destaca:

“(...) Celso Lafer classifica esses mesmos direitos em quatro
gerações, dizendo que os direitos de terceira e quarta geração
5
transcendem
a esfera dos indivíduos considerados em sua
expressão singular, e recaindo, exclusivamente nos grupos
primários e nas grandes formações sociais (A reconstrução dos
direitos humanos. São Paulo: Companhia da Letras, 1988, apud
discurso de posse do Ministro Celso de Mello como Presidente
do Supremo Tribunal Federal.”
Assim, constatamos que, o direito aponta para novas direções, indicando
outro patamar, onde existe o abandono dos ideais essencialmente individualistas,
para buscar, paulatinamente, nos direitos coletivos outra forma de realização da
justiça.
Dentro dessa nova realidade, os transexuais vêm encontrando terreno fértil
para a satisfação de suas expectativas, encontrando no Direito a ressonância da
vontade coletiva de abandonar o histórico passado de marginalização social. No
âmbito da tutela coletiva, as conquistas são ainda mais significativas, não pelo efeito
vinculante das decisões, mas principalmente por retirar os interessados da linha de
frente da batalha, onde não raramente existem enfrentamentos desaconselháveis
para os titulares do direito.
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5.1 Exemplos de efetividade na tutela coletiva de direitos de transexuais
5.1.1 Da Ação Civil Pública que resultou na criação Portarias 1707/2008, do
Ministério da Saúde[24] e 457/200824 da Secretaria de Atenção à Saúde.
Como primeiro exemplo dessa nova realidade, destacamos a propositura de
Ação Civil Pública contra a União[25], visando a instituição de obrigação de fazer de
inclusão das cirurgias de readequação de sexo como procedimento padronizado e
remunerado pelo Sistema Único de Saúde.
Em decisão absolutamente pioneira, o Tribunal Regional Federal da Quarta
Região acolheu o pedido deduzido pelo autor e condenou a ré à inclusão do
procedimento de transgenitalização dentre os procedimentos do Sistema Único de
Saúde.
Contra a decisão que concedeu tutela antecipada na referida ação civil
pública, a União Federal impetrou procedimento de Suspensão de Tutela Antecipada
no Supremo Tribunal Federal (STA)[26], tendo obtido liminar da então Ministra
Presidente daquele Tribunal. Não obstante, ao final, o Pretório Excelso julgou
prejudicada a impetração e tornou sem efeito a liminar de suspensão de tutela
antecipada.
Para justificar o aresto, o Tribunal invocou a incidência de diversos princípios
constitucionais, com destaque para a igualdade, proibição de discriminação por
motivo de sexo, liberdade, livre desenvolvimento da personalidade, privacidade e
saúde, cuja decisão foi assim ementada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSEXUALISMO. INCLUSÃO
NA TABELA SIH-SUS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE
TRANSGENITALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E
PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE SEXO.
DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE GÊNERO. DIREITOS
FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE, LIVRE DESENVOLVIMENTO
DA PERSONALIDADE, PRIVACIDADE E RESPEITO À DIGNIDADE
HUMANA. DIREITO À SAÚDE. FORÇA NORMATIVA DA
CONSTITUIÇÃO.”
Para justificar tal decisão, o Tribunal indicou que a exclusão de tal
procedimento dentre aqueles custeados pelo SUS configurava discriminação não
tolerada pela Constituição, asseverando:
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“1 – A exclusão da lista de procedimentos médicos custeados
pelo Sistema Único de Saúde das cirurgias de
transgenitalização e dos procedimentos complementares, em
desfavor de transexuais, configura discriminação proibida
constitucionalmente, além de ofender os direitos fundamentais
de liberdade, livre desenvolvimento da personalidade,
privacidade, proteção à dignidade humana e saúde.
2– A proibição constitucional de discriminação por motivo de
sexo protege heterossexuais, homossexuais, transexuais e
travestis, sempre que a sexualidade seja o fator decisivo para a
imposição de tratamentos desfavoráveis.
3– A proibição de discriminação por motivo de sexo
compreende, além da proteção contra tratamentos
desfavoráveis fundados na distinção biológica entre homens e
mulheres, proteção diante de tratamentos desfavoráveis
decorrentes do gênero, relativos ao papel social, à imagem e
às percepções culturais que se referem à masculinidade e à
feminilidade.
5
4– O princípio da igualdade impõe a adoção de mesmo
tratamento aos destinatários das medidas estatais, a menos
que razões suficientes exijam diversidade de tratamento,
recaindo o ônus argumentativo sobre o cabimento da
diferenciação. Não há justificativa para tratamento
desfavorável a transexuais quanto ao custeio pelo SUS das
cirurgias de neocolpovulvoplastia e neofaloplastia, pois (a)
trata- se de prestações de saúde adequadas e necessárias para
o tratamento médico do transexualismo e (b) não se pode
justificar uma discriminação sexual (contra transexuais
masculinos) com a invocação de outra discriminação sexual
(contra transexuais femininos).
5– O direito fundamental de liberdade, diretamente
relacionado com os direitos fundamentais ao livre
desenvolvimento da personalidade e de privacidade,
concebendo os indivíduos como sujeitos de direito ao invés de
objetos de regulação alheia, protege a sexualidade como
esfera da vida individual livre da interferência de terceiros,
afastando imposições indevidas sobre transexuais, mulheres,
homossexuais e travestis.
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6– A norma de direito fundamental que consagra a proteção à
dignidade humana requer a consideração do ser humano
como um fim em si mesmo, ao invés de meio para a realização
de fins e de valores que lhe são externos e impostos por
terceiros; são inconstitucionais, portanto, visões de mundo
heterônomas, que imponham aos transexuais limites e
restrições indevidas, com repercussão no acesso a
procedimentos médicos.”
Além de seu caráter pioneiro, a decisão referida também merece destaque
em razãoda forma que encarou a força normativa dos princípios constitucionais,
afastando a ideia de que eles são simples normas de organização do Estado e,
portanto, não dirigidas aos operadores do Direito. Com isso, reforçou a corrente
daqueles que sustentam a plena efetividade dos princípios, principalmente aqueles
relacionados com as garantias fundamentais. Nesse sentido enfatizou:
“7 – A força normativa da Constituição, enquanto princípio de

interpretação, requer que a concretização dos direitos
fundamentais empreste a maior força normativa possível a
todos os direitos simultaneamente, pelo que a compreensão
do direito à saúde deve ser informada pelo conteúdo dos
diversos direitos fundamentais relevantes para o caso.”
Prosseguindo, o decisório confirmou a jurisprudência prevalente em todos
os tribunais brasileiros, no sentido de a Constituição Federal contemplou o direito à
saúde como garantia fundamental, que assegura a integralidade da assistência
prestada pelo Estado, ao pontificar:

“8 – O direito à saúde é direito fundamental, dotado de eficácia
e aplicabilidade imediatas, apto a produzir direitos e deveres
nas relações dos poderes públicos entre si e diante dos
cidadãos, superada a noção de norma meramente
programática, sob pena de esvaziamento do caráter normativo
da Constituição.
9 – A doutrina e a jurisprudência constitucionais
contemporâneas admitem a eficácia direta da norma
constitucional que assegura o direito à saúde, ao menos
quando as prestações são de grande importância para seus
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titulares e inexiste risco de dano financeiro grave, o que inclui
o direito à assistência médica vital, que prevalece, em princípio,
inclusive quando ponderado em face de outros princípios e
bens jurídicos.”
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Por fim, o Tribunal Regional confirmou a pertinência da ação civil pública
para a tutela do direito das minorias, como os transexuais, além da legitimidade do
Ministério Público para a propositura de ações desse jaez:

“15 – O Ministério Público Federal é parte legítima para a
propositura de ação civil pública, seja porque o pedido
se fundamenta em direito transindividual (correção de
discriminação em tabela de remuneração de procedimentos
médicos do Sistema Único de Saúde), seja porque os direitos
dos membros do grupo beneficiário têm relevância jurídica,
social e institucional.”
Referida decisão foi proferida com efeitos em todo território nacional, tendo
5
sido imediatamente cumprida pelo
Ministério da Saúde, que rapidamente elaborou
as portarias incluindo os procedimentos dentre os custeados pelo Sistema Único de
Saúde.
Com certeza essa foi uma das mais relevantes vitórias daqueles que lutam
em favor dos direitos das minorias, a despeito da consciência de que existe um
enorme caminho a ser trilhado até a plena garantia de tais direitos.

5.1.2 Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Ação de arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 132.
Um novo capítulo na tutela coletiva dos direitos dos transexuais ocorreu com
o julgamento conjunto da ADI 4277 e ADPF nº 132, pelo Supremo Tribunal Federal.
A ação direta de inconstitucionalidade se insere dentro do campo do qual se
convencionou chamar de jurisdição constitucional, onde o Supremo Tribunal Federal
é chamado a declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma.
Para muitos, trata-se de uma modalidade de jurisdição voluntária, para outros, de
verdadeira atividade legislativa atípica do Poder Judiciário.
Através de referida ação constitucional, é possível a realização do amplo
controle concentrado de constitucionalidade de leis e de alguns atos administrativos.
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Referida possibilidade de controle se estende, inclusive, às emendas
constitucionais, nos casos de violação de cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, §
4º).
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Já ação de descumprimento de preceito fundamental é mais um instrumento
de proteção de direitos previsto no rico sistema constitucional brasileiro, que foi
instituída de forma pioneira pela Constituição da República Brasileira de 1.988.
Referida ação, que jamais cogitada do ordenamento jurídico brasileira, foi
prevista, inicialmente, no parágrafo único do artigo 102 da Constituição.
Posteriormente, com o advento da Emenda Constitucional nº 03/93, ela passou a
constar do § 1º do mesmo artigo.
Inserida no sistema concentrado de controle de constitucionalidade, a ADPF
é o instrumento para combater a desobediência de valor fundamental da Carta.
Nesse sentido é importante destacar que "O conceito de „descumprimento‟

ultrapassa o âmbito da mera inconstitucionalidade, podendo açabancar até mesmo
fatos do mundo concreto contrários à „realidade‟ constitucional (realidade
normativa, mundo do dever ser)”[27]

As duas ações julgadas pelo Supremo Tribunal Federal possuíam
fundamentos diferentes, mas foram julgadas procedentes para a mesma finalidade,
ou seja, a eliminação da proibição de reconhecimento de união estável, como
unidade familiar, entre pessoas do mesmo sexo[28], declarando a
inconstitucionalidade do artigo nº 1.723, do Código Civil, que disciplina a união
estável entre homem e mulher[29].
Com tal decisório, o Supremo Tribunal Federal produziu decisão de caráter
vinculante, não só para o Poder Judiciário, mas também para toda a administração
pública brasileira, na forma do disposto no § 3º, do artigo 10 da Lei nº 9882/99.
Por atingir interesses de todos os transexuais, além do reconhecimento de
garantias fundamentais, a decisão se consolidou como autentica tutela jurisdicional
de interesses coletivos.
Em razão de seu efeito erga omnes, a decisão produziu uma tutela coletiva
de máxima efetividade, já que não permite qualquer discussão sobre o seu conteúdo.
Durante a tramitação das referidas ações, vários amicus curiae[30], em sua
maioria postulando em favor dos interesses dos transexuais, como a Associação
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Brasileira de Gays Lésbicas Bissexuais Travestis e Transexuais- ABGLT; Centro de
Referência de Gays Gays Lésbicas Bissexuais Travestis Transexuais e Transgêneros do
Estado de Minas Gerais- GLBTTT; Associação de Travestis e Transexuais de Minas
Gerais- ASSTRAV e Centro de Luta Livre pela Orientação Sexual- CELLOS, dentre
outras. Da mesma forma, ocorreram habilitações de instituições contrárias aos
pedidos deduzidos nas ações, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNBB.
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Embora a decisão tenha sido interpretada por muitos como o
reconhecimento da possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo, o
decisório não teve tal alcance.
É de ser notado, que além de não contemplar o casamento, a v. decisão, de
forma expressa, reconheceu a possibilidade de formação “de família como instituição
que também se forma por vias distintas do casamento civil.” Assim, somente é
pessoa o “reconhecimento da união contínua, publica e duradoura entre pessoas do
mesmo sexo como família. Reconhecimento que dever ser feito segundo as mesmas
consequências da união estável heteroativetiva.” (excertos do acórdão).
5

De qualquer forma, a grande conquista que resultou de tal julgamento foi a
possibilidade de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como
entidade familiar, que passa a justificar o recebimento de proteção do estado, na
forma do disposto no artigo 226 da Constituição da República.
6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível concluir que experimentamos em nosso país
um avanço extraordinário no rumo da efetiva garantia e proteção dos interesses das
minorias, especialmente dos transexuais.
Muito mais que os avanços jurídicos, plasmados em decisões judiciais e
reconhecimento doutrinário, a aceitação e o reconhecimento social de tais direitos é
a face mais extraordinária desse ímpar momento.
Não obstante, é necessário reconhecer que ainda existe um longo caminho
a ser percorrido até que ocorra a plena efetividade dos direitos e garantias dessa
parcela de nossa população.
O trânsito da tutela individual para a tutela coletiva significou grande avanço
na busca da garantia de tais direitos, não só porque as decisões proferidas nesta via
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possuem eficácia erga omnes, mas principalmente porque retira o ônus da luta
solitária e discriminada de cada um dos interessados.
No âmbito da tutela coletiva, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de admitir as ações coletivas como instrumentos hábeis para a garantia dos referidos
direitos, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para a propositura da
ação e, principalmente, na adoção de princípios constitucionais como instrumentos
com força normativa capaz de possibilitar a tutela jurisdicional dos interesses das
minorias.
Com tais precedentes é possível acreditar que a nossa jovem República está
construindo um firme caminho rumo a consecução de um verdadeiro estado
democrático social de direitos, onde as pessoas poderão conviver de forma
harmônica, sem influência das naturais diferenças que lhe são peculiares.
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RESUMO: O presente artigo intenta estabelecer uma aproximação entre o relativismo
e o universalismo dos direitos humanos através do diálogo intercultural, considerando
que, com relação à cultura, não se pode estabelecer limites ou fixar mapas que
definam, com precisão, determinadas manifestações culturais. A cultura não se
expressa em áreas delimitadas, pois é no constante intercâmbio de informações e no
contato com as outras culturas que uma tradição se desenvolve. Se as culturas são
consideradas como imutáveis, e se, ademais, entende-se que o indivíduo está
fatalmente preso à sua cultura, ter-se-á um culturalismo desvirtuado, que pode servir
de força motriz a novas formas de discriminação. Assim, busca-se abordar propostas
de fundamentação dos direitos humanos que tenham como pressuposto básico o
diálogo entre culturas distintas, bem como adentrar nas diversas alternativas de
fundamentação dos direitos humanos, tanto as que se situem em um dos polos da
discussão universalismo/relativismo, quanto as que sugiram em espaços interculturais
de discussão. Para a realização desse estudo, lançar-se-á mão de dois métodos
científicos, a saber: o método histórico e o método dialético.
Palavras-chave: Universalismo dos direitos humanos. Relativismo cultural. Diálogo
intercultural. Intercâmbio de informações.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O universalismo dos direitos humanos. 3. Relativismo
cultural. 4. Abordagem sob o viés doutrinário. 5. Considerações Finais. 6. Referências
bibliográficas.

1 Introdução
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Durante o século XVIII, a universalidade dos direitos humanos era característica
comum a praticamente todas as teorias filosóficas existentes. Sem embargo, com a
doutrina positivista do século XIX, esses direitos perderam tal nota essencial, vez que
foi deslocada para o âmbito da soberania de cada país a instituição dos direitos
humanos em suas Constituições.
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Somente no final do século XX, com a internacionalização dos direitos humanos,
houve um resgate da noção de universalidade. De fato, na Declaração de Viena de
1993, estabeleceu-se que “todos os direitos humanos são universais” e que essa
universalidade não poderia ser mitigada em qualquer hipótese. As particularidades
culturais e locais somente deveriam ser consideradas para uma adequação da
aplicação desses direitos aos contextos fáticos apresentados nos mais diversos Estados,
nunca podendo servir de justificativa à violação ou à relativização dos direitos humanos
em sua essência.
Não obstante as declarações de direitos humanos das Nações Unidas
claramente imputem aos direitos humanos o caráter da universalidade, tal fator não
5
adentra no seio de todas as culturas e tradições do mundo. Em verdade, muitas vozes
se levantam contra a ideia de padrões jurídicos e políticos uniformes, cuja proteção
irrestrita é imposta a todos os países a despeito do respaldo localmente gozado pela
noção de direitos humanos.
Nos tempos atuais, os direitos humanos vêm assumindo um certo
protagonismo nos debates de ordem internacional, e, em consequência disso, há o
desenvolvimento de uma dialética própria em sua conceitualização, vez que a definição
desses direitos tem-se tornado cada vez mais complexa, assumindo uma ampla gama
de contornos.
Com essa valorização política da ideia de direitos humanos, corre-se o risco de
que sua normativa e seu conteúdo sejam simplesmente esvaziados, à semelhança do
que ocorre com a democracia, cujo conceito tem-se apresentado cada vez mais difuso.
Ademais, deve-se reconhecer que essas diferenças abstratas na teorização dos direitos
humanos são, em verdade, manifestações sutis de conflitos políticos existentes no
plano concreto.
2 O universalismo dos direitos humanos

235

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Segundo as concepções universalistas dos direitos humanos, a figura
historicamente deturpada da comunidade política, cultural ou religiosa, tomada como
parâmetro normativo máximo de uma sociedade, contingencia a liberdade política e
criativa das pessoas. Como nos últimos anos se vem admitindo um arrefecimento do
conceito de soberania estatal em favor da intervenção humanitária, surge o risco de se
tomar a autenticidade cultural, substituindo e reduzindo o poder estatal.
De outra banda, a evocação da identidade cultural pode servir de disfarce para
uma tentativa de autoritarismo e conservadorismo político. Nesse viés, há quem
sustente que o relativismo cultural pode facilmente se tornar um instrumento utilizado
pelas elites dominantes pós-coloniais para legitimar suas políticas autoritárias.
Sob a perspectiva universalista, a ideia dos direitos humanos prescinde de
considerações meramente abstratas sobre os indivíduos em relação a uma sociedade
atomizada ou comunitária: aqui, o que importa de fato é que haja a liberdade de
escolha, seja por uma vida à margem da comunidade, seja pela solidariedade
comunitária. Assim, a universalidade dos direitos humanos não supõe a imposição do
individualismo, consistindo, sim, em uma luta pela liberdade de escolha. É essa
pretensão de universalidade, juntamente com a força emancipatória política e jurídica,
que compõem o perfil normativo dos direitos humanos.
Na Conferência de Viena, em 1993, quando foi proclamada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, a comunidade internacional respaldou a proposta
universalista, positivando-a no artigo 1º do documento, o qual prescreve que a
natureza universal daqueles direitos não poderia ser alvo de quaisquer
questionamentos. Tendo em vista isso - acertam os defensores do universalismo - já
não podem persistir os debates sobre a relativização da essência dos direitos humanos,
porquanto a Declaração prevê, como máximo, a existência de divergências tãosomente quanto às formas de aplicação desses direitos. Não obstante isso, durante a
Conferência, mesmo os regimes autoritários do Irã, Myanmar e Indonésia lançaram
mão de argumentos relativistas para fundamentar o arrefecimento da própria validade
da normativa dos direitos humanos.
Como via alternativa à ideia universalista ocidental, surgem concepções de
direitos humanos baseadas em valores e instituições não-ocidentais, a exemplo das
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declarações islâmicas dos direitos humanos. O universalismo fundamentado no Corão
parte do princípio segundo o qual a mensagem transcendental do Islã tem como
destinatária toda a humanidade. Além do mais, os direitos humanos seriam deduzidos
diretamente das revelações divinas, razão pela qual são tidos como universais,
absolutos e imutáveis.
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Tanto na Declaração do Conselho Islâmico para a Europa (1981) quanto na
Declaração Islâmica de Direitos Humanos do Cairo (1990), observa-se que os direitos
humanos somente seriam justificados enquanto guardassem consonância com a
Chária[1], sendo desprovidos de validade e sistematização independentes, além de não
poderem ser considerados como fundamento para reivindicações políticas e jurídicas.
Tendo em vista isso, há os que consideram que a Declaração do Cairo consiste em um
documento que visa a respaldar o descumprimento e o rechaço da Declaração da ONU
por parte dos países islâmicos, os quais procedem a uma interpretação unilateral dos
direitos humanos, cerrando as possibilidades de um diálogo intercultural com o
Ocidente.
5

Como é intuitivo, a polarização das concepções de direitos humanos de forma
alguma contribui para o alcance de sua pretensa universalidade. Ao contrário, caso os
direitos humanos sejam concebidos como “direitos humanos ocidentais universais” ou
“direitos humanos islâmicos universais”, estar-se-á diante de direitos como mera arma
ideológica no confronto entre culturas que se acreditam fechadas às influências
externas, o que, certamente, fere de morte qualquer tentativa de universalização dos
direitos humanos.
3 Relativismo Cultural
No século XX, com a declaração de direitos humanos da ONU, a discussão sobre
a validade dos direitos humanos no seio de diferentes contextos culturais ganhou
fôlego e importância, colocando-se o problema de compatibilizá-los com as
especificidades culturais budistas, islâmicas, confucionistas e com as demais tradições
fora da Europa e dos Estados Unidos.
Uma das posições tomadas nessa controvérsia atribui uma grande importância
à cultura, manifestando certo ceticismo quanto às propostas de direitos humanos
universalmente aceitos. Com efeito, antes mesmo da Declaração de Viena, foi
questionada a adequação de estabelecer-se um padrão jurídico universal para todas
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as culturas do mundo. Já em 1951, Lévi-Strauss criticou a ideia de uma igualdade básica
entre todos os seres humanos. Para ele, o ser humano não forma parte de uma
humanidade abstrata, mas, sim, de uma cultura tradicional. Qualquer tentativa de
hierarquizar as culturas existentes consistiria em reduzi-las a meros objetos de uma
missão civilizatória, na qual os direitos humanos serviriam de mote a mais uma forma
de imperialismo cultural.
Por outro lado, há quem defenda que o universalismo dos direitos humanos
deve superar quaisquer propostas relativizadoras, pois o culturalismo romântico
prende as pessoas a valores e papéis preestabelecidos, ameaçando, assim, o próprio
conceito cultura esboçado pelo Iluminismo, o qual pressupõe o agir e pensar livres.
Nessa concepção, o ponto de partida dos direitos humanos não é a coletividade, mas,
sim, o indivíduo.
O apoio supostamente generalizado aos direitos humanos não condiz com a
realidade dos fatos, pois, por mais que na esfera internacional se mostre uma unânime
aceitação desses direitos, percebe-se que as várias ressalvas a eles opostas relativizam
sua importância política, chegando até mesmo a negá-los em determinadas
circunstâncias. Por essa razão, é necessário que se proceda a uma tentativa de
determinação tanto do conteúdo dos direitos humanos, quanto de sua relação com
outros princípios políticos e jurídicos, pois, em não sendo assim, a reivindicação por
esses direitos corre o risco de se dissolver em uma retórica vazia de sentido.
Para os que se contrapõem às ideias relativistas, os direitos humanos objetivam
libertar e emancipar as pessoas em confronto às suas culturas, sendo o pluralismo
cultural um subterfúgio pós-moderno para moldar as pessoas segundo formas
arbitrariamente impostas. De tal modo, a reivindicação por respeito às tradições
culturais pode esconder um verdadeiro totalitarismo, o qual pugna pela discriminação
daqueles que são tidos como infratores dos valores inerentes à determinada cultura.
No que tange à interculturalidade, não se trata de um encontro entre várias
culturas isoladas e imutáveis. Considerar a existência de culturas puras e inflexíveis é
tão abstrato quanto admitir uma cultura mundial homogênea. Na verdade,
intercultural é o espaço de interseção entre culturas, pois toda cultura se desenvolve
no encontro com outra.
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Essa permanente dialética entre o desconhecido e o familiar impulsiona o
progresso de uma cultura. O desconhecer o outro é, em última instância, entendido
como o desconhecer do “eu” e, desse modo, o que é alheio e o que é próprio é sempre
determinado dialeticamente, através de um discurso que não se degenera em uma
polarização infecunda entre o estranho e o conhecido.
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O discurso dos direitos humanos se insere nesse contexto, pois, a despeito das
múltiplas concepções de direito e dignidade existentes, é possível tornar essas
diferenças produtivas lançando mão do diálogo. Os direitos humanos como discurso
normativo intercultural não podem ser considerados como um entrave ao
esclarecimento ou à complementaridade entre os vários discursos culturais. Com
efeito, o que se pretende é uma justificação comunicativa desses direitos e uma
disposição prévia a superar diferenças culturais e religiosas, condições sine qua
non para o entendimento dos direitos fundamentais.
4 Abordagem sob o viés doutrinário
A gênese da concepção 5universalista dos direitos humanos se encontra na
filosofia iluminista de KANT, o qual, em pleno século XVIII, sustentava que a exigência
de uma ordem normativa universal não advinha somente do reconhecimento de
princípios universais, mas da própria realidade dos fatos e do relacionamento concreto
entre as nações. Para o filósofo austríaco,

Como o relacionamento (próximo e mais distante) entre os povos
da Terra chegou a tal ponto que a infração do direito em um
lugar pode ter consequências em todos os lugares da Terra,
assim a ideia de uma legislação civil universal não é nenhuma
noção fantasiosa ou exagerada de direito, mas uma
complementação necessária ao código jurídico público ainda
não elaborado dos direitos humanos, tanto dos Estados como
dos povos.[2]
Na esteira das propostas universalistas, RABENHORST sustenta que o caráter
metafísico da dignidade, tida como valor absoluto do ser humano, não implica uma
ideia arbitrária e injustificável de direitos humanos. Segundo o professor,

A dignidade humana, mesmo parecendo ser um resquício de
linguagem religiosa, é um conceito incontornável que deve ser
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justificado por todos os meios e não apresentada como uma
petição de princípio. Dela depende a continuidade das nossas
representações igualitárias, a persistência da democracia e, mais
importante, a permanência da nossa própria compreensão como
espécie.[3]
Para ARENDT[4], os direitos do ser humano são mera abstração apolítica, pois o
ser humano em si não existe. De suas observações voltadas para os campos de
refugiados do pós-guerra, ela conclui que ser reconhecido como pessoa humana não
basta, pois o que de fato importa é ser considerado como pertencente a determinada
cultura. Os direitos não são inerentes ao ser humano, mas, sim, passados de pai para
filho, como herança de uma tradição cultural.
PANIKKAR[5], por sua vez, indaga-se sobre o motivo da dificuldade sentida
pelos povos não-ocidentais ao tentar compreender a ideia dos direitos humanos. Com
efeito, se esses direitos são universais e se o seu reconhecimento resulta de uma análise
da essência comum a todos os seres humanos, causa estranheza o fato de as outras
culturas não conseguirem aceitar essa concepção tão facilmente. Além disso, se os
direitos humanos são fundamentados na relação entre o ser humano e o mundo, seria
razoável admitir que outras tradições não-ocidentais poderiam havê-los concebido,
até mesmo em termos tão universalistas quanto a proposta ocidental.
Ainda, merecem referência as elucidativas considerações de VINCENT, o qual
trata de elencar as pretensões da doutrina do relativismo cultural.

Primeiramente, ela sustenta que as regras sobre a moral variam
de lugar para lugar. Em segundo lugar, ela afirma que a forma de
compreensão dessa diversidade é colocar-se no contexto cultural
em que ela se apresenta. E, em terceiro lugar, ela observa que as
reivindicações morais derivam de um contexto cultural, que em
si mesmo é a fonte de sua validade. Não há moral universal, já
que a história do mundo é a história de uma pluralidade de
culturas e, neste sentido, buscar uma universalidade, ou até
mesmo o princípio de universalidade clamado por Kant, como
critério para toda moralidade, é uma versão imperialista de tentar
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fazer com que valores de uma determinada cultura sejam gerais
(...) Há uma pluralidade de culturas no mundo e essas culturas
produzem seus próprios valores.[6]
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Tomando por alicerce o pensamento de SOUZA SANTOS[7], pode-se sustentar
que os direitos humanos são, na maioria das vezes, concebidos como um conceito
local (europeu e norte-americano) globalizado com sucesso, através da imposição “decima-para-baixo”, pelos países centrais aos periféricos. No entanto, esses mesmos
direitos podem ser tomados como pauta para uma luta dos marginalizados contra a
marginalização, como uma reivindicação política por igualdade e contra a exclusão e a
opressão. Em sendo acatada a segunda concepção, será forçoso abandonar a
concepção universalista ocidental dos direitos humanos, pois uma compreensão
contra-hegemônica dessa matéria exige uma concepção multicultural dos mesmos.
Nesse sentido, os lugares-comuns (tópicos) culturais são tidos como mote para
a discussão com outra cultura, podendo, assim, serem acatados, rechaçados ou
modificados na medida em que servirão de fundamento para uma conclusão atingida
5
dialeticamente. Pensar os direitos
humanos de uma forma problemática exige que as
acepções a esse respeito sejam reconhecidas como fragmentárias, pois o confronto
entre culturas incompletas possibilitará nada mais do que uma tentativa de formulação
de um conceito unanimemente aceito desses direitos. Esse conceito, vale destacar,
também não será completo, pois consiste em “uma solução possível entre outras” [8].
Não fosse a adoção da tópica como estilo flexível de pensar esses direitos, seria
improvável que uma acepção multicultural permanecesse válida ante as mudanças
ocorridas na sociedade e ante as diferenças existentes entre as diversas tradições.
A peculiaridade da hermenêutica diatópica está na consideração de que
os topoi da dignidade, da justiça, da igualdade e da diferença variam nas diferentes
culturas e é precisamente a partir dessa variação e da consciência dela que se
estabelecerá o diálogo. Daí porque é diatópica – porque se desenvolve na interação
entre tópicos diferentes, mas que, no entanto, expressam preocupações isomórficas
presentes tanto em uma, como em outra cultura.
5 Das considerações finais
Sob esse panorama, é imprescindível tentar estabelecer uma fundamentação
adequada para os direitos humanos, haja vista o risco de se transformarem em ideias
fluidas e vazias de sentido.
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Tanto o universalismo quanto o relativismo consistem em propostas de
fundamentação extremas, devendo-se buscar uma alternativa que nem despreze as
particularidades culturais, nem rejeite o estabelecimento de padrões para a ação
humana e estatal com o escopo de proteção e garantia dos direitos humanos.
Desde que haja respeito mútuo e disposição das culturas ao diálogo, é possível
fundamentar os direitos humanos a partir de um procedimento dialético e
emancipatório de troca de experiências, percepções e visões de mundo.
No diálogo intercultural como meio de fundamentação dos direitos humanos,
é patente a consideração do conteúdo e das garantias desses direitos como um
processo, uma marcha, indicando que nunca a ideia de direitos humanos
está plenamente perfeita e acabada.
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REFORMA TRIBUTÁRIA TODOS QUEREM, MAS QUAL É A MELHOR PROPOSTA?
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RESUMO: Neste artigo nosso objetivo é mostrar ao leitor as proposituras da PEC nº
45/2019, da Câmara dos Deputados, e da PEC nº 110/2019, do Senado Federal, bem
como das participações de outras governanças das administrações públicas. No
presente trabalho, procuramos mostrar aos leitores que o sistema tributário vigente no
país possui uma carga tributária elevada visando a interesses arrecadatórios, além de
possuir sucessivas alterações em conceitos, procedimentos fiscais, invasões de
competências entre os entes federativos. Por esses motivos, existe um clamor nacional
no intuito de uma reforma tributária; com isso, várias propostas foram elaboradas por
intermédio das modernas governanças corporativas públicas e privadas. Diante disso,
devemos melhorar o sistema tributário por meio de uma reforma tributária que todos
querem, mas qual é a melhor proposta? Nesse contexto, procuramos mostrar que o
atual Sistema Tributário requer uma Reforma Tributária com uma formatação mais
consistente que alcance 3 (três) grandes hipóteses de incidência tributária, ou seja,
consumo, renda e movimentação financeira. Não obstante, considerando a
complexidade e o tempo para aprovação da mesma até o final do ano, percebemos
que ela está sendo elaborada de forma mitigada, isto é, feita por partes. No presente
trabalho, começamos mostrando ao leitor sobre comparativos das alterações
constitucionais da PEC nº 45/2019 e da PEC nº 110/2019, contendo 20 (vinte) aspectos
relevantes das propostas, tais como: criação do IBS, criação do Comitê Gestor,
procedimento para fins de determinação das alíquotas do IBS, criação do Imposto
Seletivo (IS), entre outros. Também, análises críticas das propostas, entre elas a não
cumulatividade, previstas nas propostas, omissão sobre as obrigações acessórias
exigidas pelo “Governo Eletrônico”, perfazendo 6 (seis) análises críticas; item com 5
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(cinco) pontos polêmicos das propostas, a exemplo das compensações financeiras aos
entes federativos para reposição das perdas resultantes do novo tributo. Finalmente,
um item contendo outras proposições sobre emenda constitucional, constando outras
Governanças das Administrações Públicas, e, na conclusão, mencionamos nossas
sugestões para Reforma Tributária.
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Palavras-chaves: Reforma Tributária, Propostas, PEC nº 45/2019, PEC nº 110/2019,
carga tributária, entes federativos, competências, Sistema Tributário, Imposto sobre
bens e serviços (IBS), Imposto Seletivo (IS).
RÉSUMÉ: Notre objectif dans cet article c´est montrer au lecteur les propositions de la
PEC nº 45/2019/ Câmara dos Deputados, et de la PEC nº 110/2019/ Senado Federal, et
également dans ce que concerne les participations des autres gouvernements de
administrations publiques. On a cherché montrer aux lecteurs que le système tributaire
en vigueur dans le pays contient une charge tributaire élevée laquelle vise à obtenir
recettes et aussi faire de successives modifications en concept, procedés fiscaux,
invasion de compétences parmi les “entes” fédératifs (União, Estados, Distrito Federal
e Municípios). Par ces motifs, il existe une clameur national avec le but de créer une
réforme tributaire; de façon que5plusieurs propositions ont eté élaborées pour milieu
de modernes gouvernements corporatifs publiques et privés. De cette façon, on devrait
rendre meilleur le système tributaire à travers d´une réforme tributaire que tout le
monde veut; cependant, quel est la meilleure proposition? Dans ce contexte, on a
cherché montrer que l´actuel Système Tributaire demande une Réforme Tributaire de
format avec consistance, lequel atteins trois grandes hypothèses d´incidence tributaire,
c´est à dire, consommation, rente et mouvement financier. Toutefois, en considérant la
complexité et le temps pour aprouver la réforme jusqu´au final de l´an, on percevoit
qu´elle est en train d´être elaborée très lentement, c´est à dire, en parties. Dans ce
travail, on a montré initiallement au lecteur les comparatifs des modifications
constitutionnels de la PEC nº 45/2019 et de la PEC nº 110/2019, lesquels contiennent
vingt aspects d´importance concernants aux propositions, tels que: création du IBS,
création du Comité Gestor, procédé dans le but de déterminer les aliquotes du IBS,
création d´Impôt Sélectif (IS), et des autres. Il faut considérer aussi l´analyse critique des
propositions, par exemple la non cumulativité, prevue dans les propositions, en
considérant aussi l´omission des obligations acessoires exigées par le “Gouvernement
Eletronique”, avec le total de six analyses critiques; item avec cinq points polémiques
des propositions, à l´exemple des compensations financières pour les entes fédératifs
à propos de la réposition de pertes résultants du nouveau tribut. Finallement, ilya un
item que comprend des autres propositions sur amendement constitutionnel, en
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considérant des autres Gouvernements des Administrations Publiques, et, dans la
conclusion, nous présentons nos sugestions pour la Réforme Tributaire.
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Mots-clés: Réforme Tributaire, Propositions, PEC nº 45/2019, PEC nº 110/2019, charge
tributaire, entes fédératifs, Compétences, Systhème Tributaire, Impôt sur Biens et
Services (IBS), Impôt Sélectif.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Comparativo das alterações constitucionais, das Propostas
da Câmara dos Deputados PEC nº 45/2019 e do Senado Federal PEC nº 110/2019. 3.
Análises críticas das propostas. 4. Pontos polêmicos das propostas da Câmara dos
Deputados PEC nº 45/2019 e do Senado Federal PEC nº 110/2019. 5. Reforma
Tributária: outras proposições sobre emenda constitucional. 6. Conclusão.
1 – INTRODUÇÃO
O tema tratado no presente trabalho tem por objetivo mostrar ao
leitor as propostas de emenda constitucional sobre a Reforma Tributária com a
participação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como das
participações de outras governanças das administrações públicas.
O leitor é sabedor de que o sistema tributário atual sofre severas
críticas em razão das sucessivas alterações as quais são de interesses arrecadatórios
que desvirtuam conceitos pacificados com objetivo de ampliar a carga tributária, até
com invasões de competência entre os entes federativos, dualidades entre os mesmos
fatos econômicos.
Ainda, possuindo tributos com os mesmos fatos econômicos, isto é, as
mesmas hipóteses de incidência tributária. Além disso, sobre o consumo ostenta uma
elevada carga tributária repassada ao consumidor final em decorrência da tributação
dos impostos indiretos.
Por esses motivos, devemos melhorar o sistema tributário por meio de
uma reforma tributária que todos querem, mas qual é a melhor proposta? Diante disso,
todos nós somos sabedores de que, de maneira geral, os contribuintes almejaram
durante décadas por alterações que venham diminuir a carga tributária dos impostos
indiretos.
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Também, dos impostos diretos, estes com modificações das tabelas
progressivas e deduções do imposto de renda e do IPTU, com base nos princípios da
progressividade e da capacidade contributiva.
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Além do mais, existem outros impostos os quais necessitam de
mudanças em benefício dos contribuintes, tais como: Imposto de Importação (II), IPVA,
ITCMD, ITBI, bem como as taxas exorbitantes que são pagas às esferas: federal,
estadual e municipal, sem que haja nenhum benefício para as atividades taxadas a
pagar.
Pois há desvio de finalidade, por exemplo, o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações – FISTEL, no qual apenas 2% dos recursos foram aplicados em sua
finalidade; contudo, o saldo remanescente foi utilizado livremente pelo Tesouro
Nacional1. De sorte que as mencionadas taxas necessitam de uma cobrança mais justa
à realidade das atividades desenvolvidas pelos contribuintes.
Nesse contexto, existiram inúmeras tentativas de propostas de
emenda à constituição desde 1995 até 2008, todavia, atualmente em relação às
5
propostas de emenda à constituição,
são do nosso conhecimento a PEC nº 45/2019 e
a PEC nº 110/2019, elaboradas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
respectivamente.
Também, existem outras propostas, por exemplo, a do Comitê de
Secretários de Fazenda (COMSEFAZ)2, com a criação do IBS, sem a participação da
União, sendo administrado por Comitê Gestor dos Estados.
Por outro lado, a proposta do governo até o momento não foi
apresentada, pois existem várias especulações e nada de concreto, mas se tem
conhecimento da criação de um imposto sobre bens e serviços; reestruturação do
imposto de renda e instituição de um imposto sobre operações financeiras, o que
coloca todos em suspense diante das expectativas positivas ou negativas.

1 SOUZA, Hamilton Dias de. Sugestões para Reforma Tributária. Agosto/2019. Dias de Souza
Advogados Associados. Disponível em: https:www.dsa.com.br. Acesso em: 4/9/2019.
2 COMSEFAZ. Comsefaz lança manifesto com proposta para a Reforma Tributária. Disponível em:
www.cidadeverde.com. Acesso em: 25/9/2019.
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O atual Sistema Tributário requer uma Reforma Tributária com uma
formatação mais consistente que alcance 3 (três) grandes hipóteses de incidência
tributária, ou seja, consumo, renda e movimentações financeiras.
Além do mais, com segurança jurídica, simplificação, transparência e
neutralidade e que atenda aos anseios da sociedade brasileira; todavia, considerando
sua complexidade e o tempo para aprovação da mesma até o final do ano, percebemos
que ela está sendo elaborada em fases de forma mitigada, isto é, feita por partes.
Por conseguinte, a fim de possibilitar ao leitor uma visão do presente
trabalho, descreveremos relato dos itens a serem desenvolvidos. Assim, começamos
mostrando ao leitor sobre comparativos das alterações constitucionais das Propostas
da Câmara dos Deputados PEC nº 45/2019 e do Senado Federal PEC nº 110/2019;
contendo 20 (vinte) aspectos relevantes das propostas, tais como: criação do IBS,
criação do Comitê Gestor, procedimento para fins de determinação das alíquotas do
IBS, transferência do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMP), de
competência estadual para federal, criação do Imposto Seletivo (IS), entre outros.
Ainda, o trabalho consta outro item, contendo análises críticas das
propostas, entre elas a não cumulatividade, previstas nas propostas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, omissão sobre as obrigações acessórias exigidas pelo
“Governo Eletrônico”, perfazendo 6(seis) análises críticas; item com 5(cinco) pontos
polêmicos das propostas da Câmara dos Deputados PEC nº 45/2019 e do Senado
Federal PEC nº 110/2019, a exemplo das compensações financeiras aos entes
federativos para reposição das perdas resultantes do novo tributo.
Também, um item denominado Reforma Tributária: outras
proposições sobre emenda constitucional, constando outras Governanças das
Administrações Públicas e, na conclusão, constando nossas sugestões para Reforma
Tributária.
2 – COMPARATIVOS DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS, DAS PROPOSTAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS PEC Nº 45/2019 E DO SENADO FEDERAL PEC Nº
110/2019
Nas propostas busca-se a simplificação assim como a racionalização
da incidência tributária nas cadeias produtivas e de comercialização de bens e de
prestações de serviços.
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Por esses motivos, ambas propostas possuem pontos em comum com
a criação de dois novos impostos. Um denominado imposto sobre bens e serviços (IBS),
adotado na maioria dos países desenvolvidos em relação ao Imposto sobre Valor
Agregado (IVA)3. Já o outro é o Imposto Seletivo, calculado sobre alguns bens e
serviços.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Também, o Comitê Gestor com objetivo entre várias atribuições
administrar e coordenar o IBS; previsão da recuperação do imposto por meio do
princípio da não cumulatividade de forma ampla, entre outros pontos em comum
relação às características do IBS.
Outro ponto em comum das propostas diz respeito àquelas
relacionadas às hipóteses de incidência tributária, isto é, o fato econômico, as quais
alcançam todos bens e serviços, incluindo a exploração de bens e direitos, tangíveis e
intangíveis e a locação de bens.
Criação do IBS.
PEC nº 45/20194: 5tributo federal, que prevê a criação por meio de Lei
Complementar. O IBS substitui três impostos: IPI, ICMS e ISS e duas
contribuições, o PIS/Pasep e a Cofins.
PEC nº 110/20195: tributo estadual, que prevê a criação por meio de Lei
Complementar. O IBS substitui nove tributos, ou seja, sendo de
competência federal, o IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins, CSLL Salário-Educação,
Cide-Combustíveis; de competência estadual, o ICMS e de competência
municipal, o ISS.
3 BENFICA, Flávia. Implementação em fases pode viabilizar Reforma Tributária. Publicado em
9/9/2019. Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br. Acesso em: 27/9/2019. Em relação as
propostas, a autora, esclarece:
“Tanto a 45 como a 110, as duas que têm concentrado os holofotes, extinguem tributos e criam e seu
lugar um Imposto Sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) muito semelhante ao Imposto Sobre Valor
Agregado (IVA) existente em outros países e um Imposto Seletivo sobre bens e serviços específicos”.
4 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, (Do Sr. Baleia
Rossi e outros). Disponível em http:<//www.camara.leg.br>. Acesso em: 29/7/2019.
5 BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição nº 110/2019. Altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências. Disponível em: https://www.senado.leg.br. Acesso em: 18/9/2019.
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Criação do Comitê Gestor.
PEC nº 45/2019: o Comitê Gestor Nacional do imposto sobre bens e
serviços (IBS) foi instituído com base no art. 152-A, §6º, que será
integrado por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal
e dos Municípios, cujo objetivo diz respeito a uma gestão centralizada do
IBS, cabendo aos representantes: editar o regulamento do imposto, o
qual será uniforme em todo território nacional; gerir a arrecadação
centralizada do imposto; operacionalizar a distribuição da receita do
imposto; representar de forma judicial e extrajudicial a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, entre outras atribuições.
PEC nº 110/2019: o Comitê Gestor da Administração Tributária Nacional
foi instituído por meio do art. 162-B, o qual será composto por
administração tributária estadual, distrital e municipal para administrar e
coordenar, de modo integrado, suas atribuições, tais como: a instituição
de regulamentações e obrigações acessórias unificadas, em âmbito
nacional, e a harmonização e divulgação de interpretações relativas à
legislação; a coordenação de fiscalizações integradas em âmbito
nacional, bem como a arrecadação, cobrança e distribuição de recursos
aos entes federados, entre outras, atribuições estas sem a participação da
União.
Não-cumulatividade para fins de recuperação de imposto de forma plena.
PEC nº 45/2019: será não-cumulativo, compensando-se o imposto
devido em cada operação com aquele incidente nas operações anteriores
(art. 152-A, §1º, III).
PEC nº 110/2019: será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, sendo
assegurado: a) o crédito relativo às operações com bens e serviços
empregados, usados ou consumidos na atividade econômica, ressalvadas
as exceções relativas a bens ou serviços caracterizados como uso ou
consumo pessoal; b) o crédito integral e imediato, quando cabível, na
aquisição de bens do ativo imobilizado; c) o aproveitamento de saldos
credores acumulados. (art. 155, §7, II)
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Procedimento para fins de determinação das alíquotas do IBS.
PEC nº 45/2019: a formação da alíquota é complexa, além de ser um
ponto polêmico, até porque as majorações das alíquotas elevam a carga
tributária não apenas no Brasil como em outros países; por essas razões,
vamos procurar mostrar ao leitor de forma pormenorizada para seu
melhor entendimento.
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Assim, a alíquota do IBS será formada de acordo com lei ordinária federal,
estadual, distrital ou municipal, mediante “alíquotas singulares”,
denominadas de “subalíquotas”, vinculadas às destinações no art. 159-A,
incisos I ao X. Após a fixação das subalíquotas federal, estadual, municipal
e distrital, forma-se a alíquota única denominada “alíquota de referência”
que será calculada sobre a base de cálculo do IBS. Vale esclarecer que,
considerando os bens e serviços destinados a Estado e Município, será
aplicada a mesma alíquota; entretanto, a alíquota não é uniforme em
todo território nacional, pelo fato de cada Estado e Município fixarem
suas alíquotas.
5

PEC nº 110/2019: Estabelece por meio de lei complementar a fixação
das alíquotas do IBS, que terá uma alíquota padrão aplicável em todas as
hipóteses de maneira uniforme em todo o território nacional. Nesta PEC
não consta de forma detalhada sobre a formação da alíquota, como
consta na PEC nº 45/2019.
Concessões de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros,
redução de base de cálculo ou crédito presumido.
PEC nº 45/2019: Há vedação sobre a concessão de isenções, incentivos
ou benefícios tributários ou financeiros, redução de base de cálculo ou
crédito presumido. (art. 152-A, IV)
PEC nº 110/2019: Não autoriza a concessão de isenção, redução de base
de cálculo, crédito presumido, anistia, remissão ou qualquer outro tipo
de incentivo ou benefício fiscal ou financeiro vinculado ao IBS. Entretanto,
será autorizativa por meio de lei complementar a concessão de benefícios
ou incentivos fiscais nas operações de bens e serviços, a saber: alimentos,
inclusive os destinados ao consumo animal; medicamentos; transporte
público coletivo de passageiro urbano e de caráter urbano; bens do ativo
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imobilizado; saneamento básico; educação infantil, ensino fundamental,
médio e superior e educação profissional. (art. 155, VIII)
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Tratamento das partilhas da arrecadação do IBS.
PEC nº 45/2019: A receita do IBS de cada ente federativo será distribuída
entre cada uma das destinações proporcionalmente com base na
aplicação direta de sua subalíquota, isto é, à alíquota singular, calculada
sobre a base de cálculo do IBS. (Art. 159-D)
PEC nº 110/2019: Repartição das receitas tributárias, isto é, o produto
da arrecadação do IBS, entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, conforme critérios de distribuição prevista na PEC, mediante
entrega de recursos a cada ente federativo de acordo com percentuais
calculados sobre a receita bruta do IBS, denominado repasse de cotaparte.
Vinculação da arrecadação do IBS.
PEC nº 45/2019: As destinações vinculadas estão sujeitas às alíquotas do
imposto formadas pela soma das alíquotas singulares de cada ente
federativo das parcelas vinculadas, observadas as parcelas de receitas
desvinculadas que representarão o valor da alíquota aplicável para o ente
federativo. (art. 159-A ao art. 159-G)
PEC nº 110/2019: O produto da arrecadação do imposto é vinculado às
despesas, bem como aos fundos constitucionais, saúde, educação,
seguro-desemprego, BNDES, seguridade social, fundo de equalização
destinado a investimentos em infraestrutura e saúde, educação. (arts.
156-A, 157, III, 158, incisos e §§, 159 e incisos, 159-A, 161 e incisos)
Transição do sistema de cobrança dos tributos na substituição dos atuais
impostos.
PEC nº 45/2019: A substituição dos atuais impostos e contribuições que
serão substituídos pelo IBS, num lapso temporal de 10 (dez) anos, sendo
que os dois primeiros anos será à base de teste, cujo IBS será cobrado à
alíquota de 1% (um por cento), para compensar o aumento da
arrecadação no referido período à qual será efetuada uma compensação
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por intermédio da redução das alíquotas da Cofins. Já no período de 8
(oito) anos, o qual é denominado período de transição propriamente dito,
as alíquotas do ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins serão reduzidas em 1/8 por
ano, cujos referidos tributos serão extintos no oitavo ano. Art. 116 a 118)
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PEC nº 110/2019: Os atuais impostos serão cobrados durante 1(um) ano
à alíquota de 1% (um por cento), com a mesma base de incidência do
IBS. Quanto às alíquotas dos tributos substituídos (IPI, IOF, ICMS, ISS,
CIDE, PIS, COFINS, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEGURO DESEMPREGO),
aplicadas no exercício anterior ao do início da substituição de
arrecadações, a transição ocorrerá no segundo exercício subsequente ao
da publicação da Emenda Constitucional, quando serão reduzidas em 1/5
(um quinto) a cada exercício. Vale esclarecer que os entes federativos não
podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos. (art. 3º, §1,
I, art. 4º, III)
Transição da partilha de recursos.
5 total a transição será de 50 (cinquenta) anos; por
PEC nº 45/2019: No
sua vez, no decorrer de vinte anos, a partir da criação dos novos impostos,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com base no art. 120, I, II,
§§1º ao 4º, receberão o montante da receita do imposto sobre bens e
serviços, sendo que a partir do vigésimo terceiro ao quinquagésimo
primeiro ano subsequente ao ano de referência, a parcela
correspondente à redução do ICMS e do ISS será reduzida em 1/30 (um
trinta avos) por ano. Finalmente, a partir do quinquagésimo segundo ano
subsequente ao ano referência, a receita do imposto sobre bens e
serviços será distribuída entre os entes federados, segundo o princípio
do destino, nos termos do art. 152-A, §5º, da Constituição.

PEC nº 110/2019: Com base no art. 6º, a transição será de 15 (quinze)
anos; entre o 6º e o 14º (décimo quarto) ano, a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios receberão parcelas das receitas dos impostos novos
de acordo com a participação que cada um teve na arrecadação dos
tributos que estão sendo substituídos, nos termos do art. 6º, I, alíneas “a”
a “j”, II, alíneas “a” a “j”. Enfim, após a adoção definitiva do novo sistema,
prevista para 5 (cinco) anos, progressivamente este será substituído pelo
princípio do destino na proporção de 1/10 (um décimo) ao ano.
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Devolução do IBS por meio de programas sociais e desonerações de bens e
serviços adquiridos por famílias de baixa renda.
PEC nº 45/2019: No art. 152-A, §9º, estabelece que, diante das restrições
sobre as isenções, incentivo ou benefício fiscal e financeiro, entre outros,
previstos no inciso IV, prevê a devolução parcial, por meio de
mecanismos de transferência de renda, do imposto recolhido pelos
contribuintes de baixa renda. Na justificativa da PEC, no que diz respeito
à vedação dos benefícios fiscais e financeiros, incentivos fiscais, entre
outras concessões, menciona que nenhum país do mundo financia
políticas públicas: setoriais ou regionais, por isso, a PEC não permite a
concessão de benefícios fiscais para o IBS.
Também, sobre o aumento da carga tributária decorrente da adoção de
uma alíquota uniforme do IBS, reconhecendo que o modelo não deva
contemplar medidas que mitiguem o efeito regressivo da tributação do
consumo, a PEC nº 45/2019 buscou utilizar mecanismos de devolução de
tributos incidentes sobre bens e serviços adquiridos por famílias pobres.
PEC nº 110/2019: No art. 146, IV, estabelece que será por meio de lei
complementar a definição dos critérios e a forma pela qual poderá ser
realizada a devolução de tributos incidentes sobre bens e serviços
adquiridos por famílias de baixa renda. Com isso, ante as restrições sobre
as isenções, incentivo ou benefício fiscal e financeiro, entre outros, por
meio de lei complementar permite a concessão de benefícios fiscais de
forma geral, para os seguintes setores, bens e serviços: a) alimentos,
inclusive os destinados ao consumo animal; medicamentos; transporte
público coletivo de passageiro urbano e de caráter urbano; bens do ativo
imobilizado; saneamento básico; educação infantil, ensino fundamental,
médio e superior e educação profissional.
Transferência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de
competência estadual para federal.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: No art. 153, inciso IX, estabelece sobre a competência
da União o imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD),
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com procedimentos constantes no §7º, incisos I e II, alíneas “a” e “b”,
inclusive constando que o produto da arrecadação será integralmente
destinado aos Municípios. (art. 158, VI)
Aumentos das hipóteses de incidência tributária do Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA).
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PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: No art. 155, III, denomina: imposto sobre propriedade
de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Na justificação da
PEC, contém os seguintes esclarecimentos: “O IPVA passa a atingir
aeronaves e embarcações, mas exclui veículos comerciais destinados à
pesca e ao transporte público de passageiro e cargas, o que faz excluir
veículos usados pelo grosso da população e faz recair o imposto apenas
sobre aquelas pessoas com maior capacidade contributiva”.
Também acrescenta: “Ainda em relação ao IPVA, cuja receita passa a ser
integralmente dos Municípios,
para evitar a continuação da “guerra fiscal”
5
hoje existente e eventual leniência na definição da legislação do tributo,
estamos propondo que a lei complementar defina alíquotas máximas e
mínimas e estabeleça parâmetros para concessão de benefícios fiscais”.
IPTU e ITBI, pertencentes aos Municípios poderão ser arrecadados, fiscalizados e
cobrados pela União, mediante convênio, atribuição compartilhada com os
Municípios.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: O art. 156, §5º, da CF/1988, trata sobre os impostos
dos municípios, previstos nos incisos I e II, do art. 156, ou seja, o imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e o imposto sobre
transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou cessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição (ITBI),
estabelecendo: alíquotas mínimas; limites para concessão de benefícios
fiscais; reajustes mínimos da base de cálculo, em caso de omissão do
legislador local em atualizar o valor dos bens sujeitos à tributação.

255

www.conteudojuridico.com.br

Também que o IPTU e o ITBI possam ser arrecadados, fiscalizados e
cobrados pela União, mediante convênio, sendo que as atribuições
poderão ser compartilhadas com os Municípios.
Extinção da CSLL, entretanto sua base de cálculo será incorporada ao IRPJ.
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PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.

PEC nº 110/2019: Na justificativa da PEC, esclarece que a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é extinta, entretanto sua base será
incorporada ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Contribuições do empregador sobre folhas de pagamentos e demais rendimentos
do trabalho poderão ser substituídas por contribuição a qual incidirão sobre as
receitas ou faturamento, bem como mediante autorização de criação de adicional
do IBS para financiar a previdência social.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: Em relação ao art. 195, que trata sobre a seguridade
social, no seu inciso I, “a”, que trata sobre os responsáveis pelas
contribuições do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre 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, poderá as
mencionadas contribuições serem substituídas, total ou parcialmente,
por contribuição incidente sobre receita ou faturamento, ocasião em que
a lei definirá os setores de atividade econômica (art. 195, §13). Também,
a lei poderá instituir outras fontes de custeio da previdência social em
substituição, total ou parcial, à contribuição atualmente existente,
mediante estabelecimento de adicional do IBS, previsto no art. 155, IV,
para financiar a previdência social (art. 195, §§14, 15).

Criação de fundos estadual e municipal para reduzir a disparidade da receita per
capita entre os Estados e Municípios.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
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PEC nº 110/2019: O art. 159-A estabelece que os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios constituirão fundos para fins de reduzir a
disparidade da receita per capita, com recursos destinados a
investimentos em infraestrutura.
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Alterações nos percentuais dos recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como da
parte dos recursos distribuídos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: O art. 212, da CF/1988, estabelece que a União não
aplicará nunca menos de 18% (dezoito por cento), e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da
receita resultante de impostos. A PEC, na seção VII, alterou a redação do
referido artigo, estabelecendo que a União aplicará nunca menos de
7,79% (sete inteiros e setenta e nove centésimos por cento), e os Estados,
o Distrito Federal 5e os Municípios, 25% (vinte e cinco por cento), no
mínimo, da receita resultante de impostos. Por sua vez, no art. 212, §5º,
da CF/1988, na redação anterior consta que a educação básica pública
terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do
salário educação, entretanto, com a PEC, foi alterada a redação, não
constando o salário educação, que foi extinto com a criação do IBS,
acrescentando que a União destinará à educação básica pública, como
fonte adicional de financiamento, 3,37% (três inteiros e trinta e sete
centésimos por cento) da receita resultante de impostos.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos
recursos de 25% (vinte e cinco por cento) constante no art. 212, da
CF/1988, distribuídos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da EducaçãoFUNDEB.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: O art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT, estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão parte dos recursos de 25% (vinte e cinco por
cento), constante no art. 212, da CF/1988, à manutenção e
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desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos
trabalhadores da educação. Assim, o referido recurso será distribuído ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, constituído por 20%
(vinte por cento), com base nos incisos I e I, art. 212, da CF/1988.
Entretanto, a PEC, por meio, do art. 60, da ADCT, alterou o Inciso II,
estabelecendo que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB
será constituído de 17,87% (dezessete inteiros e oitenta e quatro
centésimos por cento) dos recursos dos produtos da arrecadação do IBS
e IS, previstos no art. 5º, §1º, da PEC.
Alterações do art. 239, da CF/1988, que, por meio do Programa de Integração
Social (PIS), financia o seguro-desemprego e abono de pagamento de um salário
mínimo anual.
PEC nº 45/2019: A PEC não trata sobre a matéria.
PEC nº 110/2019: O art. 239, §§2º e 3º, estabelece que a arrecadação do
PIS financiará o programa do seguro-desemprego e o abono de um
salário mínimo anual. Todavia, o art. 239 foi alterado estabelecendo que
o fundo de custeio do programa do seguro-desemprego e do abono,
previsto no §3º, será financiado por parcela dos recursos da arrecadação
do IBS. Assim, determina que em relação à parcela dos recursos, ou seja,
35,57% (trinta e cinco inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento),
pertencentes à União, pelo menos 11,71% (onze inteiros e setenta e um
centésimos por cento) serão destinados a financiar programas de
desenvolvimento econômico, por meio do Banco de Desenvolvimento
Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.
Criação do Imposto Seletivo (IS)
PEC nº 45/2019: O Imposto Seletivo foi instituído pelo Inciso III, art. 154,
da CF/1988, com finalidade extrafiscal adotando as técnicas de incidência
de alíquota por meio da seletividade cuja função é da essencialidade dos
produtos, mercadorias, bens ou serviços em que se busca onerar de
forma gravosa os supérfluos e os mais nocivos à saúde, desestimulando
258

www.conteudojuridico.com.br

o consumo. Assim, lei ordinária ou medida provisória definirá os bens e
serviços que serão tributados.
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PEC nº 110/2019: O Imposto Seletivo, de incidência monofásica, foi
instituído pelo Inciso VIII, art. 153, cobrado nas operações com petróleo
e seus derivados, combustíveis e lubrificantes de qualquer origem, gás
natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de
comunicações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e veículos
automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos.
Com base no §6º, art. 153, incidirá nas importações, todavia não incidirá
nas exportações de bens e serviços e não poderá ter alíquotas superiores
àquelas previstas para cobrança do imposto de bens e serviços (IBS).
3 – ANÁLISES CRÍTICAS DAS PROPOSTAS
A não cumulatividade prevista nas propostas da Câmara dos Deputados e do
Senado.
5

A PEC nº 45/2019, na sua descrição do dispositivo legal da não
cumulatividade apenas menciona o direito da compensação, sendo que na sua
justificativa menciona a recuperação do imposto de forma plena. Por sua vez, a PEC nº
110/2019 é ampla na sua descrição mencionando o direito da compensação, bem
como acrescenta sua recuperação de forma plena; até mesmo no art. 7º trata sobre a
forma de aproveitamento dos saldos credores dos impostos e contribuições.
Não obstante, somos sabedores de que a não cumulatividade não é
nenhuma novidade, pois o Sistema Tributário Nacional, por meio do CTN, aprovado
pela Lei nº 5.172, de 25/10/1966, possui os seus conceitos, tanto por meio das
legislações, quanto por doutrinas e jurisprudências. Com isso se busca
aperfeiçoamento e não o abandono do acervo jurídico tributário do Brasil.
As propostas, ao afirmarem que os tributos atualmente existentes não
possuem características adequadas mediante cobrança não-cumulativa6, provocando
6 CARVALHO, Paulo de Barros; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Guerra Fiscal: reflexões sobre
concessão de benefícios no âmbito do ICMS, 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2014, p. 70. Em relação a
sistemática da não-cumulatividade os autores, esclarecem:
“[...]. Em distinto momento, a regra-matriz do ICMS incide sobre outra operação e, mais uma vez, faz
nascer novo laço jurídico tributário com a respectiva quantificação do débito. Caso o sujeito passivo
desta nova relação seja detentor de direito a crédito, poderá fazer abatimentos do montante devido.
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um aumento do custo dos investimentos e a oneração desproporcional da produção
nacional em relação a de outros países, não são verdadeiras.
Vale lembrar que, em relação à justificativa de aprovação da PEC, esta
menciona que a não cumulatividade com o IBS será ampla, entretanto, entendemos
que o contribuinte poderá cair numa armadilha e sofrer autuações fiscais por utilização
de créditos indevidos.
Pois somos sabedores de que, além das ciências do direito, as
organizações empresariais são obrigadas a registrarem os gastos, custos e despesas
com base nas ciências contábeis e nos princípios contábeis geralmente aceitos; enfim,
deve existir uma harmonia entre as ciências.
De fato, sobre os gastos, custos e despesas, João Passareli e Eunir de
Amorim Bonfim7 esclarecem:
Chamamos de gastos os valores monetários de todos os
desembolsos e compromissos assumidos pela empresa no
desempenho das suas operações de produção de bens e
serviços, de apoio a essas operações (inclusive de engenharia do
produto), de venda ou de pós-venda.
Os gastos empresariais compreendem:
custos – gastos diretamente relacionados com a produção dos bens
e serviços destinados, pela empresa, à comercialização, e
despesas – os demais gastos decorrentes do exercício das
funções empresariais de apoio, de venda, de pós-venda e/ou de
administração.
Nesse sentido, os gastos diretos de fabricação8 são de forma objetiva
e direta, enquanto os gastos indiretos de fabricação são incorridos dentro do processo
de produção, pois, a fim de serem apropriados aos produtos, será necessário efetuar
Concluímos que a temática da não-cumulatividade integra o corpo de regras que dão sentido e
operatividade à existência do imposto de que cuidamos. Nada tem de ver com a norma padrão de
incidência, mas compõe, inafastavelmente, a disciplina do estágio arrecadatório. O legislador ordinário,
em sinal de respeito à Constituição, deve incluí-la no campo próprio, desenvolvendo a técnica
compensatória em cada operação”.
7 PASSARELI, João; BOMFIM, Eunir de Amorim. Custos: análise e controle. 3ª ed. São Paulo: IOBThomson, 2004, p. 31.
8 Ibidem, p. 33-34.
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rateios para os respectivos lançamentos. Já as despesas diretas e indiretas aplicam-se
aos conceitos dos custos diretos e indiretos em relação às despesas comercias e
administrativas.
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Além de tudo, a não utilização de créditos fiscais, por parte dos
contribuintes, é dificultada pelo próprio Órgão Público, a exemplo do direito da
utilização do crédito financeiro do ICMS, nas compras de materiais de consumo,
previsto na Lei Complementar nº 87, de 13/9/1996, denominada “Lei Kandir”, que até
hoje não é permitida sua utilização.
No que diz respeito ao IBS na apropriação de crédito para fins de
neutralidade tributária, será utilizado o Método de Créditos de Impostos9, ou seja, a
técnica é denominada imposto contra imposto.
Já o imposto seletivo, previsto tanto na PEC nº 45/2019 (art. 154, III),
quanto na PEC nº 110/2019 (art. 153, VIII, §6º), cuja incidência será monofásica, ou seja,
apenas em uma fase do processo de produção e distribuição, todavia, é omissa quanto
à recuperação do imposto seletivo pago anteriormente, por exemplo, em relação à
5 estabelecimento de contribuinte do IBS.
utilização de energia elétrica pelo
Se o IBS não for publicado dentro do prazo previsto para sua regulamentação
pelo Comitê Gestor Nacional, a regulamentação será feita pelo Presidente da
República por de Decreto Presidencial.
O art. 2º da PEC nº 45/2019, que trata do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescentou o art. 115, estabelecendo que o Presidente da
República enviará ao Congresso Nacional no prazo de 180 dias o projeto referente à
lei complementar, conforme o art. 152-A, que estabelece normas sobre o IBS.
A referida lei complementar estabelecerá prazos para indicação dos
representantes: da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os quais

9 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1070:
“[...]. Não se trata, todavia, de “compensação tributária”, pois os créditos não são líquidos e certos; cuidase de compensação financeira, em que apenas descritivamente se compensam créditos e débitos. É a
compensação pelo sistema Tax on Tax, em que se abate do débito gerado na saída o crédito
correspondente ao imposto cobrado na entrada. Difere, pois, do sistema Taxe on Base, em que se
compensam as incidências anteriores pela comparação entre as respectivas bases de cálculo”.
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integrarão o Comitê Gestor Nacional, cabendo a este a publicação do regulamento do
IBS, previsto no art. 152-A da Constituição Federal.
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Os §§ 2º e 3º do art. 115 estabelecem que, na hipótese de os “Estados
ou os Municípios” não indicarem no prazo a ser estabelecido pela lei complementar os
seus respectivos representantes, caberá ao Presidente da República efetuar a indicação
no prazo de 30 (trinta) dias.

Também, não sendo publicado o regulamento do IBS pelo Comitê
Gestor Nacional, caberá ao Presidente da República publicá-lo no prazo de 90
(noventa) dias, por meio de “Decreto Presidencial”. Tal medida nos remete ao
instrumento coercitivo utilizado no Regime Militar, ou seja, o Ato Institucional.
Omissão da PEC nº 45/2019 e da PEC nº 110/2019 sobre as hipóteses de incidência
tributária da cadeia produtiva do setor minerário e siderúrgico do País.
Com a instituição do IBS, não podemos deixar de mencionar uma
omissão a qual está voltada para a cadeia produtiva do setor minerário e siderúrgico
do País, ou seja, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM), a qual não foi albergada ao referido imposto para fins da regra-matriz das
hipóteses de incidência tributária.
Assim, a fim de que o leitor possa ter uma ideia, a CFEM foi instituída
com base no art. 2010, §1º, da Carta Política de 1988, senão vejamos:
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração
direta da União, participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa
exploração.

10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988,
atualizada até a EC nº 99/2017. Brasília: Secretaria de Documentação, 2019, p 32. Disponível em:
http://www.stf.jus.br. Acesso em: 29/7/2019.
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É importante mencionar que de um lado a extração, circulação,
distribuição ou consumo de minerais estão sujeitas às normas do ICMS, administrado
pela Secretaria da Fazenda; por outro lado, a CFEM, os denominados royalties,
administrados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, os quais
também possuem semelhanças econômicas, a exemplo da extração, circulação,
distribuição e consumo das substâncias minerais do País, ocasionam uma dualidade
sobre os mesmos fatos econômicos em relação ao ICMS e à CFEM, aliás, a mesma
dualidade poderá ocorrer em relação ao IBF e o IS.
Diante disso, entendemos que as referidas substâncias minerais
deveriam ter sua função operativa com base na regra-matriz das hipóteses11 de
incidência tributária enquadradas no IBS, cuja distribuição dos percentuais da
arrecadação destinada aos municípios produtores do minério deveria ser de forma
relevante.
Além do mais, os valores das distribuições das receitas da arrecadação
deveriam ser suficientes para cobrir possíveis tragédias relacionadas aos rompimentos
de barragens, a exemplo do que ocorreu em Mariana e Brumadinho em Minas Gerais,
5
entre outras aplicações relacionadas
ao meio ambiente e à população.

Omissão sobre as obrigações acessórias exigidas pelo “Governo Eletrônico
Brasileiro”.
A PEC nº 45/2019, especificamente, não trata sobre as obrigações
acessórias, todavia, a PEC nº110/2019 (art. 162-B, II), em relação às obrigações
acessórias, prevê a instituição de regulamentações e obrigações acessórias unificadas,
em âmbito nacional, e a harmonização e divulgação de interpretações relativas à
legislação.
O aumento das tecnologias da informação e comunicação, com o
“Governo Eletrônico Brasileiro” durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi
iniciado no ano 2000.

11 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 266. O
autor sobre a regra- matriz nas hipóteses das normas tributárias, explica:
“Temos de considerar assim a hipótese das normas tributárias. Ao conceituar o fato que dará ensejo ao
nascimento da relação jurídica do tributo, o legislador também seleciona as propriedades que julgou
importantes para caracterizá-lo. E, desse conceito, podemos extrair critérios de identificação que nos
permitam reconhecê-lo toda vez que, efetivamente, aconteça. No enunciado hipotético vamos encontrar
três critérios identificadores do fato: a) critério material; b) critério espacial; e c) critério temporal”.
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Com isso, os empresários brasileiros enfrentam grandes desafios em
relação às obrigações acessórias, diante das exigências dos órgãos públicos, gerando
um alto custo sem direito ao crédito fiscal; aumento de funcionários para tarefas no
sentido de atender aos prazos exigidos em relação à entrega.
Além do mais, diminuição da qualificação técnica dos funcionários que
se dedicam em tempo integral com obrigações acessórias e não com análises fiscais.
Pois a organização empresarial poderia ter um maior número de
funcionários com responsabilidade nas análises sobre matérias tributárias que venham
ser desenvolvidas por eles no intuito de estimular sua capacidade cognitiva.
Todavia, grande parte da equipe executa tarefas desenvolvidas por
sistemas corporativos para atendimento das obrigações acessórias, exigidas por meio
de sistemas do “Governo Eletrônico”, que nos faz lembrar o bordão de Paulo Silvino:
“crachá, cara, crachá”.
Diante disso, os referidos funcionários acabam executando tarefas
rotineiras que não estimulam sua capacidade cognitiva, as quais poderiam ser
utilizadas nas análises fiscais. Por esses motivos, prejudicando sobremodo a gestão
fiscal das empresas; por essas razões, entendemos que deveria haver simplificações e
extinções de algumas exigências por parte do denominado “Governo Eletrônico”.
Desoneração do IBS devolução prevista PEC-110/2019, art. 146 e na PEC-45/2019,
art. 152-A.
Ainda que as propostas de emenda constitucional, no que diz respeito
à vedação dos benefícios fiscais e financeiros, incentivos fiscais, entre outras
concessões, na sua justificativa é mencionado que nenhum país do mundo financia
políticas públicas: setoriais ou regionais. Também, sobre o aumento da carga tributária
decorrente da adoção de uma alíquota uniforme do IBS, reconhecendo que o modelo
não deva contemplar medidas que mitiguem o efeito regressivo da tributação do
consumo, a PEC nº 45/2019, por meio do art. 152-A, §9º, e a PEC nº 110/2019, art. 146,
IV, buscaram mecanismos de devolução de tributos incidentes sobre bens e serviços
adquiridos por famílias pobres.

Diante disso, projeta a adoção de um modelo em que as famílias mais
pobres sejam ressarcidas por meio de mecanismos de renda. Tal modelo, na PEC nº
45/2019, na justificativa, explica que é adotado por vários estados e municípios, pelo
cruzamento em que os consumidores informam o CPF na aquisição de bens e serviços
com cadastro único dos programas sociais.
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Já a PEC nº 110/2019, por meio de lei complementar, permite a
concessão de benefícios fiscais, de forma geral, para os seguintes setores: bens e
serviços; alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal; medicamentos;
transporte público coletivo de passageiro urbano e de caráter urbano; bens do ativo
imobilizado; saneamento básico; educação infantil, ensino fundamental, médio e
superior e educação profissional.
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Não obstante, se o contribuinte não for beneficiado na qualidade de
consumidor final na aquisição de bem ou serviço, por meio de uma isenção, redução
da base de cálculo, redução de alíquota, não tributação, pelo fato de haver incidência
do IBS em todas etapas da cadeia de produção e comercialização, poderá o aumento
da carga tributária do referido imposto prejudicar a qualidade de vida do mencionado
contribuinte, ocasionando ofensa ao princípio constitucional da capacidade
contributiva.
Desse modo, o Programa de Educação Fiscal (PEF-BA), instituído pelo
Governo do Estado da Bahia, com função socioeconômica dos tributos, visa, por meio
da “Nota Premiada Bahia”, à concessão de sorteios para premiação daqueles que são
cadastrados por meio do CPF do5interessado, cujo sorteio ocorrerá pela loteria federal
de acordo com datas previamente definidas sendo sorteadas aquelas combinações
especificadas no programa, tomando por base o CPF do cidadão participante do
sorteio.
Diante das combinações, a fim de que o cidadão seja sorteado, é mais
fácil encontrar uma agulha no palheiro do que o referido cidadão ser premiado. Além
de tudo, o contribuinte vai assumir uma carga tributária durante sua vida, e,
consequentemente, vai morrer e sem ser sorteado. Enfim, vivemos num país onde o
cidadão se deixa iludir pelas lucrativas cirandas das loterias.
Por sua vez, a Prefeitura de Salvador também possui o “Programa Nota
Salvador” com um cadastro constando o CPF do cidadão. Assim, quando o contribuinte
é o tomador de um serviço no ato da emissão da nota fiscal de prestação de serviço,
indica-se o CPF dele.
De maneira que o programa disponibiliza “créditos” a fim de que sejam
utilizados pelos contribuintes, a exemplo de abatimento do IPTU; conversão dos
créditos em bônus, depositados na conta-corrente ou na poupança de titularidade do
usuário. Aliás, observa-se que o procedimento é diferente daquele utilizado pelo
estado em relação ao ICMS.
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Não obstante, entendemos que as propostas de emenda à
constituição, mantendo as desonerações dos tributos, deveriam instituir um “Bônus
Fiscal”, a fim de que o consumidor final fosse restituído pelo valor do IBS destacado
quando da emissão da nota fiscal na aquisição do bem ou serviço no caso de incidência
dos referidos tributos, desse modo, estaria o poder tributante agindo com justiça
social.
4 – PONTOS POLÊMICOS DAS PROPOSTAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PEC
Nº 45/2019 E DO SENADO FEDERAL PEC Nº 110/2019
Compensações financeiras aos entes federativos para reposição das perdas
resultantes do novo tributo.
Em relação à PEC nº 45/2019, a substituição dos atuais impostos e
contribuições que serão substituídos pelo IBS, num lapso temporal de 10 (dez) anos,
sendo que os dois primeiros anos serão à base de teste, cujo IBS será cobrado à
alíquota de 1% (um por cento), para compensar o aumento da arrecadação no referido
período quando será efetuada uma compensação por intermédio da redução das
alíquotas da Cofins.
Já no período de 8 (oito) anos, denominado período de transição
propriamente dito, as alíquotas do ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins serão reduzidas em 1/8
por ano, cujos referidos tributos serão extintos no oitavo ano. Com isso, o País
conviverá com dois modelos paralelos, ou seja, o novo e o atual.
Assim, Kiyoshi Harada e Ives Gandra da Silva Martins12 et al.
esclarecem:
[...] Nos primeiros dois anos, o sistema será adaptado à base de
“tentativa e erro”. Durante a primeira década, o País conviverá
com dois modelos paralelos, o novo e o atual. Os contribuintes
prestarão contas aos três níveis de fiscalização existentes e
àquele a ser criado para tratar do IBS. Passada a transição inicial,
nada garante que o sistema seguirá sem alterações. Por isso, o
próprio prazo de 50 anos para que Estados e Municípios sejam
12 HARADA, Kiyoshi; MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Reforma tributária: onerar mais não é o
caminho. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24, nº 5872, 30 jul. 2019.
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reparados pelas perdas resultantes do novo tributo é duvidoso.
Afinal, há mais de 15 anos os Estados lutam para que a União
compense os prejuízos oriundos da eliminação do ICMSExportação promovida pela EC 42/03. De resto, admitida a
suposta neutralidade arrecadatória do modelo, em termos
agregados, as perdas haveriam de ser compensadas com mais
carga tributária.
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De sorte que, pela PEC, o detalhamento do procedimento de cálculo
das alíquotas de referência do IBS terá previsão na lei complementar, entretanto, pela
proposta, a calibragem13 das alíquotas de referência do IBS será no sentido de repor,
em cada ano da transição, a estimativa de perda dos impostos e contribuições que
serão extintos.
Com isso, a previsão é no sentido de que no período da transição
propriamente dita, isto é, de 8 (oito) anos, por conseguinte, o processo de redução das
alíquotas a ser aplicada no cálculo dos impostos e contribuições atuais será efetuada
diretamente quando das emissões dos documentos fiscais.
5

Por essa razão, no terceiro ano da transição a redução será de 7/8, da
alíquota prevista na legislação; no quarto ano da transição a redução será de 6/8, e
assim sucessivamente, até o nono ano da transição propriamente dita, cuja redução
será de 1/8, sendo que no fim do nono ano subsequente ao ano de referência os
impostos e contribuições atuais serão extintos.
Por sua vez, o art. 2º, que altera o art. 120 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da CF/1988, que prevê 50 anos, no que diz respeito à
transição na distribuição da receita do IBS entre os Estados e os Municípios, a contar a

13 MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Reforma Tributária. Revista Jus Navigandi, reprodução mediante
permissão expressa do site e do autor. Disponível em: https://www.fiscosoft.com.br. Acesso em:
9/8/2019. Nesse sentido, o autor explica:
“A desoneração da folha salarial é uma boa sinalização, se não ocorrer a transferência da imposição para
outros tributos de forma mais elevada. É que, sempre que o governo adota uma técnica de tributação
nova, eleva as alíquotas acima do recomendável, para precaver-se contra possíveis e eventuais
dificuldades, na implantação do novo sistema. É a denominada "calibragem de conforto", que elevou,
por exemplo, a arrecadação do PIS e da COFINS em 50%, ao ser implantada a técnica não cumulativa.
Infelizmente, a calibragem de conforto termina se perpetuando, ainda quando não se verificam as
perdas previstas”.
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partir da redução das alíquotas do ICMS e do ISS, cabendo ao Comitê Gestor Nacional
operacionalizar a distribuição das referidas receitas.
Por esses motivos, Kiyoshi Harada e Ives Gandra da Silva Martins14, et
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al. explicam:
Por isso, o próprio prazo de 50 anos para que Estados e
Municípios sejam reparados pelas perdas resultantes do novo
tributo é duvidoso. Afinal, há mais de 15 anos os Estados lutam
para que a União compense os prejuízos oriundos da eliminação
do ICMS-Exportação promovida pela EC 42/03. De resto,
admitida a suposta neutralidade arrecadatória do modelo, em
termos agregados, as perdas haveriam de ser compensadas com
mais carga tributária.
Portanto, as mencionadas compensações financeiras aos entes
federativos nos colocam em dúvida pelo recebimento dos aportes financeiros por total
ausência de procedimentos, o que nos remete a Lei Kandir em 1996, que estabeleceu
aos entes federativos uma compensação por perdas resultantes da desoneração do
ICMS na exportação de produtos primários e semielaborados.
Ainda, por meio da Emenda Constitucional nº 42/2003, introduziu na
CF/1988 a desoneração do ICMS na exportação dos produtos primários e
semielaborados e a compensação financeira aos entes federativos.
Entretanto, até a presente data a referida compensação não foi
concretizada, ocasionando prejuízos incalculáveis aos entes federativos, resultando
para alguns deles a decretação de calamidade financeira.
A PEC nº 110/2019, conforme já mencionamos neste trabalho, com
base no art. 6º, a transição será de 15 (quinze) anos, entre o 6º e o 14º (décimo quarto)
ano, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios receberão parcelas das receitas dos
impostos novos de acordo com a participação que cada um teve na arrecadação dos

14 HARADA, Kiyoshi; MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Reforma tributária: onerar mais não é o
caminho. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24, nº 5872, 30 jul. 2019. Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/75628. Acesso em: 31 jul. 2019.
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tributos que estão sendo substituídos, nos termos do art. 6º, I, alíneas “a” a “j”, II, alíneas
“a” a “j”.
Enfim, após a adoção definitiva do novo sistema, prevista para 5
(cinco) anos, progressivamente será substituído pelo princípio do destino na proporção
de 1/10 (um décimo) ao ano.
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Aumento da carga tributária em decorrência da elevação da alíquota do novo
tributo
No que diz respeito à PEC nº 45/2019, haverá uma elevação da
alíquota sobre os prestadores de serviços, a exemplo dos dentistas, advogados e
contadores, entre outros profissionais que atualmente são submetidos em Salvador
(BA) a uma alíquota de 5% (cinco por cento), o que, com IBS, passará a ser taxado por
alíquota de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), conforme argumento de
Kiyoshi Harada e Ives Gandra Martins15 et al.:
A primeira perplexidade é que a PEC 45/2019 implicará aumento
de impostos.
5 De fato, o IBS será “uniforme para todos os bens e
serviços” e englobará o ICMS, IPI, ISS e PIS/COFINS. Assim, quase
todos os setores sofrerão alguma elevação tributária. Produtos
agrícolas que atualmente não se sujeitam ao IPI passarão a
absorvê-lo parcialmente. Serviços tradicionais, como advocacia,
contabilidade etc., hoje submetidos ao ISS com alíquota média
de 4,38%, terão sua tributação acrescida de percentuais
equivalentes ao IPI e ao ICMS. Se o IBS tiver alíquota de 25%,
como se noticia, estima-se que haja majoração de mais de 300%
para serviços prestados por pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido. Para os autônomos, o impacto será ainda maior,
podendo chegar a quase 700%, pois será adicionado não só o
equivalente ao IPI e ICMS, mas também ao PIS/COFINS que hoje
não alcança tais pessoas físicas. Mas não é só.
É de notar que uma das características do IBS deverá ser sobre uma
base ampla de bens e serviços, cuja incidência será em todas etapas de produção e

15 HARADA, Kiyoshi; MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Reforma tributária: onerar mais não é o
caminho. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24, nº 5872, 30 jul. 2019. Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/75628. Acesso em: 31 jul. 2019.
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comercialização, sob alegação de que a não cumulatividade proporcionará o direito ao
crédito fiscal dos impostos pagos nas etapas anteriores.
Diante disso, o IBS incidirá com base numa alíquota uniforme, a qual,
segundo a PEC, será calculada pelo Tribunal de Contas e aprovada pelo Senado
Federal. Assim, os valores dos bens e serviços, constantes nas notas fiscais, emitidas
por intermédio dos contribuintes constituirão a base de cálculo para o percentual da
alíquota uniforme, resultando o valor do imposto destacado na nota fiscal, “por fora”,
a exemplo do que ocorre com IPI, perfazendo o valor total da nota fiscal, que será
constituído pelo valor do bem ou serviço mais o valor do IBS.
Desse modo, a alíquota final do IBS será constituída pelas somas das
alíquotas: federal, estadual e municipal; hipoteticamente vamos considerar as
seguintes alíquotas de referência: federal: 15%; estadual (BA): 18% e municipal
(Salvador): 5%.
Com isso, considerando uma venda dentro do Município de Salvador,
o imposto será calculado sobre a base de cálculo do IBS, pelo montante de R$5.000,00
(cinco mil reais), à alíquota de 38% (trinta e oito por cento), o que resultará o IBS a
pagar de R$1.900,00, com total a pagar pelo consumidor de R$6.900,00.
De maneira que, levando em consideração que a tributação do IBS
recai sobre o consumo, e que a referida nota fiscal seja emitida para um contribuinte,
pessoa jurídica, com base no princípio da não cumulatividade será apropriado na
escrita fiscal do adquirente o valor de R$1.900,00.
Por sua vez, se a referida nota fiscal for emitida em nome de uma
pessoa física, consumidor final, o ônus será transferido para ela, que assumirá a carga
tributária de 38% (trinta e oito por cento), desembolsando o valor de R$6.900,00.
A propósito, a União, os Estados e os Municípios poderão fixar sua
alíquota do IBS em valor distinto da alíquota de referência, por meio de lei ordinária.
Contudo, mesmo com a prerrogativa dos entes federativos em fixarem suas alíquotas,
estas não podem variar entre quaisquer bens, serviços ou direitos.
Em relação ao aumento da carga tributária decorrente da adoção de
uma alíquota uniforme do IBS, reconhecendo que o modelo não deva contemplar
medidas que mitiguem o efeito regressivo da tributação do consumo, penalizando o
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consumidor final, a PEC tenta minimizar o impacto ao consumidor adotando um
modelo em que as famílias mais pobres sejam ressarcidas por meio de mecanismos de
renda.
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Aliás, atualmente os referidos mecanismos de renda são adotados por
alguns entes por meio de programas sociais, entretanto, são paliativos que mascaram
o prejuízo do consumidor final com elevada carga tributária, provavelmente o previsto
na PEC será um “boi de piranha”16 para iludir o consumidor final dos tributos previstos
na PEC nº 45/2019.
Enfim, tal mecanismo de renda jamais substituirá, por exemplo, a
isenção do imposto dos produtos da cesta básica, bem como de outros produtos
responsáveis pela alimentação do consumidor, que, por meio do inciso IV, do art. 152A, do IBS, veda a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou
financeiros, inclusive redução de base de cálculo ou de crédito presumido.
A PEC nº 110/2019, conforme já mencionamos neste trabalho,
estabelece por meio de lei complementar a fixação das alíquotas do IBS, que terá uma
5
alíquota padrão aplicável em todas
as hipóteses de maneira uniforme em todo
território nacional. Nesta PEC não consta de forma detalhada sobre a formação da
alíquota, como consta na PEC nº 45/2019.

16 RIBOLDI, Ari. O que significa a expressão
https://www.terra.com.br. Acesso em 26/9/2019:

“boi

de

piranha”.

Disponível

em:

“Todos já ouvimos falar que alguém é o "boi de piranha" em uma situação de conflito. Segundo o
professor Ari Riboldi, "o boi de piranha é aquele que se submete ou é submetido a um sacrifício para
livrar outra pessoa de uma dificuldade ou da culpa".
No seu livro O Bode Expiatório, o professor conta que a expressão surgiu da necessidade de atravessar
o gado em rio com piranhas. O boiadeiro deveria escolher um animal velho ou doente e colocá-lo na
água em local acima ou abaixo do ponto de travessia.
Enquanto as piranhas devoram o boi escolhido, os demais passam pelo rio e seguem a caminhada sem
dificuldade”.
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Índice de retorno à sociedade – posição 2015 Fonte: Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT).

Criação de um imposto seletivo que aumenta ainda mais a carga tributária
No que diz respeito à PEC nº 45/2019, a criação de um imposto com
base na seletividade, cuja finalidade é extrafiscal com a inclusão do Inciso III, art. 154,
da CF/1988, entendemos que é outro ponto polêmico, pois determinados produtos
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estarão sujeitos às hipóteses de incidência tributária tanto do IBS quanto do imposto
seletivo.
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De fato, tal criação nos remete a uma simbiose tributária, levando em
consideração que atualmente o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto nº
7.212/2015, prevê a extrafiscalidade, por meio da seletividade em função da
essencialidade17 (art. 48, do CTN), constante da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro
de 2016, publicado no DOU de 30 de dezembro de 2016.
Também, nos regulamentos do ICMS dos Estados da Federação
existem bens e serviços, cujas incidências tributárias são com base na seletividade, por
conseguinte, se o IPI e o ICMS serão albergados pelo IBS, a seletividade deveria ser
intrínseca e não extrínseca, com a criação de outro imposto.
Ainda, conforme já mencionamos, há um contrassenso de ordem
técnica sobre conceitos, pois o inciso IV, do art. 152-A, do IBS, veda a concessão de
isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução de base
5
de cálculo ou de crédito presumido.
Por outro lado, o inciso III, art. 154, da CF/1988, prevê um imposto
federal seletivo de incidência monofásica que incidirá sobre bens e serviços geradores
de externalidades negativas, cujo consumo se deseja desestimular, a exemplo de
cigarros e bebidas alcoólicas.

17 FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. 8ª ed. revisada e atualizada
com a LC nº 118/05. São Paulo: Atlas, p. 84: O autor esclarece:
“Uma vez que a lei seja decretada, sancionada, publicada e entre em vigor, não há mais o que discutir
aos critérios de essencialidade. Resta apenas cumpri-los.
A essencialidade do produto para fins de política econômica, como, por exemplo, estimular a indústria
nacional a renovar sua tecnologia para enfrentar a concorrência internacional, pode inclusive
determinar a isenção de alguns produtos, isenção essa que só pode ser dada pelo ente político
competente para arrecadar tributo.
O uso do tributo para fins outros que não o de arrecadação denomina-se extrafiscalidade.
Por exemplo: isenção do IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos,
visando capacitar com tecnologia mais avançada determinado segmento da indústria nacional”.

273

www.conteudojuridico.com.br

Não obstante, o conceito de extrafiscalidade18, a que se propõe no
mencionado dispositivo legal, é conflitante, pois decorre de isenções, benefícios fiscais,
progressividade de alíquotas, representando normas que aumentam ou reduzem as
alíquotas. Enfim, o produto arrecadado tem como finalidade prestigiar os agentes
políticos, econômicos e sociais.
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Nesse sentido, Kiyoshi Harada e Ives Gandra da Silva Martins19 et al. esclarecem:

A PEC 45/2019 também tenta criar Imposto Seletivo para
“desestimular o consumo” de bens e serviços que gerem
externalidades negativas. Todavia, não há quaisquer limites a
serem observados pela figura, nem critérios que definam os
produtos e setores atingidos. Essa carta branca poderá resultar
na instituição de um imposto de amplo espectro, incidente em
duplicidade sobre os mesmos itens objeto do IBS. Nesse sentido,
por exemplo, veículos movidos a combustíveis fósseis poderiam
ser alvo desse tributo, pois são poluidores e podem ser
substituídos por carros a álcool ou elétricos. Em suma: a pretexto
de suposta extrafiscalidade, o Imposto Seletivo poderá incidir
sobre vasta gama de itens.
Diante da suposta pretensão prevista na PEC 45/2019, com a inclusão
do Inciso III, art. 154, da CF/1988, o leitor poderá observar que as técnicas de incidência
de alíquota, por meio da seletividade em relação aos impostos, ocorrem em função da
essencialidade dos produtos, mercadorias, bens ou serviços em que se busca onerar
de forma gravosa os supérfluos e os mais nocivos à saúde.
Todavia, o IBS é tributado em todas as etapas sem levar em
consideração que as cadeias produtivas e de comercialização das organizações do País

18 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no Direito tributário e suas classificações. Revista Jus
Navigandi. ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, nº 1226, 9 de novembro de 2006. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/9151. Acesso em: 11/08/2019.
19 HARADA, Kiyoshi; MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Reforma tributária: onerar mais não é o
caminho. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24, nº 5872, 30 jul. 2019. Disponível
em: https://jus.com.br/artigos/75628. Acesso em: 31 jul. 2019
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convivem 53 anos com um sistema tributário nacional que prestigia a extrafiscalidade,
bem como os benefícios e incentivos fiscais.
A propósito, a fim de que o leitor possa ter uma ideia, atualmente a
extrafiscalidade estimula tão somente a incidência tributária dos tributos. Já os
benefícios fiscais adotam a desoneração dos tributos, conforme previsto no Sistema
Tributário Nacional.
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Ao invés disso, a PEC cria outro imposto seletivo sob suposta utilização
da extrafiscalidade, além do mais, não permite concessões de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, bem como de redução de base de cálculo ou de
crédito presumido, aliás, nos remete sim a uma criação de uma “ave de rapina” no
sistema tributário nacional.
Na PEC nº 110/2019, conforme citamos anteriormente, o Imposto
Seletivo, de incidência monofásica, foi instituído pelo Inciso VIII, art. 153, cobrado nas
operações com petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes de qualquer
origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de
5 e não alcoólicas, e veículos automotores novos,
comunicações, bebidas alcoólicas
terrestres, aquáticos e aéreos.
Com base no §6º, art. 153, incidirá nas importações, todavia não
incidirá nas exportações de bens e serviços e não poderá ter alíquotas superiores
àquelas previstas para cobrança do imposto de bens e serviços (IBS).
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O IBS não será cobrado nas exportações e os créditos acumulados pelos
exportadores serão devolvidos de forma rápida e integral
Na PEC nº 45/2019, a questão a qual não incidirá o IBS sobre as
exportações e que é assegurada a manutenção dos créditos, prevista no inciso V do
art. 152-A, também não é nenhuma novidade. Além do mais, na justificativa da PEC
esclarece que os créditos acumulados pelos exportadores serão devolvidos de forma
rápida e integralmente.
No que diz respeito sobre os créditos acumulados decorrentes das
desonerações dos impostos e contribuições nas exportações, estes já existem no
Sistema Tributário Nacional, bem como na CF/1988. Assim, ao afirmar a PEC que os
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referidos créditos serão devolvidos de forma rápida e integralmente é no mínimo uma
afirmação prematura.
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Pois convém lembrar que quem mais dificultou a cessão de créditos
do ICMS e do IPI dos créditos acumulados dos exportadores foram as governanças das
administrações públicas dos entes federativos. Aliás, muitos entendem que são
retaliações dos Estados contra União em razão de não terem recebido a compensação
por perdas resultantes da desoneração do ICMS na exportação de produtos primários
e semielaborados. Por essa razão, quem poderá garantir uma devolução rápida e
integral, conforme se menciona na PEC, diante do poder do Estado?
Reportando-nos às dificuldades encontradas pelos exportadores nas
governanças das administrações públicas em relação ao ICMS na Bahia, os créditos
acumulados no caso da cedente e da cessionária, estas ficam sujeitas a política social
do estado, como fator de condição para liberação dos referidos créditos, bem como
restringe o abatimento do crédito acumulado na apuração do imposto, autorizando-a
tão somente para fins de amortizações de contenciosos fiscais.
Na verdade, o 5 fomento às exportações sobre as desonerações
tributárias previstas na Carta Política de 1988 é prejudicado pelas governanças das
administrações públicas, conforme mencionamos anteriormente, cujas retenções dos
créditos acumulados acabam se constituindo num ativo circulante sem nenhuma
liquidez, transformando-se numa contingência fiscal.

Fonte: SRFB. www.receita.fazenda.gov.br.
O IBS veda a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou
financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou
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outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte numa carga tributária menor
que a aplicação das alíquotas do imposto

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

No Sistema Tributário Nacional há incentivos fiscais setoriais e
regionais sobre fomento à produção e ao desenvolvimento econômico e social e de
estímulo às atividades, o que não justifica a PEC eliminá-los, pois traria um “Risco
Econômico” para o País.

Ademais, aniquilaria qualquer iniciativa de investimento no mercado
nacional. O que poderia a PEC tratar deveria ser no sentido de que fosse diminuído o
lapso temporal de algumas concessões que acabam prejudicando a arrecadação e
colocando a organização empresarial numa zona de conforto em relação ao princípio
da livre concorrência.
É bom que se diga que, por meio dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT, art. 41, §§1º e 2º, da CF/1988, foi estabelecido que
caso os incentivos fiscais não fossem confirmados por lei, estes seriam revogados, o
que acabou acontecendo, os quais decaíram por falta de norma regulamentar prevista
no citado artigo 41 da CF/1988.
Assim, diante da omissão após a publicação da CF/1988, do Governo
Federal, os entes da Federação visaram os aspectos políticos, econômicos e sociais, a
fim fomentar os investimentos de nossas indústrias; todavia, tais medidas acabaram
resultando no acirramento da “malfadada guerra fiscal”.
Assim, o que mobiliza todos nós é a guerra fiscal: incentivos fiscais
estaduais, que temos conhecimento de que os Estados da Federação adotam uma
política de extrafiscalidade e de incentivos fiscais, abstendo-se de sua arrecadação,
visando a aspectos políticos, econômicos e sociais, para o que Daniela Ribeiro de
Gusmão20 esclarece:
A atividade financeira do Estado passou a ter uma natureza
nitidamente extrafiscal, sendo utilizada não apenas para fins de
natureza fiscal, mas também política, econômica e social, desde
o momento em que este Estado tornou-se um agente
incentivador do desenvolvimento e do bem-estar social,
20 GUSMÃO, Daniela Ribeiro. Incentivos fiscais, princípios da igualdade e da legalidade e efeitos
no âmbito do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 29.
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deixando de ser, simplesmente, um mediador distanciado dos
debates sociais.
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A atividade financeira que o Estado exerce com o intuito de
ordenar as relações sociais e econômicas interferindo, por
exemplo, no mercado, é denominada como atividade extrafiscal.
Com efeito, essa atuação extrafiscal do Estado não visa obter
recursos para o erário público, carrear receitas para o fisco, mas
apenas e tão-somente pretende atuar sobre o contexto
econômico, alterando o cenário social, através, por exemplo, da
tributação em gastos seletivos ou sua retenção.
Por essas razões, foram beneficiados os contribuintes de maneira
geral, situados em diversas atividades no contexto das suas respectivas cadeias
produtivas e de comercialização, entre outros contribuintes os quais foram
beneficiados, por exemplo, pelo SIMPLES.
Também, aumento, redução ou manutenção da carga tributária; base
5
de cálculo reduzida; diferimento
e regimes especiais sobre simplificações de
procedimentos fiscais de toda cadeia produtiva; suspensão; substituição tributária;
medidas por meio de protocolos firmados entre os Estados da Federação, aprovados
nas reuniões realizadas no Confaz em relação à “extrafiscalidade política”, no que diz
respeito ao ICMS e valor político-constitucional em relação ao princípio do
federalismo.
Atualmente vigoram os incentivos fiscais concedidos pelo Governo
Federal, voltados para o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, na
industrialização, referente aos bens de informática e automação e nas importações
com isenções do IPI, II e AFRMM.
Ainda, outros incentivos fiscais concedidos pelo governo federal são
aqueles que visam estimular as exportações das indústrias, tais como: o Drawback
Suspensão e o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras – Reintegra, escalonadas em decorrência do cenário econômico e crédito
presumido do IPI.
É importante mencionar que o Reintegra, o qual foi instituído para
repor ao exportador os resíduos fiscais da cadeia produtiva absorvidos no preço dos
produtos e bens destinados ao exterior, é um benefício fiscal.
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Diante disso, a fim de que o leitor possa ter uma dimensão sobre a
vedação prevista no IBS em relação às isenções, incentivos ou benefícios tributários ou
financeiros, redução de base de cálculo ou crédito presumido o contribuinte não sendo
beneficiado na qualidade de consumidor final na aquisição de bem ou serviço.
Vale ressaltar que, pelo fato de haver incidência do IBS em todas
etapas da cadeia de produção e comercialização, poderá o aumento da carga tributária
do referido imposto prejudicar a qualidade de vida do cidadão em ofensa ao princípio
constitucional da capacidade contributiva.
O pior, colocar em risco os investimentos nas sociedades empresariais
em relação à verticalização das cadeias produtivas essenciais ao desenvolvimento
econômico e social e à geração de emprego e renda local e geração de novos produtos
ou processos e redução de custos de produtos ou processos já existentes.
Na PEC nº 110/2019, conforme já mencionamos, não autoriza a
concessão de isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, anistia, remissão
ou qualquer outro tipo de incentivo ou benefício fiscal ou financeiro vinculado ao IBS.
Entretanto, será autorizativa por meio de lei complementar a
concessão de benefícios ou incentivos fiscais nas operações de bens e serviços, a saber:
alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal; medicamentos; transporte
público coletivo de passageiro urbano e de caráter urbano; bens do ativo imobilizado;
saneamento básico; educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e
educação profissional. (art. 155, VIII)
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5

Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/economia
Fonte: Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.
5 – REFORMA TRIBUTÁRIA:
CONSTITUCIONAL

OUTRAS

PROPOSIÇÕES

SOBRE

EMENDA

Em relação à Reforma Tributária que mobiliza o País no sentido de um
projeto abrangente em decorrência da complexidade do sistema tributário nacional,
procuramos mostrar ao leitor aqueles existentes na Câmara dos Deputados e do
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Senado Federal, isto é, a PEC nº 45/2019 e a PEC nº 110/2019, as quais foram propostas
em parte, conforme mencionamos no presente trabalho.
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De sorte que há uma expectativa de todos em relação à proposta do
governo21 do Presidente Jair Bolsonaro, que até o momento não foi divulgada; sabese, por meio dos meios dos canais de comunicações, escrita, falada e televisada, que a
referida proposta prevê:

•
•

•

Substituir cinco tributos por um só, a exemplo do PIS, Cofins, IPI, IOF e CSLL.
Possibilidade de acabar com a contribuição ao INSS, paga sobre a folha de
pagamento. Assim, em substituição existem duas possibilidades, uma com a
criação de imposto sobre todos os meios de pagamentos, a exemplo de
cheques, cartões de créditos, espécies, por sua vez, uma outra possibilidade
seria o aumento adicional na alíquota do imposto único.
Existe a pretensão de juntamente com a Câmara dos Deputados editar uma
PEC, para fins de criação de um tributo único federal com ICMS, estadual e com
ISS, municipal, denominado Imposto de Bens e Serviços (IBS).

Também, outra proposta é do Comitê Nacional de Secretários de
Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz),
que divulgou uma “Carta Aberta do Comsefaz sobre a Reforma Tributária”,22 no dia
5/7/2019, contendo uma proposta alternativa à PEC nº 45/2019, propondo:
•

•
•

A criação de um Comitê Gestor dos Estados, sem a participação da União,
explicando que o Comitê Gestor Nacional do IBS, constante da PEC nº 45/2019,
não assegura a efetiva participação dos entes federativos no processo decisório.
A criação de um Imposto Sobre o Valor Agregado Subnacional (IBS), a exemplo
do previsto na PEC nº 45/2019.
O IBS seria composto por uma base ampla, princípio de cobrança do tributo no
destino, crédito financeiro e desoneração de investimentos e exportações,
prevendo número limitado de alíquotas e administração em conjunto por

21 FERNANDES, Adriana; SERAPIÃO, Fabio. Governo vai propor fusão de impostos e menos encargos.
Disponível em: https://www.economia.estadao.com.br. Acesso em: 20/6/2019.
22 CIDADEVERDE. Comsefaz lança manifesto com proposta para a Reforma Tributária. Disponível
em: http://www.cidadeverde.com. Acesso em: 20/9/2019.
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•
•
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•

Estados e Municípios, sendo que a União receberia a parcela da arrecadação
correspondente;
Proposta de um sistema alternativo, denominado “IVA Dual”, modelo contendo
dois tributos, uma contribuição federal e um imposto estadual, bem como um
imposto monofásico incidente nas vendas ao varejo (IBSV), de titularidade dos
Municípios.
Fundos para Desenvolvimento Regional com adoção de incentivos com base
em gasto orçamentário e para equalização de perdas.
Restituição de tributos destinados à população mais pobre em substituição às
reduções de base de cálculo e de alíquotas.

Finalmente, no dia 24/9/2019 foi realizada palestra pelo professor de
Economia da Unicamp Eduardo Fagnani, bem como pelo coordenador do grupo de
especialistas que trabalharam no projeto da Reforma Tributária Solidária23, idealizado
pela ANFIP e Fenafisco (Fisco Estadual e Distrital).
A referida proposta de Reforma Tributária Solidária tem como objetivo
a manutenção dos gastos sociais com substituição gradativa das fontes de custeio,
5
segundo o professor da Unicamp.
Com isso, as premissas do modelo tributário
proposto são as seguintes:
•
•

•
•
•
•
•
•

Deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento;
Deve estar adequada ao propósito de fortalecer o Estado de bem-estar social
em função do seu potencial como instrumento de redução das desigualdades
sociais e promotor do desenvolvimento nacional;
Deve avançar no sentido de promover a sua progressividade pela ampliação da
tributação direta;
Deve avançar no sentido de promover a sua progressividade pela redução da
tributação indireta;
Deve restabelecer as bases do equilíbrio federativo;
Deve considerar a tributação ambiental;
Deve aperfeiçoar a tributação sobre o comércio internacional;
Deve fomentar ações que resultem no aumento das receitas, sem aumentar a
carga tributária.

6 – CONCLUSÃO
23 FJM. Reforma Tributária Solidária é tema de debate com parlamentares do PSB. Disponível em:
http://www.fjmangabeira.org.br. Acesso em: 24/9/2019.
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Neste trabalho procuramos mostrar efetivamente as propostas da
Câmara dos Deputados PEC nº 45/2019 e do Senado Federal PEC nº 110/2019, com
enfoque comparativo entre elas e pontos polêmicos, bem como uma análise crítica das
mencionadas propostas.
Assim, no núcleo do tema procuramos mostrar ao leitor os
comparativos das alterações constitucionais, análises críticas e os pontos polêmicos
em relação às propostas da Câmara dos Deputados PEC nº 45/2019 e do Senado
Federal PEC nº 110/2019.
Por sua vez, procuramos mostrar aos leitores outras proposições sobre
emenda constitucional, em seguida concluímos apresentando algumas sugestões.
Portanto, recapitulamos algumas conclusões relacionadas à PEC nº
45/2019 e à PEC nº 110/2019, parte integrante do núcleo do tema, a seguir:
1) Pretende-se com as propostas revogar vários dispositivos legais, aumentando
ainda mais os referidos dispositivos ao introduzir novos conceitos na
Constituição.
2) Devemos melhorar o sistema tributário nacional e não colocar uma pá de cal
nos atuais tributos substituindo-os por outros tributos com uma visão de que
nada mais é do que uma alteração de nomenclatura, bem como aumentando
ou diminuindo as hipóteses de incidência tributária com aumento da carga
tributária, o que é pior.
3) Entendemos que uma Emenda Constitucional sobre Reforma Tributária
efetivamente deverá atender aos anseios dos contribuintes de forma ampla em
relação a todos os tributos do sistema tributário nacional, caso contrário não
poderemos chamá-las de Reforma e sim de Ajuste Fiscal, o qual tem por
objetivo reequilibrar o quadro das receitas e despesas de um governo, por meio
de reduções de gastos e aumento da arrecadação por meio da elevação das
alíquotas dos tributos.
4) Diante disso, tais modelos de propostas nos remetem a uma reengenharia
financeira do poder público, e, o que é pior, uma vez aprovados os ajustes, as
receitas públicas oriundas das arrecadações dos tributos aumentarão os cofres
públicos, com aumento da carga tributária, e se não existir controle dos gastos
públicos, novamente haverá necessidade de reequilibrar o quadro de receitas e
despesas, ocasionando um “efeito dominó” a cada mandato presidencial.
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5) Nesse sentido a PEC nº 110/2019, ao criar o IBS de competência estadual, por
meio de Lei Complementar, substitui nove tributos, ou seja, sendo de
competência federal o IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins, CSLL, Salário-Educação, CideCombustíveis; e de competência estadual o ICMS e de competência municipal,
o ISS.
6) Entretanto, num primeiro momento o leitor poderá ter uma ideia de que os
referidos impostos e contribuições não serão mais objeto de pesadelo dos
contribuintes, falso engano. Explicamos! Os produtos constantes da TIPI, além
de constarem nas hipóteses de incidência tributária do IBS, alguns produtos
serão deslocados para o Imposto Seletivo (IS); a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) é extinta, porém, sua base será incorporada ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
7) Em relação à extinção do Salário-Educação, observa-se no presente trabalho
que houve o deslocamento dos recursos para partilha das receitas, alterando o
art. 212, da CF/1988, reduzindo os percentuais dos recursos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na manutenção e
desenvolvimento do ensino, bem como da parte dos recursos distribuídos ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização
5
dos Profissionais da Educação-FUNDEB.
8) Em relação ao PIS/Pasep, bem como a Cofins, uma vez extintos, para nossa
surpresa as Contribuições do empregador, da empresa incidentes sobre folhas
de pagamentos e demais rendimentos do trabalho poderão ser substituídas por
contribuição das receitas ou faturamento, bem como mediante autorização de
criação de adicional do IBS para financiar a previdência social, prejudicando as
sociedades empresariais do País, pelo fato de serem as mesmas hipóteses de
incidência tributária das contribuições extintas.
9) Entendemos que as propostas de reformas tributárias, sejam elas de iniciativa
do legislativo ou do executivo, ambas devem ter como objetivo a diminuição da
carga tributária e a simplificação de procedimentos fiscais no contexto do
“Governo Eletrônico” dos tributos diretos e indiretos no tocante às obrigações
acessórias.
10) Atualmente, os empresários brasileiros enfrentam grandes desafios em relação
às obrigações acessórias, diante das exigências dos órgãos públicos, gerando
um alto custo sem direito ao crédito fiscal; aumento de funcionários para tarefas
no sentido de atender os prazos exigidos em relação à entrega. Além do mais,
diminuição da qualificação técnica dos funcionários que dedicam tempo
integral com obrigações acessórias e não com análises fiscais.
11) A CFEM, a qual está voltada para cadeia produtiva do setor minerário e
siderúrgico do País, que é cobrada pela Compensação Financeira pela
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Exploração de Recursos Minerais (CFEM), não deve ficar de fora da regra-matriz
das hipóteses de incidência tributária do IBS ou do Imposto Seletivo, de
incidência monofásica.
12) Em relação à carga tributária suportada pelo consumidor final,
independentemente da classe social, sugerimos que, em vez de adotar um
programa que é mais uma loteria, a PEC deveria criar um “Bônus Fiscal”, a fim
de que o consumidor final fosse restituído pelo valor do IBS destacado quando
da emissão da nota fiscal na aquisição do bem ou serviço e não por uma
perspectiva sem saber se poderá ser contemplado ou não.
13) Diminuição de algumas taxas que não proporcionam nenhum benefício para
manutenção da atividade econômica do contribuinte.
14) Adotar a não cumulatividade plena, observados os aspectos fiscais e contábeis
de uma sociedade empresarial.
15) A instituição de uma alíquota única do IBS aumenta ainda mais a regressividade
sobre o consumo, desse modo, poderiam ser adotadas alíquotas variadas, a
exemplo do que ocorre em alguns países. Nesse caso, resolveria a questão das
desonerações dos benefícios fiscais, simplificando os procedimentos dos
dispositivos legais atualmente adotados sobre isenções, redução de base de
cálculo etc.; por exemplo, na Alemanha a alíquota padrão é de 19%, reduzida
7%; na Austrália, é 10% e isenção sobre alimentos básicos, exportações, serviços
médicos, educacionais e financeiros.
16) Em relação à manutenção do Pacto Federativo, previsto na Carta Política de
1988, sugerimos que nas unificações dos tributos, sejam observadas as
respectivas competências, seja por intermédio das hipóteses de incidência
tributária, ou pela partilha das receitas.
17) Ainda, no que diz respeito à repartição das receitas, isto é, diretas e indiretas,
não é um tema de direito tributário e sim de direito financeiro, pois o direito
tributário se ocupa tão somente com a tributação e não com o destino a ser
dado ao dinheiro arrecadado em função da tributação; por essa razão,
entendemos que deve a referida repartição de receitas ser socializada entre
membros das Câmaras dos Deputados, Senado Federal, Executivo, representado
pelo Ministério da Economia, Secretários de Fazenda, dos Estados, Distrito
Federal e dos Municípios, no contexto atual das Governanças das
Administrações Públicas do País.
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Resumo: O presente trabalho versa sobre as modificações introduzidas pela Lei n.
13.256/2016 nos artigos 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 ainda no
período da vacatio legis deste, com foco na repercussão de tais mudanças no que diz
respeito aos mecanismos de superação dos padrões decisórios vinculantes
estabelecidos pelo referido Código. A metodologia empregada para a investigação
foi a pesquisa bibliográfica e documental. Com tal abordagem, o trabalho pretende
suscitar a reflexão acerca da necessidade de se conferir interpretação conforme a
Constituição da República aos mencionados dispositivos legais, a fim de suprir
eventuais lacunas e sanar obscuridades resultantes da reforma sofrida pelo CPC antes
mesmo da sua entrada em vigor. No texto, parte-se da delimitação conceitual das
técnicas de distinção e superação dos precedentes. Seguidamente, são analisadas as
modificações sofridas pelo Codex nos pontos em que trata do juízo de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário e dos meios de impugnação
cabíveis contra a respectiva decisão de inadmissão. Discute-se sobre os possíveis
obstáculos normativos impostos à superação dos padrões decisórios vinculantes e,
finalmente, propõe-se uma solução hermenêutica para o impasse, de modo a
prestigiar as garantias constitucionais do acesso à justiça e do contraditório na
acepção substancial.
Palavras-chave: Precedentes. CPC. Lei N. 13.256/2016. Impactos.
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O Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde o dia 18 de março de
2016, trouxe importantes inovações ao sistema brasileiro no que diz respeito à
aplicação dos precedentes. A tendência, já observada durante a vigência do Codex de
1973, de se uniformizar a jurisprudência e conferir eficácia vinculante a determinados
padrões decisórios foi consolidada e ampliada no âmbito normativo.
A mudança advinda com a nova codificação foi intensa a ponto de levar
alguns a cogitarem da migração para um modelo de common law. Trata-se, contudo,
de uma conclusão precipitada. O Direito brasileiro ainda é centrado na lei escrita e
não há qualquer indício de que tal realidade se reverterá.
Com efeito, a transposição para um sistema baseado nas decisões judiciais,
tal como o inglês, demandaria profundas modificações na sociedade por razões
históricas e culturais. Cogitar dessa transmutação pelo mero advento de um novo
Código seria um contrassenso.
É notório, todavia, o influxo sofrido entre os sistemas de civil law e
5 que, no Brasil, impactou fortemente a redação do
de common law, fenômeno global
CPC vigente. Nesse cenário, e em razão do choque provocado pela influência de um
modelo jurídico tão diverso daquele a que se está habituado, é natural o surgimento
de ruídos na atividade legiferante e na aplicação da norma enquanto a comunidade
jurídica se reprograma para assimilar as relevantes transformações sofridas pelo
ordenamento.
Durante essa fase de adaptação é essencial o olhar atento e crítico dos juristas
a fim compreender e conferir efetividade ao novo regramento, sem descurar da
necessária observância das normas constitucionais, supralegais e dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (art. 5º, § 2º, CF/88).
Afinal, apesar de algumas vozes ecoarem no sentido de sobrelevar a importância da
atuação judicial em detrimento da lei, a Constituição, que está no topo da pirâmide
normativa, não legitima tal entendimento. Não se deve inverter os fatores para
interpretar o texto magno à luz de uma norma que lhe é inferior.
Dentro desse contexto, sobressai a necessidade de um percuciente exame das
modificações introduzidas pela Lei n.º 13.256/2016 nos artigos 1.030 e 1.042 do
Código de Processo Civil de 2015, ainda no período da vacatio legis deste.
Tais dispositivos, como se demonstrará adiante, fizeram ressurgir o duplo
juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário e ampliaram os
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poderes conferidos aos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais ordinários, tudo
com o louvável intuito de prestigiar os precedentes judiciais oriundos dos órgãos de
superposição. Contudo, a depender da forma como essas regras venham a ser
aplicadas, há um grave risco de engessamento da jurisprudência, impedindo-se que
as partes provoquem a superação e padrões decisórios elaborados pelas cortes
superiores, sendo esse o cerne da questão enfrentada neste trabalho.
A metodologia empregada para a investigação foi a pesquisa bibliográfica e
documental. Com tal abordagem, pretende-se suscitar a reflexão acerca da
necessidade de se conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos
mencionados, a fim de suprir lacunas e sanar obscuridades resultantes da reforma
sofrida pelo CPC antes mesmo da sua entrada em vigor.
No texto, parte-se da delimitação conceitual das técnicas de distinção e
superação dos precedentes. Seguidamente, são analisadas as modificações sofridas
pelos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, que tratam do juízo de admissibilidade dos
recursos especial e extraordinário. Discute-se sobre possíveis obstáculos normativos
impostos à superação dos precedentes judiciais e, finalmente, propõe-se uma solução
para o impasse, de modo a prestigiar as garantias constitucionais do acesso à justiça
e do contraditório sem descurar da força dos padrões decisórios enumerados no art.
927 do CPC.
O tema é relevante, repercutindo não apenas na prática dos profissionais que
lidam com o Direito, como também na esfera jurídica dos cidadãos que buscam no
Poder Judiciário a resolução dos seus conflitos com a justa expectativa de, mediante
um processo argumentativo e equânime, ter a oportunidade de influenciar o julgador
na tomada de decisões.
2.
Técnicas
de
distinção
(distinguishing e overruling)

e

superação

dos

precedentes

judiciais

O art. 926 do CPC estabelece que os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Para tanto, um dos mecanismos
disponíveis consiste na aprovação de súmulas da jurisprudência dominante, atendose os tribunais às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua edição (§
2º do art. 926).
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Precedentes, na lição de MacCormick e Summers, “são decisões anteriores que
funcionam como modelos para decisões futuras. Aplicam-se as lições do passado para
resolver problemas do presente e do futuro, constituindo uma parte fundamental da
razão prática humana”. (MACCORMICK, 1997, p. 1).
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É importante repisar o aspecto, tantas vezes desconsiderado, de que
precedentes referem-se a casos concretos. As teses firmadas não devem ser tratadas
como enunciados abstratos aplicáveis a hipóteses sem identidade com aquelas que
lhes são subjacentes, peculiaridade que diferencia da atividade legislativa a atuação
dos juízes na criação da norma. Com efeito, o legislador elabora o texto normativo e o
julgador, ao aplicá-lo ao caso concreto, faz nascer a norma pela via interpretativa.
Juraci Mourão Lopes Filho ensina que, ao se compreender o precedente como
uma resposta, ele se vincula às indagações formuladas no processo que lhe deu origem
e àquelas suscitadas no novo caso, em que se pretende aplicá-lo. Segundo o autor, “é
justamente a compreensão do precedente nesse jogo de perguntas e respostas (que
corresponde ao próprio trabalho hermenêutico exercido pelo magistrado) que
impedirá que haja uma generalização e abstração automática e não fundamentada”
5
(LOPES FILHO, 2016, p. 275-276).
Essa generalização, quando permitida, comporta
gradação e, ainda assim, terá força hermenêutica variável. Impede que artificiosamente
se desprenda uma parte de uma decisão (que só pode ser entendida em função do
todo) como se fosse estanque e autônoma para ser utilizada em um grande número
de situações posteriores (LOPES FILHO, 2016).
Ainda na cadência do novo direito jurisprudencial brasileiro, o art. 927 do CPC
estabelece que os juízes e os tribunais observarão: I) as decisões do STF em controle
concentrado de constitucionalidade; II) os enunciados de súmula vinculante; III) os
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV) os
enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria
infraconstitucional; V) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.
Ao decidir com fundamento no dispositivo legal em tela, deve-se observar o
disposto no art. 10, norma fundamental do processo que impõe o contraditório prévio
às decisões judiciais, e no art. 489, § 1º, que trata do dever de fundamentação.
Nos termos do inc. V do citado § 1º do art. 489, considera-se não
fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
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julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Carecerá, igualmente, de fundamentação
o julgado que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento (art. 489, § 1º, V, parte final). Trata-se da positivação
das técnicas de distinguishing e overruling.
Quanto à parte final desse dispositivo (art. 489, § 1º, V), prevalece a
interpretação segundo a qual o julgador está obrigado a decidir de acordo com os
padrões decisórios enumerados no art. 927, salvo quando demonstrar que o caso
submetido à sua análise é distinto daquele que ensejou a formação da tese judicial
ou que esta foi efetivamente superada.
Outra leitura possível é a de que a limitação trazida pela lei diz respeito à
fundamentação a ser adotada pelo magistrado, que deve considerar o precedente,
jurisprudência ou súmula – ou seja, não pode ignorá-los; contudo, essa consideração
pode ou não repercutir na solução que dará à causa.
A diferença não é sutil. O posicionamento exposto, defendido neste trabalho,
implica em dizer que por meio da atividade interpretativa o juiz pode proferir decisão
em desacordo com precedentes (exceto os decorrentes de controle abstrato de
constitucionalidade), os quais, a depender da força vinculante, tão somente qualificam
em maior ou menor medida o dever de argumentação ínsito às decisões judiciais (art.
93, IX, CF/88).
Em outras palavras, o teor do art. 489, § 1º, V, c/c art. 927 do CPC não retirou
do magistrado a possibilidade de julgar de acordo com o seu convencimento, o qual,
diga-se, não é livre, pois deve ser pautado no ordenamento jurídico e não em
convicções pessoais.
Para a melhor compreensão, basta fazer um paralelo com a vinculação do
magistrado à lei, que logicamente deve ser observada. Todavia, é possível afastar a
aplicação do texto legal por razões diversas, tais como inconstitucionalidade,
inconvencionalidade, antinomias e até mesmo pela “derrotabilidade”
(defeasibility) do texto normativo. Tal possibilidade não enfraquece o sistema; ao
contrário, permite que este se adapte à realidade para cumprir as finalidades
estabelecidas pela Constituição da República, fortalecendo-o.
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Da mesma forma devem ser tratadas as normas construídas pela atividade
judicante, sob pena de lhes conferir força maior do que a das regras e dos princípios
positivados. Logo, os padrões decisórios deverão ser observados e enfrentados pelos
juízes e tribunais na apreciação de casos análogos, o que não significa dizer que não
poderão deles divergir ou deixar de aplicá-los em casos específicos e excepcionais,
desde que a fundamentação apresente um ganho hermenêutico em relação ao
entendimento vinculante desafiado.
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Ronald Dworkin afirma que “a judge’s duty is to interpret the legal history he
finds, not to invent a better history” (em tradução livre, “o dever de um juiz é
interpretar a história legal que encontra, não inventar uma melhor”) (DWORKIN, 1982,
p. 544, apud VASCONCELLOS, 2009). Na linha de argumentação acima exposta, a
cadeia de novas histórias, escritas por diferentes autores (os demais juízes e tribunais)
de forma coerente e adequada ao passado (teoria da chain novel), representaria o
respeito aos precedentes judiciais (VASCONCELLOS, 2009, p. 115). Tal respeito não é
incompatível com a evolução jurisprudencial, da qual devem participar todos os
sujeitos do processo e não somente os órgãos de cúpula. Um precedente não deve
funcionar como uma prisão da função criativa exercida pelo juiz por meio do processo
5
hermenêutico.
Deve-se assegurar às partes e aos magistrados a possibilidade de, mediante
o exercício do contraditório e cumprido o ônus argumentativo em densidade
compatível com a força do padrão decisório: 1º) provocar a sua superação ou 2º)
excepcionar a sua aplicação.
No primeiro caso, não se está a defender a possibilidade de superação dos
precedentes por órgãos hierarquicamente inferiores à corte emissora, esvaziando por
completo a lógica do direito jurisprudencial. Defende-se, apenas, que a divergência
seja possível, desde que enfrentados os fundamentos utilizados na construção do
precedente e justificada a necessidade da sua superação mediante um
aprofundamento argumentativo que demonstre a insuficiência da tese desafiada. As
instâncias recursais, acaso provocadas, deverão enfrentar de modo específico os
fundamentos adotados na decisão divergente e, não se convencendo, cessará o
percurso orientado à superação, aplicando-se o padrão decisório. Nesse caso, uma
nova divergência dependeria de um avanço interpretativo, acrescendo, assim, novos
capítulos à novela.
A segunda hipótese assemelha-se à aplicação da técnica do distinguishing,
mas com ela não se confunde. A proposta é mais ousada e visa a permitir que o
magistrado, ao verificar peculiaridades fáticas ou normativas não enfrentadas na
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formação do precedente, deixe de aplicá-los em casos isolados. Verifica-se, nesse
ponto, uma convergência com teoria da derrotabilidade normativa, compreendida
como a “possibilidade, no caso concreto, de uma norma ser afastada ou ter sua
aplicação negada, sempre que uma exceção relevante se apresente, ainda que a
norma tenha preenchido seus requisitos necessários e suficientes para que seja válida
e aplicável” (CUNHA JR., 2015). A propósito, cita-se:
Em termos práticos, NEIL MACCORMICK afirma que: “(…) se uma
certa decisão pode ser adequadamente dada para um certo
caso, então, materialmente, essa mesma decisão tem que ser a
correta em qualquer caso materialmente similar.”7 Está é a ideia
de universalização, constituída pela aplicação prática do
conceito de autoprecedente, segundo o qual o Tribunal que
gera um precedente deve manter coerência com as suas
próprias decisões, “devendo realizar em definitivo – e para
empregar palavras de PERELMAN – uma ´deliberação consigo
mesmo` (délibération avec soi-même).”8 Importa dizer, quando
as “circunstâncias de fato e as hipóteses normativas são as
mesmas — ou se mantêm constantes — pode-se afirmar que o
intérprete, a partir de uma exigência da argumentação racional,
deva sempre formular uma única resposta quando estiver na
presença das mesmas hipóteses.”9
Esta vinculação, frise-se, não impede a alteração da
conclusão normativa, em virtude da configuração de uma
nova informação que mude o quadro de premissas. A lógica
derrotável (não-monotônica) vai além da teoria da chain
novel, conseguindo conciliar a necessária coerência do
raciocínio jurídico com a possibilidade de revisão da
conclusão normativa. É bem verdade que esta mudança no
quadro de premissas, indispensável para a alteração da ilação
normativa, não ocorre em uma perspectiva cartesiana. São
situações fáticas, normativas (e até mesmo valorativas) capazes
de alterar o conjunto de premissas, modificando assim a
conclusão. Trata-se da correlação entre estabilidade e
flexibilização, entre a necessidade de seguir o precedente e a
exigência de um julgamento justo para o caso concreto. (grifei).
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Feitas essas considerações, esboça-se um possível roteiro para o julgador:
após examinar a narrativa fática exposta pelas partes, os argumentos jurídicos por elas
deduzidos e os pedidos formulados, o magistrado deve aferir a existência de
identidade entre o caso concreto submetido à sua jurisdição e aqueles que ensejaram
a formação do padrão decisório. É nesse ponto em que se verifica a possibilidade de
utilização das técnicas de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling).
Sendo distintos os casos, afasta-se a aplicação da tese jurisprudencial, nada obstando
a sua utilização somente a título persuasivo. Se, do contrário, for constatada a
identidade entre as causas, o julgador decidirá se aplica ou não aplica o precedente,
fundamentando minuciosamente a sua convicção. Ao deixar de aplicá-lo,
alternativamente: I) demonstrará que houve a superação do entendimento pelo órgão
emissor ou em razão de lei nova; II) exporá as razões pelas quais entende que essa
superação deve ocorrer ou III) explicitará os motivos por que a orientação
jurisprudencial não deve ser aplicada ao caso em particular, embora não esteja nem
deva ser superada.
3. Alterações dos artigos 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil pela Lei n.º
13.256/2016 e o risco de engessamento da jurisprudência
5

A superação de um padrão decisório (overruling) pode se dar de maneira
difusa ou concentrada. Fredie Didier Jr. explana que no Brasil o overruling difuso é a
regra e pode ser realizado em qualquer processo que, chegando ao tribunal, permita
a superação do precedente. Já o concentrado ocorre por meio da instauração de
procedimento autônomo, cujo objeto é a revisão de um entendimento já consolidado
no tribunal. “É o que ocorre com o pedido de revisão ou cancelamento de súmula
vinculante (art. 3º da Lei n. 11.417/2006). Ao revisar ou cancelar o enunciado da
súmula, o STF estará, na verdade, redimensionando a sua jurisprudência ou a
alterando”. (DIDIER JR., 2013).
A via concentrada para a superação de precedentes é uma peculiaridade do
sistema brasileiro, segundo afirma o citado autor. Podem propor a edição, revisão ou
o cancelamento de súmulas vinculantes os apenas os sujeitos enumerados no Lei n.
11.417/2006.
O overruling realizado difusamente é, por sua natureza, mais dinâmico e
democrático, podendo ser suscitado por qualquer pessoa no âmbito de processos
individuais ou coletivos. Enquanto na superação pela via concentrada um universo de
interessados é alijado da discussão, na difusa possibilita-se que aqueles sujeitos
submetam seus argumentos à apreciação de magistrados diversos, ampliando o
espectro de teses jurídicas que irão compor a ratio decidendi dos julgados proferidos
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pelos órgãos de maior hierarquia, qualificando o debate e conferindo maior grau de
legitimidade aos padrões decisórios.
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Ocorre que o entendimento segundo o qual o sistema brasileiro impede a
adoção, pelos magistrados, de solução diversa daquela imposta pelo padrão decisório
vinculante até que este seja superado pelo órgão emissor acaba por embaraçar a
superação pela via difusa.
Argumenta-se que basta o interessado provocar todas as instâncias até
submeter sua tese à apreciação do órgão competente para superá-lo. Porém, esse
entendimento limitador da atividade cognitiva do juiz impõe às partes um ônus
excessivo, considerando o tempo necessário para o processo chegar aos tribunais,
mormente os de superposição. Fere, ademais, a garantia de acesso à justiça de uma
ampla massa da população desprovida de recursos para arcar com os custos do
processo até a instância superior.
A partir da reforma sofrida pelo CPC com o advento da Lei n.º 13.256/2016, o
que antes poderia ser visto como um mero desafio hermenêutico transformou-se em
um possível impedimento legal ao overruling difuso com relação aos precedentes
firmados sob o rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral no âmbito do STJ
e do STF, como adiante se expõe.
O texto original do CPC aprovado em 2015 extirpara o duplo juízo de
admissibilidade recursal.
A Lei n.º 13.256/2016, contudo, restabeleceu o duplo juízo de admissibilidade
dos recursos extraordinários lato sensu. Com isso, os Tribunais de Justiça e os
Tribunais Regionais Federais permaneceram com competência para analisar os
requisitos admissibilidade daquelas impugnações antes de encaminhá-las para o STF
e STJ, como ocorria na vigência do CPC de 1973.
Ao regulamentar o processamento daqueles recursos no âmbito das cortes
ordinárias, a Lei n.º 13.256/2016 foi além e conferiu amplos poderes ao presidente ou
vice-presidente do tribunal perante o qual foi interposto, conforme dispuser seu
regimento. Passa-se à análise dessas mudanças.
O caput do art. 1.030 estabelece que recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no
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prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido.
O inciso I estabelece que o presidente ou vice-presidente negará seguimento
a: a) recurso extraordinário que trate de controvérsia a que o STF tenha negado a
repercussão geral; b) recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral; c)
recurso extraordinário e especial interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com entendimento do STF ou STJ exarado no regime de julgamento
de recursos repetitivos. Trata-se de mais uma barreira para a superação de
precedentes, fenômeno observado desde a propositura da ação (cf. art. 332, I a IV, e
art. 932, IV,).
Ao conferir ao vice-presidente ou presidente poderes para barrar a subida
dos recursos às cortes de superposição por confrontarem padrões decisórios
vinculantes, o art. 1.030, I, possibilita que o tribunal a quo faça uma verdadeira análise
de mérito da impugnação, embora disfarçada de juízo de admissibilidade. Tal
conclusão se aplica, igualmente, à previsão do inciso II: caso o órgão julgador decida
em desconformidade com entendimento do STF ou do STJ exarado nos regimes de
repercussão geral ou de recursos5 repetitivos, ser-lhe-á conferida pelo presidente ou
vice-presidente a oportunidade de se retratar.
Os incisos I e II do art. 1.030 são de constitucionalidade duvidosa, por
transferirem a tribunal ordinário a possibilidade de examinar questão de mérito dos
recursos extraordinários lato sensu, competência atribuída ao STJ e ao STF pela
Constituição Federal e que, portanto, não poderia ser modificada por lei. Nesse
sentido:
Para Lucas Buril de Macêdo, o art. 1.030 do CPC teria, nessas hipóteses, permitido
mais do que o mero juízo de admissibilidade pelo presidente ou vice-presidente do
tribunal a quo, pois caberia a ele exercer o juízo de identidade entre o precedente e
o caso sob análise, em que interposto o recurso excepcional, algo que toca ao mérito.
Assim, haveria na norma mais do que um problema de qualidade, ao dificultar
demasiadamente o juízo de distinção e de superação pelo STF ou STJ, mas, também,
um vício de constitucionalidade, uma vez que o juízo de mérito dos recursos
excepcionais é de competência dos referidos tribunais.12
Essa tese, contudo, não é acolhida pelas cortes superiores (cf. STJ, EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, j. 20/06/2018).
Em prosseguimento, o Código prescreve que o presidente ou vicepresidente deverá:
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III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter
repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria
constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256,
de 2016) (Vigência)
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia
constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art.
1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o
feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de
Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de
repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da
controvérsia; ou
(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento
no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art.
1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela
Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
Por consequência, o art. 1.042 também foi modificado para prever o
cabimento de agravo ao tribunal superior contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso
especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
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Das modificações efetuadas pela Lei n. 13.256/2016, aquelas incidentes sobre
os textos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042 despontam como as mais perniciosas
ao overruling pela via difusa. Ao prever o agravo interno como recurso cabível contra
decisão proferida com fundamento nos incisos I e III e não dispor sobre um
mecanismo para impugnar o julgamento desse agravo, o Código impede que a parte
interessada leve às instâncias superiores seus argumentos em favor da superação do
padrão decisório.
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Caso se adote a orientação dominante, segundo a qual o julgador não pode
decidir contrariamente às orientações firmadas sob a sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos ainda que esteja convencido da necessidade da superação,
será inútil a propositura de ação cujos argumentos sejam contrários àquele padrão.
Isso porque, além da impossibilidade de obter decisão favorável nas instâncias
ordinárias, também estará inviabilizada a subida do recurso especial e extraordinário
às cortes de superposição.
Ainda na vigência do CPC de 1973, no voto-vista proferido no julgamento da
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 1.154.599/SP, o Ministro Teori
5
Zavascki fez um alerta que denota
preocupação semelhante à ora exposta:
[...] negando-se acesso ao STJ, em casos tais, o que se faz, na
prática, é conferir aos precedentes julgados pelo regime do art.
543-C não apenas um efeito vinculante ultra partes, mas
também um caráter de absoluta imutabilidade, eis que não
subsistiria, no sistema processual, outro meio adequado para
provocar eventual revisão do julgado. Essa deficiência não seria
compatível com nosso sistema, nem com qualquer outro
sistema de direito. Mesmo os sistemas que cultuam
rigorosamente a força vinculante dos precedentes judiciais
admitem iniciativas dos jurisdicionados tendentes a modificar a
orientação anterior, especialmente em face de novos
fundamentos jurídicos ou de novas circunstâncias de fato. É que
a eficácia das decisões judiciais está necessariamente
subordinada à cláusula rebus sic stantibus, comportando
revisão sempre que houver modificação no estado de fato ou
de direito. (QO no Ag 1154599/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Corte Especial, j. 16/02/2011; (grifei).
Como solução para a questão posta, pode-se cogitar do cabimento de novo
recurso especial ou extraordinário contra o acórdão que inadmitiu o anterior, cujo
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fundamento será a necessidade de superação do precedente. O STJ, todavia, refuta
essa possibilidade (AREsp 1.170.332/SP, rel. min. Luiz Felipe Salomão, 4ª. T.,
j.18/10/2017).
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4. Considerações finais
As alterações promovidas pela Lei 13.256/2016 no art. 1.030 e 1.042 do CPC
inviabilizaram o acesso ao STJ e ao STF nas hipóteses em que a questão jurídica
debatida tenha sido previamente analisada por aquelas cortes sob a sistemática dos
recursos repetitivos ou repercussão geral.
Embora elogiável o intuito de conferir maior força aos precedentes formados
naqueles julgados, não se deve admitir que as cortes de superposição sejam blindadas
dos diálogos que poderiam levar à superação dos precedentes por elas consolidados
(NUNES, 2018), sob pena de engessamento da jurisprudência.
Não se ignora a crise vivida pelo Poder Judiciário, em que a demanda de
trabalho é muito superior à capacidade de dar vazão aos processos. Porém, também
não se concebe a adoção de soluções pragmáticas que estrangulem as garantias
constitucionais do acesso à justiça e do contraditório, que pressupõem a
oportunidade de influenciar o convencimento do julgador e, com isso, contribuir de
modo substancial para a construção da decisão judicial.
A linha de pensamento defendida neste trabalho, no sentido de admitir que
juízes e tribunais divirjam dos padrões decisórios vinculantes desde que observado o
ônus da fundamentação (art. 489, § 1º) em densidade compatível com a força da tese
desafiada, neutralizaria os danos decorrentes da interpretação literal do art. 1.030, I.
Tal solução parece melhor se adequar à Constituição Federal, o que motivou a autora
do presente artigo a aprofundar o estudo a fim de apresentar, futuramente, maior
amparo doutrinário e empírico às conclusões expostas, aprimorando-as.
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Resumo: O presente artigo versa sobre a parceria público-privada como alternativa
para o sistema prisional brasileiro, tendo em vista a atual situação do sistema prisional
e as condições precárias oferecidas pelo Estado ao presidiário, resultando em um
índice de ressocialização muito baixo e em um nível de reincidência cada dia maior.
Uma das principais causas desses índices são as leis brasileiras, as quais, embora belas
na teoria, não são efetivadas na prática, tornando assim o sistema prisional caótico.
Diante deste panorama, a parceria público-privada, instituída pela Lei n. 11.079/2004,
se mostra como uma luz no fim do túnel, uma alternativa viável para o colapso atual
das prisões públicas brasileiras.
Palavras-chave: Sistema. Prisional. PPP. Alternativa. Ressocialização.
Abstract: This article deals with a public-private partnership as an alternative to the
Brazilian prison system, given the current situation of the prison system and the
precarious conditions offered by the state to the president, resulting in a very low
resocialization rate and a level of greater and greater recurrence. One of the main
causes of these indices is as Brazilian laws, which, although new theories, are not
implemented in practice, thus becoming a chaotic prison system. Given this scenario,
a public-private partnership, established by Law no. 11.079 / 2004, shows how a light
at the end of the tunnel, a viable alternative to the current collapse of Brazilian public
standards.
Keywords: System. Prison. PPP. Alternative. Resocialization.
Sumário: Introdução. 1 O sistema penitenciário brasileiro nos dias atuais. 2 A Parceria
Público-Privada como melhor alternativa para o sistema prisional brasileiro. 3 O
Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves/MG. Considerações
finais. Referências.
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O sistema prisional brasileiro vive uma situação muito delicada, com unidades
completamente lotadas onde os apenados vivem em condições muito desumanas,
com índice baixíssimo de ressocialização e com a reincidência com índices alarmantes,
estando fora do que é previsto na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal.
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É completamente notório o descaso do Estado para com as unidades prisionais.
Os apenados vivem em ambientes insalubres, em celas precárias, de modo que as
doenças e epidemias se tornam inevitáveis.
A falta de tratamento médico, por sua vez, ocorre na maioria das penitenciárias
ao redor do Brasil. Quando um preso adoece é preciso providenciar sua locomoção até
um posto de saúde, sendo que, muitas das vezes, faltam servidores para isso ou até
mesmo viaturas para realizar o transporte.
Há, ainda, o crime organizado, que tem as unidades prisionais como seu
principal reduto e fonte. Isso porque, o atual sistema prisional é um prato cheio para
transmitir experiências criminosas, considerando que a separação nos presidiários de
acordo com o crime não é uma realidade; inexistem setores de traficantes ou de
5
“mulas”, de homicidas, de sequestradores,
de roubos ou de pequenos furtos. Diante
do atual contexto, isso jamais seria possível.
As unidades prisionais têm uma estrutura muito precária, lugares esses que não
ressocializam ninguém, ao contrário, punem o apenado duas vezes, restringindo sua
liberdade de maneira desumana, deixando muito claro o não cumprimento do que está
previsto em lei. Tais fatores são, na maioria das vezes, motivos pelos quais ocorrem
diversas tentativas de fugas e rebeliões.
Com a criação da Lei n. 11.079/2004 que regulamenta as parcerias públicoprivadas, tornou-se possível a utilização deste meio em situações em que o Estado se
encontra ausente ou com pouca atuação.
Assim, este artigo foi elaborado com a intenção de entendermos como funciona
a parceria público-privada, especialmente no âmbito prisional, usando como exemplo
parcerias já implantadas no sistema carcerário, bem como verificar o quão benéfico tal
instituto tem sido para o apenado.
O sistema de parceria público-privada tem uma forma de gestão que consegue
chegar ao resultado final satisfatório através da punição e da ressocialização do
apenado sem ferir os direitos do mesmo, com uma estrutura em boas condições,
higiene, uma melhor alimentação, educação, assistência jurídica, assistência religiosa e
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entre outras condições que o Estado em sua gestão nas unidades prisionais no Brasil
não tem conseguido realizar.
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1 O sistema penitenciário brasileiro nos dias atuais
É sabido que o sistema carcerário brasileiro está completamente fora do que
nossa Constituição Federal e a Lei de Execução Penal preveem. Trata-se de um
verdadeiro caos do qual a sociedade tem sofrido.
Segundo pesquisas realizadas pelo Levantamento Nacional de informações
Penitenciárias – INFOPEN (junho de 2016), no Brasil, 726.712 (setecentos e vinte e seis
mil e setecentos e doze) pessoas estão encarceradas, o que representa cerca de 197%
de ocupação em presídios e carceragens pelo Brasil. O Amazonas, por sua vez, é o
estado que representa uma das maiores taxas de ocupação no país, com 483,9%, cerca
de 5 (cinco) presidiários por vaga (MENEZES, 2019).
De acordo com o Word Prison Brief, o Brasil se encontra na 43° (quadragésima
terceira) posição referente à maior taxa de ocupação carcerária. Em primeiro lugar
estão as Filipinas, logo em seguida o Haiti e El Salvador, sem contar que o pais é o 84°
(octogésimo quarto) com a maior porcentagem de presos provisórios, onde cerca de
40,2% de presos ainda não tinham passado pelo julgamento final.
Segundo o INFOPEN, o número de pessoas privadas de liberdade no Brasil em
junho de 2017 – em 1.507 (mil quinhentos e sete) unidades prisionais – somavam a
quantia de 726.354 (setecentos e vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e quatro), dos
quais 706.619 (setecentos e seis mil e seiscentos e dezenove) pessoas estão sendo
mantidas em unidades administradas pelas Secretarias Estaduais. E falando em um
número total de vagas, existe um déficit de 303.112 (trezentos e três mil e cento e
doze), findando em uma taxa de ocupação de 171,62%.
Entre os anos de 2000 a 2017 houve um aumento de 150% na taxa de
aprisionamento em todo país. Diante de cenários como esse é que surgem vários
problemas sociais, levando assim à reincidência penal, tendo em vista que as
penitenciárias no Brasil têm sido muito desumanas, objetivando apenas tirar o preso
do convívio social durante um determinado tempo, sem sequer levar em consideração
o dia de amanhã, ou seja, em como reinserir o preso na sociedade.
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Uma das soluções que se tem observado está no interior de Rondônia, o qual,
de forma diversa, tem apresentado um nível muito inferior a todo restante do país com
relação à reincidência penal.
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A razão disso é que grande parte das prefeituras onde se encontram estes
presídios tem firmado contratos com empresas e disponibilizado trabalho para os
apenados, os quais, consequentemente, quando terminam seu período de pena, têm
a possibilidade de ser reinserido no mercado de trabalho, haja vista o aprendizado de
um novo ofício proporcionado pelos contratos em comento.
É fato que os presos Brasileiros têm três vezes mais chances de morrer no
presídio do que uma pessoa livre. Desse modo, não é difícil concluir que o sistema
penitenciário não oferece segurança alguma ao preso e muito menos saúde.
Segundo Barucho e Barros (2019), os dados da BBC indicam que detentos tem
30 (trinta) vezes mais chances de contrair tuberculose e quase 10 (dez) vezes mais
chances de serem infectados pelo vírus HIV. Além disso, há uma ginecologista para
cada 1284 (mil duzentos e oitenta e quatro) mulheres encarceradas.
5

Ainda, no Brasil, 563 (quinhentos e sessenta e três) gestantes estão presas –
sendo que de acordo com a nossa legislação deveriam estar em prisão domiciliar –, e
1111 (mil cento e onze) crianças vivem em presídios, onde não há garantia do mínimo
existencial, dada as condições totalmente insalubres (Conectas, 2019).
De acordo com o art. 89 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), as
unidades prisionais deveriam ser equipadas com seções para gestantes e parturientes,
espécies de berçários, bem como de creche, proporcionando o abrigo e a manutenção
do convívio entre as crianças maiores de 06 (seis) meses e menores de 07 (sete) anos
e a responsável presa.
Ocorre que tal garantia não passa de uma utopia, totalmente distante da atual
realidade dos cárceres femininos no Brasil, assim como todas as outras.

A educação, por exemplo, direito de todos, garantido pela Constituição Federal,
em seu art. 205, bem como pela LEP, em seu art. 41, VII, é minimamente incentivada
nos presídios.
Pode-se dizer que a assistência educacional constitui um dos principais pilares
para a ressocialização dos apenados. Ao desenvolver um curso profissionalizante, por
exemplo, além de ter sua pena remida, o presidiário tem a oportunidade de tomar
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novos rumos ao retornar para o convívio social, podendo aplicar e exercer o seu
aprendizado no mercado de trabalho.
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Ato contínuo, outra medida que traz benefícios ao apenado é o trabalho, como
exemplificado acima ao tratarmos do índice reduzido de reincidência penal no interior
do estado de Rondônia.
Através do labor o preso pode ter sua pena remida na proporção de um dia
para cada três dias trabalhados. O trabalho, seja ele interno ou externo, também serve
como forma de ressocialização, pois das duas maneiras o presidiário estará
desenvolvendo um ofício que poderá ser aplicado após o seu retorno para a sociedade.
Ocorre que, da mesma maneira, tal prática não é comumente utilizada e sobretudo
incentivada em muitos locais.
Os direitos estão previstos e são vários, mas não são efetivados. Por essa razão,
o atual sistema prisional brasileiro não se mostra capaz de cumprir o real objetivo da
pena, qual seja, a punição do indivíduo pela conduta delituosa em conjunto com a
prevenção de novas práticas. Ao contrário, o atual sistema prisional brasileiro tem sido
como uma “faculdade”, pois tem formado verdadeiros profissionais no mundo do
crime.
Carlos Araújo (2014) tem sua opinião de como vê o atual sistema prisional
braseiro:
As prisões brasileiras tornaram-se um amontoado de pessoas
sem esperança de justiça e expectativas de ressocialização. São
indivíduos ignorados pela sociedade, guardados em escaninhos
escuros e esquecido da consciência coletiva, relegados a prisões
que em muitos casos mais se aproximam de masmorras da idade
média. Pretender que essa massa de pessoas não existe que essa
população carcerária é somente um dado estatístico pálido e
distante da nossa realidade é inútil, perverso e, de forma coletiva,
ingênuo.
Como
bem
afirma
SILVA
e
GOMES
(2016,
disponível
em
http://periodicos.unincor.br), “[...] isso se dá pela incapacidade estatal em administrar
todos os estabelecimentos prisionais, bem como pelo descaso político para com certa
parcela da sociedade [...]”.
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A imagem acima mostra um pouco da realidade dos apenados nas
penitenciárias brasileiras e, ainda, como é grande o descaso do Estado e da sociedade,
os quais não tem se importado com as condições que os mesmos vivem, com o
pensamento que se alguém cometeu um crime deve pagar com dor e sofrimento, sem
quaisquer regalias.
5

Além de uma estrutura precária, a falta de servidores que impossibilita o bom
funcionamento das unidades prisionais, sobretudo no que se refere à segurança, e, de
outro lado, a má vontade, daqueles que ainda restam, em exercerem suas atividades
com zelo e dedicação, em virtude de uma baixa remuneração, também são fatores
preponderantes nos dias de hoje.
Os números são alarmantes, conforme demonstrado acima, motivo pelo qual se
mostra necessária, com urgência, a adoção de medidas que possam senão reverter,
mas amenizar esse quadro. A parceria público-privada no âmbito prisional, já utilizada
no Brasil, tem sido vista por alguns como uma luz no fim do túnel. É o que se passa a
analisar.
2 A Parceria Público-Privada como melhor alternativa para o sistema prisional
brasileiro
A parceria público-privada está prevista na Lei n. 11.079/2004 e é dividida pelo
art. 2º em duas categorias, quais sejam, administrativa e patrocinada. A modalidade
administrativa se dá quando o pagamento é feito para um prestador de serviço do
setor privado, sendo a Administração pública a usuária direta ou indireta; já a
patrocinada se dá quando o setor público paga uma parte e a outra parte sai do usuário
que faz uso do serviço.
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José dos Santos Carvalho Filho (2012, P.428) conceitua a parceria públicaprivada como o
[...] acordo firmado entre a Administração Pública e pessoa do
setor privado com o objetivo de implantação ou gestão de
serviços públicos, com eventual execução de obras ou
fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado,
contraprestação
pecuniária
do
Poder
Público
e
compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre os pactuantes.
Marçal Justen Filho (2005, p. 549), por sua vez, entende por parceria públicoprivada
(...) um contrato organizacional, de longo prazo de duração, por
meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar
obra pública e (ou) prestar serviço público, com ou sem direito à
remuneração, por meio da exploração da infra-estrutura, mas
mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo Poder
Público, utilizável para obtenção de recursos no mercado
financeiro.
É notório que o poder público não tem conseguido resolver o problema caótico
que se encontra o sistema carcerário do nosso país. Através da parceria entre o setor
privado e a administração pública no âmbito prisional, poderá ser proporcionado aos
presos um ambiente melhor em todos os sentidos, considerando a qualidade do
serviço que será prestado, pois o Estado compartilhará com o setor privado fatores
que inicialmente seriam apenas de sua responsabilidade, tais como a segurança no
recinto, a administração interna, a gestão do local e a garantia dos direitos dos
apenados.
Para Diógenes Gasparini (2012, p. 451), a lei instituidora das parcerias públicoprivadas, famosas “PPP’s”, têm como objetivo

[...] disciplinar essa nova forma de parcerias com o empresário
privado. Além disso é sua intenção motivar com regras seguras e
melhores atrativos econômicos, inexistentes nas atuais parcerias,
a participação dos agentes privados e o aporte de recursos
financeiros e tecnológicos na consecução do interesse público de
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que em termos de eficiência, com raras exceções, carece a
administração Pública.
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Ocorre que, embora muitos defendam a implantação das PPP’s, há aqueles que
discordam, argumentando que o Estado, ao atribuir tarefas de sua responsabilidade
para um setor privado, estaria nada mais nada menos do que privatizando o setor
público, usando o método de parceria como disfarce para tal façanha, motivo pelo qual
defendem sua inconstitucionalidade.
Nessa linha, muitas ponderações surgiram a respeito das parcerias públicoprivadas ainda quando eram apenas um projeto de lei. Uma delas foi a de Kiyoshi
Harada (2004):
Esse projeto legislativo é um desastre total do ponto de vista
jurídico-constitucional. Representa, sem sombra de dúvida, um
outro instrumento poderoso de desmontar a administração
pública, como a terceirização e a privatização de serviços
públicos não terceirizáveis nem privatizáveis.
5

Outra ponderação dizia respeito às atividades que seriam exercidas pelas PPP’s,
haja vista o fato de que algo entendido como dever do Estado passaria a ser atribuído
ao setor privado, como é o caso do poder de polícia, atividade regulatória e
jurisdicional. Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou por fixar
entendimento de que a delegação do serviço público para a gestão prisional até seria
possível, mas com certos limites, incluindo no que se refere ao poder de polícia.
Esse mesmo pensamento é adotado por Grecianny Carvalho Cordeiro (2006,
p.148):
A terceirização de serviços penitenciários é, pois, aceitável em
determinadas situações e para a realização de determinados
serviços, desde que o Estado não perca o controle sobre a
execução penal; isto é, quando importar em tarefas pertinentes à
execução matéria da pena prisional. E, ainda assim, o Estado
deverá se manter vigilante à prestação de tais serviços pelo
particular.
São vários os questionamentos e entendimentos contrários às parcerias
público-privadas. Em que pese a possibilidade legal de um setor privado exercer esse
tipo de atividade (administração de estabelecimentos prisionais), não deixa de ser algo
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razoavelmente preocupante, tendo em vista a possibilidade de a empresa privada
objetivar somente o lucro e não a reinserção do apenado no convívio social, bem como
de tentar reduzir gastos e acabar piorando a qualidade do serviço.
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A empresa privada para ter interesse nesse tipo de parceria tem que visar algum
lucro, porém, não pode esquecer dos interesses ali envolvidos, respeitando
principalmente os parâmetros legais estabelecidos.

Outras preocupações alarmantes são o setor privado administrar as unidades
prisionais e acabar se tornando refém do crime organizado, bem como buscar se
beneficiar com o trabalho dos apenados, considerando que em uma parceria públicoprivada a prestação do serviço pelo apenado é tido como regra, da qual o
presidiário/trabalhador se beneficia através da remissão de sua pena.
Em que pese os vários questionamentos, a possibilidade de parceria do setor
privado com o setor público deve ser vista sobretudo como uma alternativa para
melhorar a situação carcerária do nosso país e mudar as condições precárias
vivenciadas pelos apenados, com o objetivo de recuperá-los, possibilitando assim sua
reinserção social.
Como a partir da concessão é firmado um contrato entre o público e o privado,
observando-se os termos da Lei de Execução Penal de como o preso deve ser assistido,
será uma parceria de grande vulto social, pois com as medidas ressocializadoras, tais
como o acesso ao trabalho e a cursos profissionalizantes, o apenado terá mais
qualidade de vida, terá assistência educacional, material, religiosa, básica de saúde,
social e jurídica, assim como prevê o art.11 e seguintes da Lei de Execução Penal.
Luiz Flavio Borges D´Urso (2008) deu sua opinião favorável a respeito do
assunto, vejamos:
Registro que sou amplamente favorável à privatização, no
modelo francês e as duas experiências brasileiras, uma no Paraná
há um ano e outra no Ceará, há dois meses, há de se reconhecer
que são um sucesso, não registram uma rebelião ou fuga e todos
que orbitam em torno dessas unidades, revelam que a ‘utopia’
de tratar o preso adequadamente pode se transformar em
realidade no Brasil. […] Das modalidades que o mundo conhece,
a aplicada pela França é a que tem obtido melhores resultados e
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testemunho que, em visita oficial aos estabelecimentos franceses,
o que vi foi animador. Trata-se de verdadeira terceirização, na
qual o administrador privado, juntamente com o Estado fazem
parceria administrativa, inovando o sistema prisional. Já o
modelo americano, o qual também visitei, tal seria inaplicável ao
Brasil, porquanto a entrega do homem preso ao particular é total,
fato que afrontaria a Constituição brasileira. […] De minha parte,
não me acomodo e continuo a defender essa experiência no
Brasil, até porque não admito que a situação atual se perpetue,
gerando mais criminalidade, sugando nossos preciosos recursos,
para piorar o homem preso que retornará, para nos dar o troco!
Como se vê, D‘Urso faz um comentário sobre o modelo francês no qual o Brasil
se espelha e faz uma crítica ao modelo americano dizendo que seria inaplicável ao
Brasil.
No século XX o sistema penitenciário da França passava por uma crise muito
grande, com superlotações e estado endêmico grave, ao passo que a capacidade das
5
unidades era de 32.500 (trinta e duas
mil e quinhentas) vagas e havia 51.000 (cinquenta
e um mil) encarcerados (JUNIOR, 2019).
Com essa situação se agravando, os franceses passaram a repensar sobre sua
política penal, fato esse que resultou na aprovação pelo Senado e Assembleia Nacional
e na consequente promulgação da Lei n. 87/432 em 22 de junho de 1987, a qual,
segundo Araújo Junior (apud JUNIOR, 2014) tinha como teor:
Art. 2º. O Estado pode confiar a uma pessoa de direito público
ou privado uma missão versando ao mesmo tempo sobre a
construção e adaptação de estabelecimentos penitenciários. [...]
Estas, pessoas, ou grupos, são designadas ao final de um
processo licitatório. Nos estabelecimentos penitenciários as
funções outras que de direção, cartório, vigilância, podem ser
confiadas a pessoas jurídicas de direito público ou privado
segundo uma habilitação definida por decreto. Estas pessoas
podem ser escolhidas em processo licitatório na forma prevista
na alínea precedente.
Art. 3º. Os estabelecimentos penitenciários podem ser erigidos
em estabelecimentos públicos penitenciários, submetidos a
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tutela estatal. Cabe ao Ministro da Justiça designar os membros
da direção do cartório e da vigilância dos estabelecimentos.
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O modelo francês foi inspirado no modelo americano, mas com algumas
diferenças, principalmente porque houve a implantação de um sistema de gestão
compartilhada entre o Estado e o setor privado, onde ambos, em conjunto,
administram e gerenciam as unidades prisionais.

Desse modo, a empresa privada tornava-se responsável por toda a parte de
assistência social, jurídica, espiritual, saúde física e mental do preso, também pela
alimentação, vestimenta, educação e trabalho; o Estado, por sua vez, se
responsabilizava pela segurança interna e externa da prisão, além de indicar o diretor
geral, o qual será a ligação com o juízo da execução da pena.
Já no modelo americano, a ideia de privatização do setor público surgiu nos
anos 80 (oitenta), pretendendo fornecer um serviço de qualidade que o poder público
não conseguia e, também, com o propósito de enxugar as despesas da construção das
unidades prisionais, bem como de obter lucro para empresas que administrariam as
penitenciárias (JUNIOR, 2014).
No entanto, há muitas suspeitas de que isso tenha se tornado, nos Estados
Unidos da América, uma indústria que só pensa em ganhar dinheiro. Considerando
que o setor privado ganha mais em razão do número de presos encarcerados, há
teorias no sentido de que as empresas tenham feito de tudo junto ao Congresso para
endurecer e alongar as penas, de modo a beneficiá-las.
Todavia, em que pese o fato de as empresas privadas focarem principalmente
no lucro, também existem pontos positivos no modelo utilizado nos Estados Unidos, a
exemplo de, quando da entrega de novas unidades, a gestão privada se tornar mais
célere e gerar menos custos do que em uma gestão controlada pelo setor público.
Joan Faus (2014) relata um pouco do que tem acontecido nos EUA através das
palavras de Shar Habibi, diretora do departamento de pesquisa da ITPI (In the Public
Interest):
“Essas empresas mantêm relações muito estreitas com as
autoridades políticas para tratar de conseguir mais contratos”,
[...]. E, paralelamente, nana busca do maior lucro empresarial,
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ambas as companhias tentam reduzir ao máximo os “custos
operacionais” das suas prisões para converter em lucro os
aportes que recebem dos governos. Isso se traduz, critica, em ter
o pessoal estritamente necessário ou economizar na manutenção
das instalações, na segurança e nos salários, o que costuma
acarretar a contratação de trabalhadores sem a qualificação
necessária. E tudo isso pode gerar um coquetel explosivo que,
em alguns casos, desencadeou maus tratos aos presos, aumento
dos conflitos e, inclusive, na fuga de reclusos.
Como se vê, as parcerias com o setor privado, sobretudo nos moldes franceses,
se mostram como uma alternativa favorável para os problemas que enfrentamos com
o sistema prisional, embora certamente necessitem de adequações e muita fiscalização
para que não aconteça com o Brasil o que tem se passado nos EUA, local onde
implantada a privatização.
No setor público, além de ser tudo muito burocrático, acaba sendo tudo muito
caro, quando se fala que é material para um órgão público os valores sobem
5
drasticamente, sem levar em conta
a má administração do Estado e os casos de
agentes públicos envolvidos em escândalos de corrupção dentro do sistema carcerário.
Com a parceria em comento, a empresa ganhadora da licitação ficará incumbida
de reformar ou construir novas unidades prisionais e cuidar da gestão e manutenção
das mesmas. Também ficam a cargo da empresa a promoção de cursos de capacitação
profissional, cuidar da segurança do preso, dar assistência médica, psicológica,
educacional, fornecer medicamentos, roupas e enfim, tudo o que for necessário para
o bom funcionamento do sistema carcerário e para a dignidade dos apenados.
Entre todas essas obrigações, a fiscalização das unidades geridas pelos parceiros
privados continuará sendo realizada pelo Ministério Público em conjunto com o Poder
Judiciário. Casos de progressão de pena, saídas temporárias em datas festivas, entre
outros, continuarão a cargo do Juiz de direito para a análise devida.
Outra atribuição que ficará a cargo da administração pública será a indicação
do diretor do presídio, o qual ficará responsável de fiscalizar a empresa parceira acerca
do cumprimento dos deveres acordados e das determinações contidas em lei.
Acredita-se que o fator mais importante nos casos de implantação das parcerias
público-privadas no sistema prisional diz respeito às medidas socioeducativas por
aquelas adotadas, considerando que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta
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(alto índice de criminalidade) está diretamente ligado à falta de ressocialização do
apenado para reinserção na sociedade, de modo que o nível de reincidência se torna
muito alto.
É possível citar, no Brasil, alguns exemplos de presídios mais antigos, conhecidos
como prisões industriais, que já seguiam os moldes da parceria público-privada.
Inaugurada no ano de 1999, a Penitenciária Industrial de Guarapuava, no estado do
Paraná, foi uma das pioneiras, construída com recursos estaduais e federais. Logo em
seguida, nos anos 2000, foram inauguradas no Ceará as penitenciárias Regional do
Cariri, Industrial Regional de Sobral e o Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, as
quais eram geridas pela CONAP – Companhia Nacional de Administração Prisional
(Fundação ANFIP, 2019).
Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná, a Penitenciária Industrial de
Guarapuava (PIG) foi inaugurada mais precisamente em 12 de novembro de 1999,
destinada a presos do sexo masculino condenados em regime fechado. O custo total
da construção foi de R$ 5.323.360,00 (cinco milhões trezentos e vinte e três mil e
trezentos e sessenta reais), sendo 80% provenientes de convênio com o Ministério da
Justiça e 20% do Estado.

A Unidade passou por uma reforma depois de dois anos após ser
completamente destruída em uma rebelião de internos em 2014, construída com o
objetivo de trazer melhores condições para reintegração do apenado na sociedade,
proporcionando educação, profissionalização e buscando oferecer novas alternativas
para o apenado (GUARAPUAVA, 2017)
Na época, a PIG foi apontada como modelo de bom funcionamento, pois
recebia visitas constantemente de vários gestores de outros estados e de jornalistas
que ficavam impressionados e veiculavam como o presidio era diferente dos demais
que os mesmos eram acostumados a ver.
Com o sucesso da PIG, logo em seguida outras 05 (cinco) unidades estaduais
foram passadas para o setor privado, quais sejam, a Casa de Custódia de Curitiba, as
penitenciárias de Ponta Grossa, de Foz do Iguaçu e o Presidio industrial de Cascavel
(Fundação ANFIP, 2019).
Mas em 2003, Roberto Requião, ao assumir o governo, resolveu reestatizar o
sistema. Como o referido não conseguiu romper os contratos, teve que esperar até o
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ano de 2006, quando finalizou o prazo e retomou a administração, integralmente
gerida pelo poder público (BREMBATTI e FONTES, 2019).
Temos também como exemplo, as unidades prisionais do Ceará, já citadas
acima, sendo uma delas a Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), localizada
na cidade de Juazeiro do Norte, onde os apenados internos trabalhavam na confecção
de joias, bolas de futebol e em marcenaria.
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A cada 03 (três) dias de trabalho o preso tinha remissão de 01 (um) dia de sua
pena. Apresenta capacidade de 549 (quinhentos e quarenta e nove) presidiários e é
constituída por um auditório com salão de artes e eventos, cabines telefônicas, play
ground, campo de futebol, 05 (cinco) quadras poliesportivas, fábricas de velas, calçados
e bijuterias e uma padaria, além de contar com 04 (quatro) salas de aula, biblioteca,
entre outros (SANTOS, 2009).
Conta também com uma área de 15.000 ² (quinze mil metros quadrados), com
117 (cento e dezessete) celas para 02 (dois) presos cada e 66 (sessenta e seis) celas
coletivas para cada 05 (cinco) presos, muralhas de 07 (sete) metros de altura, 850
(oitocentos e cinquenta) metros 5de cercas eletrificadas, dezessete guaritas e uma sala
de controle contendo sessenta e quatro câmeras de circuito interno (SANTOS, 2009).
A PIRC foi inaugurada mais precisamente em 17 de novembro de 2000,
contando com assistência psicológica, assistência jurídica – composta por 04 (quatro)
advogados contratados –, assistência religiosa, assistência médica – composta por um
médico, um psiquiatra, 02 (dois) psicólogos, um dentista, 02 (dois) enfermeiros e 03
(três) assistentes sociais. Como se vê, o presídio apresentava uma excelente estrutura,
bem como condições de proporcionar uma melhor subsistência para o apenado,
possibilitando facilmente sua ressocialização (SANTOS, 2009).
Logo em seguida, no ano de 2002, com incentivo Ministério da Justiça, o
governo do Ceará estendeu a mesma política de gestão compartilhada às unidades
prisionais chamadas de Instituto Presídio professor Olavo Oliveira II (IPPOO II) e
Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS).
Porém em 2005 o Ministério Público Federal, em conjunto com a OAB – Ordem
dos Advogados do Brasil, ajuizou uma ação civil pública contra o estado do Ceará,
alegando que a custódia dos apenados seria função exclusiva do poder público, não
podendo o setor privado gerir e administrar as unidades prisionais, razão pela qual
foram retomadas pela Secretaria de Justiça do Ceará em 2007, em virtude de decisão
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liminar. Em 2014 a ação foi julgada improcede, ainda assim, as unidades prisionais
continuaram sendo administradas pelo Estado (Fundação ANFIP, 2019).
Apesar dessas duas iniciativas não terem se estendido por mais tempo, durante
a sua atuação em parceria com o Estado, se mostraram muito vantajosas, pois os
índices de reincidência criminal eram muito baixos. Exemplifica-se com
Guarapuava/PR, em 2005, que enquanto administrada pelo setor privado apresentava
índice de 6%, ao passo que em Maringá/PR, gerida exclusivamente pelo poder público,
o índice alcançava 30%.
3 O Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves/MG
O complexo penitenciário de Ribeirão das Neves/MG foi o primeiro a ser
implantado no Brasil nos moldes da parceria público-privada, tendo sido inaugurado
em 18 de janeiro de 2013. Trata-se de um complexo localizado na cidade de Ribeirão
das Neves, no estado de Minas Gerais, que contém 3.400 (três mil e quatrocentas)
vagas e uma gestão que possibilita a reinserção do apenado na sociedade.
O complexo de Ribeirão das Neves conta com uma parceria público-privada que
fica responsável pela sua construção e gestão, sendo inspirado em modelos de sistema
prisional adotados em outros países.
Logo abaixo segue uma imagem com visão geral do Complexo em comento:
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Fotografia 2 - Instalações do Complexo Penitenciário em Ribeirão das Neves, Minas
Gerais. Fonte: Gazeta do povo (COMO FUNCIONA..., 2019)
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Segundo informações obtidas pelo site R7 Brasil (MARTINS, 2014), o
subsecretário da administração prisional de Minas Gerias garantiu que não existe
possibilidade de superlotação, pois de acordo com ele, a capacidade do presídio está
prevista em contrato firmado com a empresa privada. Ainda salientou que outros
formatos de contratos aceitam até 10% da capacidade do presídio, não sendo o caso
deles.
A implantação do Complexo Ribeirão das Neves só foi possível com a criação
da Lei estadual n. 14.868 de 16 de dezembro de 2003 e se tornou um referencial de
parceria público-privada na América Latina.
De acordo com informações do site Gazeta do Povo, a concessionária que
administra o sistema prisional, chamada GPA, foi responsável por toda a obra do
complexo. O contrato foi firmado pelo prazo de 30 (trinta) anos, sendo que o Estado
paga mensalmente o valor correspondente a cada preso.
5

O custo de um preso para o governo é de quase R$ 3.000,00 (três mil reais), já
incluídas as despesas com as obras feitas nas unidades. Por outro lado, em uma
penitenciária cuidada pela parceria feita com o setor privado, o custo de um preso varia
entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A manutenção das unidades também é de responsabilidade da empresa
parceira, incluindo os casos de eventuais danos pelo tempo de uso ou por rebelião dos
apenados, além dos custos com os pagamentos dos servidores, com alimentação,
higiene, estudo, água, luz, trabalho e entre outras despesas.
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Fotografia 3 - Celas com portas automatizadas via computador. Fonte: Uol Notícias
(CONHEÇA..., 2019).
Segundo Giulia Fontes do site Gazeta do Povo, para entrar na unidade prisional
do Complexo Ribeirão das Neves, o indivíduo e seus pertences são submetidos a um
scanner; as visitas ocorrem a cada 15 (quinze) dias, incluindo as visitas íntimas. Nestes
últimos casos, o apenado tem que ser casado ou manter união estável.
Ato contínuo, a parte de dentro da unidade prisional é completamente diferente
de outras unidades administradas pelo Estado. A rotina dos presos é controlada por
uma sala de monitoramento onde é possível ver através de imagens o que se passa
dentro da unidade. O Complexo Ribeirão das Neves conta com 276 (duzentas e setenta
e seis) câmeras em cada unidade e a movimentação dos apenados em quase todo o
tempo é feita sem a presença dos agentes prisionais, através de uma sala de controle,
onde é possível fazer a abertura das celas para higiene e tomada de sol.
Cada cela conta com 04 (quatro) leitos, isso para os apenados que estão em
regime fechado, e os que estão no regime semiaberto contam com 06 (seis) leitos.
Os apenados têm uma jornada de trabalho de 06 (seis) horas, podendo se
estender até 08 (oito) horas e recebem salário inferior a ¾ do salário mínimo, sendo
que 25% vai para o Estado, conforme previsto na Lei de Execução Penal.
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F OTOGRAFIA 4 – I NTERIOR DAS CELAS. F ONTE : UOL NOTÍCIAS (CONHEÇA..., 2019).
Os trabalhos dos apenados, de acordo a lei de execução penal, não são de
caráter obrigatório, eles têm a faculdade de aceitar ou não, porém o apenado perde o
benefício de remissão da pena. Sendo assim, o ente privado fica responsável por
procurar empresas parceiras para
5 a contratação dos apenados, pois é vedado que a
empresa que administra o sistema prisional lucre com o trabalho dos presidiários.

De acordo com informações do site Correios do Estado (2019), a mão de obra
do apenado tem se mostrado muito vantajosa, fazendo com que as empresas
economizem em torno de 50% em encargos na contratação de presos, além de ser
mais fácil para trocar de colaborador quando comparado às regras da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT.
A instituição que deseja contratar mão de obra carcerária tem que ter
autorização da Secretaria do Estado, ficando a empresa responsável por fornecer os
equipamentos de proteção individual e capacitar os presos, entre outras obrigações.
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F OTOGRAFIA 5 - CONFECÇÃO DE COLETE À
F OTOS PÚBLICAS (PENITENCIÁRIA ...,2014).

PROVA DE BALAS PELOS DETENTOS .

(F ONTE :

Todavia, ainda existe muito preconceito no que se refere à contratação de mão
de obra carcerária, ou até mesmo desinformação. Para a Agência Estadual de
Administração Penitenciária – AGEPEN, essa é uma parceria que deve ser explorada,
tendo um índice de grande relevância econômica e social.
Segundo Gomes (2019),
Na prática, nesse tipo de contratação não incidem encargos
como FGTS, aviso prévio indenizado ou não, indenização
adicional (artigo 9º da Lei 7.238/84), férias mais 1/3 (Constituição
Federal), 13º salário, licença paternidade/maternidade e
contribuição previdenciária (o empregador poderá recolher
como contribuinte facultativo).
O Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves tem como diretores um
servidor público de carreira e outro indicado pela concessionária, sendo que ambos
trabalham em conjunto. A implantação das parcerias público-privadas no Brasil teve
como inspiração o modelo francês, onde a iniciativa privada trabalha em conjunto com
o Estado.
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O mundo conhece os presídios privados há cerca de dez anos,
havendo hoje duas formas de privatização. Com o primeiro
modelo, o americano, não se pode concordar, diante das nossas
restrições constitucionais. Ali, o preso é entregue pelo Estado à
iniciativa privada, que o acompanhará até o final de sua pena,
ficando o preso inteiramente nas mãos do administrador. No
Brasil, é indelegável o poder jurisdicional do Estado, que
contempla o tempo que o homem fica encarcerado e suas
infrações disciplinares no cárcere. Já no modelo francês, que
preconizo para o Brasil, o Estado permanece junto à iniciativa
privada, numa co-gestão. O administrador vai gerir os serviços
daquela unidade prisional – alimentação, vestimenta, higiene,
lazer etc. –, enquanto o Estado administra a pena, cuidando do
homem sob o aspecto jurídico, punindo-o em caso de faltas ou
premiando-o quando merecer. É o Estado que, detendo a função
jurisdicional, continua a determinar quando o homem vai preso
5
e quando será libertado. Trata-se de uma terceirização, em que a
remuneração do empreendedor privado deve ser suportada pelo
Estado, jamais pelo preso, que deve trabalhar e, com os recursos
recebidos, ressarcir prejuízos causados pelo seu crime, assistir a
sua família e poupar para quando for libertado. (g.n).
Além do trabalho dentro do Complexo Ribeirão das Neves, os presos têm acesso
à educação; o que deveria ser regra, haja vista a garantia deste direito pela Lei de
Execução Penal – LEP, é considerado um privilégio para os apenados, pois o índice de
presidiários que têm acesso à educação é muito baixo. Conforme informações do site
Rede Brasil Atual (OLIVEIRA, 2017), menos de 13% da população carcerária tem acesso
à educação e menos de 1% tem acesso a um curso técnico.

323

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

F OTOGRAFIA 6 – SALA DE AULA DO COMPLEXO RIBEIRÃO DAS NEVES. FONTE : UOL NOTÍCIAS
(CONHEÇA..., 2019).
Como o complexo Ribeirão das Neves tem tido como parâmetro a Lei de
Execução Penal, a educação tem ganhado grande destaque dentro do complexo, até
mesmo para ressocialização do preso. No ano de 2018, de acordo com o site Estado
de Minas Gerais, a unidade formou 53 (cinquenta e três) detentos nos cursos de
informática e segurança do trabalho, uma parceria feita com a concessionária Gestores
Prisionais Associados – GPA e a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais – UTRAMIG.
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F OTOGRAFIA 7 – FORMATURA DOS DETENTOS
ESTADO DE MINAS (DETENTOS...2019).

DO

CPPP
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N EVES. FONTE:

Vera Maria Neves Victer, presidente da UTRAMIG, deu sua opinião sobre a
importância dos cursos na ressocialização do apenado (VALE, 2018):
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Acho que esse curso tem importância fundamental porque trata
de uma parcela da população extremamente excluída dos seus
direitos. Ações como essa atendem a 1% da população carcerária
do Brasil. Os participantes têm a chance de construir uma
identidade profissional e também a possibilidade de aumentar a
autoestima, de se transformarem em sujeitos da própria vida. O
mercado de trabalho está aí. Daqui a pouco eles terão progressão
de pena e serão egressos, e esperamos que possam estar
absolutamente inseridos no mundo externo e em uma disputa
igualitária com todos os outros trabalhadores.
Nessa mesma linha de raciocínio seguiu Sorci (2000, p.11):
5

(...) é de força convir que o estudo, como atividade de caráter
intelectual que se destina ao aprimoramento artístico e
intelectual guarda nítida semelhança com o trabalho
propriamente dito, mormente estando ambas atividades visando
atingir os objetivos da lei de Execução Penal, qual seja: o sentido
imanente da reinserção social, o qual deve compreender a
assistência e a ajuda efetivas – na obtenção dos meios capazes
de permitir o retorno do condenado ao meio social em condições
favoráveis para a mais plena integração. (...) Conquanto a Lei de
Execução Penal não exclui expressamente a possibilidade de
remição pelo estudo e, considerando a finalidade maior do
legislador no sentido de “recuperar” o preso, justifica-se
reconhecer o direito do condenado de remir parte da pena pelo
estudo.
O Complexo Penitenciário Ribeirão das Neves é listado como uma das mais
bem-sucedidas parcerias público-privadas já realizadas, prestando um serviço público
de qualidade que o Estado não consegue atingir.
Alguns dos indicadores que o Estado usa como parâmetro para pagar a
concessionária, estabelecidos em contrato, são o número de fugas, o número de
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rebeliões ou motins, o nível educacional dos internos, a proporção dos internos que
trabalham, a quantidade e qualidade dos serviços de saúde prestados e a quantidade
e qualidade da assistência jurídica e psicológica dos internos.
Tem-se, portanto, que a parceria público-privado aparece como uma grande e
possível oportunidade para melhorar o sistema prisional do nosso país e dar mais
dignidade ao preso, fazendo com que os apenados tenham mais chances de
abandonar de uma vez por todas a vida do crime e voltar para o convívio em sociedade
completamente regenerados.
4 Considerações finais
O sistema prisional brasileiro, conforme explicitado, está em uma situação muito
caótica, considerando que o apenado vive em condições desumanas, em ambientes
mal arejados, propícios para doenças, com extrema falta de higiene e, ainda, sem a
assistência médica devida.
Como se não bastasse, a superlotação tem sido um fator ainda mais alarmante.
Não raras as vezes em que surgem diversas rebeliões e motins dos presidiários
reivindicando por melhorias no cárcere, pelo cumprimento dos direitos que lhes são
garantidos tão somente por lei e simplesmente ignorados na prática.
A sociedade, por sua vez, deseja melhoria no que se refere aos índices de
violência e criminalidade, mas, por outro lado, prefere simplesmente ignorar o fato de
que as condições desumanas nas quais os apenados vivem estão completamente
ligadas a tais fatores. Não há ressocialização, logo, não há redução nos referidos
índices.
Os apenados, ao saírem da prisão depois do cumprimento de sua pena, não
encontram outra alternativa senão voltar para as mesmas práticas ilícitas outrora
praticadas, ou até mesmo para outras piores. A sociedade não abre as portas.
A unidade prisional gerida pelo Estado não faz distinção entre um ladrão de
galinha e um traficante de drogas. Ambos são colocados e “abandonados” no mesmo
local, de modo que, na maioria das vezes, um acaba aprendendo e se “especializando”
no “ofício” do outro.
Como se vê, a maneira como o Estado tem administrado as unidades prisionais
traz prejuízos para ambas as partes. Para o ex-presidiário, que não consegue e não tem
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oportunidade de mudar de vida, retornando para as práticas delituosas, e para a
sociedade que, com isso, vivencia e acompanha o aumento da criminalidade e, ainda
assim, permanece inerte.
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Daí o instituto da parceria público-privada como alternativa para
solucionar/amenizar os problemas que as unidades prisionais têm enfrentado. Por
óbvio, tais parcerias com empresas privadas não serão suficientes para acabar com
todas as dificuldades existentes no âmbito do sistema prisional brasileiro, mas são um
grande passo para o alcance das melhorias que ele tanto precisa.
Tais melhorias têm sido identificadas no exemplo citado, no Complexo de
Ribeirão das Neves. Os resultados têm sido satisfatórios, motivo pelo qual esta unidade
deve ser utilizada como modelo para a implantação de outras parcerias por todo o
Brasil.
Muito se discute acerca da “privatização” do sistema prisional, o que poderia
ensejar muitos abusos se não fosse rigorosamente fiscalizado. No entanto, a parceria
público-privada, sistema de gestão compartilhada, está de acordo com nossa
Constituição Federal, bem como5 com os regramentos da Lei de Execução Penal, de
modo que a adoção deste sistema não deve ser temida.
Tem-se, portanto, que a utilização de contratos administrativos de parceria
público-privada, a serem firmados entre os estados e grupos empresariais, será de
grande valia para o nosso país, pois propiciará a diminuição de atividades atualmente
inerentes apenas à máquina pública e, sobretudo, o cumprimento dos direitos
inerentes aos presos, aumentando o grau de ressocialização e reinserção dos apenados
na sociedade e, consequentemente, diminuindo a criminalidade e a reincidência
delitiva.
De um ciclo vicioso para um ciclo regenerado. Eis o que se busca através da
implantação de novas parcerias público-privadas no sistema prisional brasileiro.
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RESUMO: Neste trabalho, analisou-se a multiparentalidade e a parentalidade
socioafetiva, explicando como se desenvolvem os seus efeitos no Registro Civil de
Pessoas Naturais. Partindo dessa premissa, o problema de pesquisa estabeleceu-se na
seguinte indagação: A multiparentalidade e parentalidade socioafetiva implicam
efeitos jurídicos que efetivam no Registro Civil de Pessoas Naturais? Nesta perspectiva,
quais seriam estes efeitos? Foi na tentativa de responder esta indagação da melhor
forma possível que todas as atividades subsequentes foram consumadas neste estudo.
Por consequência, o principal objetivo deste estudo foi analisar a multiparentalidade e
a parentalidade socioafetiva, explicando
os principais conceitos normativos que lhes
5
fundamentam, destacando os seus efeitos no Registro Civil de Pessoas Naturais. Além
disso, aqui também foram paulatinamente executados 3 (três) objetivos específicos.
No primeiro deles, a intenção foi explicar os principais conceitos normativos que
fundamentam a prática da multiparentalidade e da parentalidade socioafetiva. Mais
adiante, ou seja, no segundo objetivo específico, buscou-se apresentar os princípios
jurídicos que fundamentam a multiparentalidade e da parentalidade socioafetiva. Por
fim, o intuito foi compreender os principais efeitos da multiparentalidade e da
parentalidade socioafetiva, evidenciando aqueles que implicam em mudanças no
Registro Civil de Pessoas Naturais. Esta atividade realizou-se explorando uma revisão
bibliográfico-integrativa, orientada pela abordagem descritivo-qualitativa.
Palavras-chave: Multiparentalidade. Parentalidade socioafetiva. Efeitos no registro
civil.
ABSTRACT: In this work, we analyzed multiparenting and socio-affective parenting,
explaining how their effects on the Civil Registry of Natural People develop. From this
premise, the research problem was established in the following question: Do
multiparenting and socio-affective parenting imply legal effects that affect the Civil
Registry of Natural People? In this perspective, what would these effects be? It was in
an attempt to answer this question as best as possible that all subsequent activities
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were accomplished in this study. Consequently, the main objective of this study was to
analyze multiparenting and socio-affective parenting, explaining the main normative
concepts that underlie them, highlighting their effects on the Civil Registry of Natural
People. In addition, here three (3) specific objectives were gradually implemented. In
the first one, the intention was to explain the main normative concepts that underlie
the practice of multiparenting and socio-affective parenting. Later, that is, in the second
specific objective, we sought to present the legal principles that underlie
multiparenting and socio-affective parenting. Finally, the aim was to understand the
main effects of multiparenting and socio-affective parenting, highlighting those that
imply changes in the Civil Registry of Natural People. This activity took place exploring
an integrative bibliographical review, guided by the descriptive-qualitative approach.
Keywords: Multiparenting. Socio-affective parenting. Effects on the civil registry.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho, analisou-se a multiparentalidade e a parentalidade socioafetiva,
explicando como se desenvolvem os seus efeitos no Registro Civil de Pessoas Naturais.
Esta atividade realizou-se explorando uma revisão bibliográfico-integrativa, orientada
pela abordagem descritivo-qualitativa.
No geral, delimita-se como parentalidade socioafetiva aquela que se materializa
mediante os laços de parentalidade que são estabelecidos pelos vínculos afetivos e
sociais, ao mesmo tempo, sem que exista qualquer ligação regida diretamente pela
genética. Como tal, é um fenômeno comum e que há bastante tempo se vislumbra na
sociedade brasileira.
Sendo assim, a parentalidade socioafetiva é um tipo de parentalidade que se
fundamenta de maneira distinta daquela que tradicionalmente se realiza pelos vínculos
de natureza biológica, ou seja, pela hereditariedade direta. Na prática, o que importa
aqui não é a ligação biológica, pois o que realmente importa é a qualidade geral de
todos os sentimentos que estão sendo estabelecidos pela vontade bem como pela
reciprocidade das partes que se consumam no decorrer das relações sociais comuns
ao núcleo familiar. Dito de outra maneira, a filiação que se realiza na parentalidade
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socioafetiva caracteriza-se por uma relação que se evidencia de maneira totalmente
diferente daquela que se vislumbra pelo exibir inequívoco dos vínculos biológicos. Ou
seja, é na aceitação social dos vínculos socioafetivos que a parentalidade é vista como
tal. Inclusive isto também implicará em direitos e responsabilidades legais em
subsequência no âmbito do direito familiar ou pelo menos é isto que se cogita na
esfera doutrinária.
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Partindo dessa premissa, o problema de pesquisa estabeleceu-se na seguinte
indagação: A multiparentalidade e parentalidade socioafetiva implicam efeitos
jurídicos que efetivam no Registro Civil de Pessoas Naturais? Nesta perspectiva, quais
seriam estes efeitos? Foi na tentativa de responder esta indagação da melhor forma
possível que todas as atividades subsequentes foram consumadas neste estudo. Por
consequência, o principal objetivo deste estudo foi analisar a multiparentalidade e a
parentalidade socioafetiva, explicando os principais conceitos normativos que lhes
fundamentam, destacando os seus efeitos no Registro Civil de Pessoas Naturais.
Além disso, aqui também5foram paulatinamente executados 3 (três) objetivos
específicos. No primeiro deles, a intenção foi explicar os principais conceitos
normativos que fundamentam a prática da multiparentalidade e da parentalidade
socioafetiva. Mais adiante, ou seja, no segundo objetivo específico, buscou-se
apresentar os princípios jurídicos que fundamentam a multiparentalidade e da
parentalidade afetiva. Por fim, o intuito foi compreender os principais efeitos da
multiparentalidade e da parentalidade socioafetiva, evidenciando aqueles que
implicam em mudanças no Registro Civil de Pessoas Naturais. Atuando deste jeito, foi
possível compreender de que maneira estes 2 (dois) fenômenos são tratados pelo
ordenamento pátrio no momento, facilitando assimilar as consequências certas da
multiparentalidade e da parentalidade afetiva, em simultâneo.
Na prática, este estudo foi relevante em âmbito acadêmico porque a
compreensão do tema que aqui se investigou implica em compreender de que maneira
o ordenamento pátrio vislumbra os efeitos no registro civil de pessoas naturais dos
instrumentos da multiparentalidade e da parentalidade afetiva. Além disto, esta
pesquisa possibilitou compreender até que ponto estas duas possibilidades cíveis
implicam no emergir de prováveis benefícios jurídicos e sociais, fundamentando-se no
que na norma se preceitua neste momento. Na esfera profissional, a relevância deste
estudo sintetizou-se na possibilidade de se oferecer ao operador do direito que labuta
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na esfera familiar as melhores ferramentas para lidar com a multiparentalidade e a
parentalidade afetiva, sobretudo em relação à prática do registro civil. Por tudo isto, a
realizou-se esta pesquisa ao enriquecer o debate acadêmico que no momento
transcorre neste ponto sobre dois instrumentos que se diferenciam bastante na esfera
do direito familiar.
Quanto à metodologia, este estudo se consumou mediante revisão
bibliográfico-integrativa que será orientada pela perspectiva descritivo-qualitativa,
como já dito acima. Quanto à utilização dos resultados a abordagem desta pesquisa é
básica e pura, e quanto aos fins será exploratória, descritiva e explicativa. Já a sua
natureza será de pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa pura, básica ou
fundamental visa resolver problemas de natureza teórica, ou seja, de elementos préexistentes, cujo aprofundamento será em observância da sua evolução a partir de
bibliografias, doutrinas, julgados, artigos, documentários e acervos institucionais e
outros. Define-se como revisão bibliográfico-integrativa toda e qualquer pesquisa que
se consuma mediante o uso de fontes escritas, incluindo-se aqui tanto as primárias
como também as secundárias que estão disponíveis em um determinado momento
em um portal de pesquisa eletrônica.
Quanto à apresentação do conteúdo nas seções subsequentes, ele se sucedeu
da seguinte maneira:
Em primeiro lugar, apresentou-se a evolução histórica da família e o surgimento
da parentalidade e multiparentalidade socioafetiva no ordenamento pátrio. Em
seguida, foram destacados os princípios que fundamentam a multiparentalidade como
também a parentalidade socioafetiva no Brasil. Por fim, foram sumariados o conceito
e as diferenças de multiparentalidade e parentalidade socioafetiva, destacando-se (em
paralelo) a possibilidade das modificações no registro civil das pessoas naturais.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA E O SURGIMENTO DA PARENTALIDADE E
MULTIPARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
A família tradicional, para o senso comum, é o agrupamento social no qual os
indivíduos que nele estão de algum modo inseridos se relacionam mediante um
ancestral comum normalmente motivado pelo matrimônio, o qual forma um casal.
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Com isto, todos os descendentes desta parelha afetiva manifestam uma ascendência
semelhante.
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Nessas situações, não interessa se o casal é legalmente constituído, ou se é uma
união estável. Nos dois casos, continuará a ser o núcleo principal que aglutina o
significado genérico de família para os leigos. Hoje, no âmbito do direito de família,
nem interessa se compartilham ou não o mesmo domicílio, ou se manifestam
orientação sexual dessemelhante (DINIZ, 2017, p. 105). Esta noção básica de família,
mesmo passível de algumas variações sutis de sociedade a sociedade, é praticamente
inalterável dos primeiros agrupamentos humanos às instituições clássicas
experimentadas pelos romanos. O modelo de família que se aplica de maneira
tradicional ao caso brasileiro fundamenta-se, inclusive, na experiência romana. Na
prática, várias noções que se vislumbram aqui são de maneira mais ou menos variável
replicadas nas noções que consolidam a visão experimental de família no Brasil.
Portanto, se a intenção é estudá-la de maneira qualitativa, é imprescindível
compreender os seus fundamentos preliminares os quais são antevistos no casamento
5 semelhante, mesmo existindo algumas diferenças
romano, de modo mais ou menos
básicas (VENOSA, 2016, p. 85).
Como visto, a união familiar pela perspectiva romana consolidava as suas bases
mediante o casamento. Etimologicamente, família é um termo de origem latina o qual
significava, na base, o “escravo” doméstico. Ao pé da letra, o termo romano original
possibilitou, todavia, tanto o surgimento do termo família, que conhecemos hoje,
como do termo fâmulo o qual, na prática, implica em um agregado, ou seja, em um
empregado, que poderia ser livre ou não. Tomando consciência disto, compreende-se
porque valoriza-se tanto o poder do patriarca sobre os seus descendentes na
perspectiva de família que daqui se vislumbra. Aliás, esta valorização do patriarca se
reforça ainda mais com a fusão que se efetiva entre os valores romanos com as
premissas herdadas do judaísmo na doutrina cristã assumida pela Igreja (WALD, 2015,
p. 97).
Aliás, é importante frisar que para os romanos da era clássica existiam dois tipos
deles: 1º o confarreatio, o qual se consumava através de uma cerimônia religiosa de
oferta de pão aos deuses familiares, restringindo-se aos patrícios; e 2º o coemptio,
celebrado pela venda simbólica do suposto poder que um homem poderia exercer
sobre uma determinada mulher, no caso do pai da futura esposa para o futuro marido,
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reservado à plebe. Nestas duas situações, o casamento consolidava-se pela coabitação
e pela convivência afetivo-sexual de marido e da esposa, viabilizando o surgimento de
descendentes, ou seja, de filhos no porvir. Ausentando-se qualquer um destes dois
fatores, o casamento poderia ser considerado como nulo, possibilitando a sua extinção
subsequente (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 130).
Essas duas instituições matrimoniais romanas, essencialmente patriarcais, no
final da Antiguidade Clássica Tardia e no decorrer da Baixa Idade Média, serviram como
base para a formulação e a consolidação porvindoura do sacramento matrimonial no
âmbito do direito canônico. Este, como tal, seria de natureza indissolúvel, ao mesmo
tempo em que também serviria como base primeira do clássico núcleo familiar cristão,
o qual ainda hoje perdura, quase que inalterado. Este sacramento só pode ser
celebrado pela união de duas pessoas de sexos distintos, ou seja, de um homem e de
uma mulher, os quais passam a se unir através de ato humano abençoado pela
autoridade divina da Igreja, mediante os seus representantes primeiros na Terra
(GOMES, 2008, p. 115).
Enquadrando-se ao paradigma secularmente replicado na Europa, nos
primeiros anos da independência foi assentado que o casamento religioso no âmbito
da Igreja Católica consistiria na única entidade familiar juridicamente reconhecida pelas
autoridades do Império, aqui, no Brasil. Por sinal, O direito canônico, mesmo
inspirando-se na base latina para inúmeros pormenores, não considerou (ou pelo
menos não se enquadrou neste ponto) a possibilidade do divórcio ausentando-se o
afeto. Esta alternativa de separação era passível de acontecer no âmbito do direito
romano. Esta divergência foi e ainda é uma das maiores dificuldades encaradas pela
Igreja. Hoje, no direito laico, aceita-se a possibilidade do divórcio. No entanto, nem
sempre foi assim. No geral o que se vislumbra é que as leis que regem o casamento e
a família estão gradativamente se afastando da influência religiosa tradicional,
aproximando-se em alguns pontos do direito romano, ao mesmo tempo em que
procura seguir um caminho novo (LOBO, 2011).
Desse modo persistiu até o ano de 1861, quando este direito foi dilatado ao
casamento civil, além das demais uniões religiosas. Este agir buscava se emoldurar às
tendências que já se consumavam em várias nações europeias, após o advento das
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mudanças incitadas pela Revolução Francesa. Este entendimento persistiu até 1891,
quando o Decreto Nº 181, inspirado em ideias de Rui Barbosa, ratificou que tão
somente o casamento de natureza civil seria juridicamente válido em terras brasileiras.
Com isso, se relativizou em paralelo a indissolubilidade do matrimônio antevista no
direito canônico. De qualquer modo, deixou-se livre o direito do matrimônio religioso.
Como visto, no decorrer do século XIX casamento religioso fundamentado no direito
canônico foi gradativamente perdendo espaço para ações fundamentadas do direito
laico (DIAS, 2017, p. 42).
A família é um termo passível a assumir múltiplos significados. Com isto, eles
poderão na prática implicar em definições mais ou menos aproximadas. Deste modo
se sucede porque tanto a antropologia, como a sociologia e o direito, por exemplo,
determinam um conceito próprio para família. No geral, dependendo da área a que se
destina, é possível delimitar-se de uma forma ou de outra, implicando em resultados
bem diferenciados em seguida. No caso desta pesquisa, todavia, serão utilizadas tão
somente as definições que se aplicam no âmbito do direito laico. Atua-se desta
5 preciso de todas as definições que atualmente se
maneira para facilitar o vislumbre
aplicam ao conteúdo estudado nesta atividade de pesquisa.
Por sua vez, na delimitação do direito canônico, considera-se como família a
união consolidada no sacramento matrimonial. Nesta situação, os laços são
indissolúveis, excetuando-se na morte de uma das partes. De qualquer modo, é
mediante a consumação carnal que passará a valer as suas implicações pétreas em
subsequência. Em todos os casos, uma das suas obrigações básicas é o usufruto do
sexo como instrumento de procriação. Além disto, é obrigação do casal a educação
dos seus filhos (GOMES, 2008, p. 102).
No mundo ocidental, qualquer definição de família que se aplica na
circunscrição da ciência jurídica é uma atividade que se inspira na clássica moralidade
judaico-cristã. Como tal, a família é conclamada sempre como uma entidade de suma
importância ao sucesso porvindouro da sociedade. Por conta disto, há uma tendência
geral que busca salvaguardá-la do melhor modo, porquanto a sua perenidade
adequada fundamenta um viver menos problemático, ou pelo menos é isto que
historicamente se vislumbra. Com muita frequência, é orientando-se por isto que as
leis e normas são elaboradas, adequando-se às tendências sociais que lhes circundam.
Estas tendências sociais simbolizam, didaticamente, anseios coletivos, as quais, por sua
337

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

vez, são resumidas em princípios gerais. Estes princípios serão mais adiante
apresentados e descritos (LOBO, 2011, p. 85).
A família contemporânea, conforme se verifica, da legislação atualmente em
voga, no Brasil não exibe um conceito sucinto para família. A ausência disto, em um
primeiro momento, quiçá pode implicar em desafios adicionais aos operadores do
direito que atuam na área familiar. Por consequência, é importante pelo menos uma
delimitação mínima aqui. Uma demarcação conceitual que possibilite a demarcação
normativa mínima para o equacionamento equitativo de todo e qualquer conflito que
se vislumbre neste ponto. Por isto, no âmbito do direito pátrio é fundamental delimitála, de uma só vez, antevendo-a e delimitando-a, mediante o significado amplíssimo, a
definição lata e a acepção restrita (LEITE, 2013, p. 87).
Isso dito, família, no sentido amplíssimo, é um termo que define um
agrupamento mais ou menos variável de indivíduos que, a priori, socialmente se unem
pelos vínculos da consanguinidade e ou pela afinidade de interesses, isolada e ou
conjuntamente. Por sua vez, na acepção lato sensu, este é um termo que se refere a
união consolidada dos cônjuges ou companheiros e dos seus prováveis filhos, ao
mesmo tempo que abarca os parentes da linha reta ou colateral, incluindo também os
afins, ou seja, os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Ao seu turno, no sentido
restrito, família é um termo que implica na comunidade, que poderá residir ou não em
um mesmo domicílio, constituída pelos pais e dos seus respectivos filhos gerados em
um matrimônio ou em uma união estável (DIAS, 2017, p. 57).
Considerando tudo isso, no âmbito desta atividade, adota-se preferencialmente
o sentido restrito de família, porquanto ele se enquadra por completo ao estudo da
união estável que aqui se consuma. Ao se enquadrar, também possibilita a consumação
de uma avaliação adequada aos objetivos que aqui deverão ser cumpridos. O instituto
de família vem sofrendo grande evolução, tudo com objetivo de apresentar a
sociedade um modelo mais moderno e flexível, de acordo com que acontece de fato
e nesse contexto da temática aqui proposta é imprescindível discorrer sobre princípios
axiológicos harmoniosos a abordagem da família contemporânea brasileira, buscandose a máxima valorização de cada indivíduo inserido neste cenário, considerando ainda,
a relevância jurídica destes princípios. O valor axiológico encontra caracterização
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quando é possível a caracterização de algo como belo, destemido, seguro, valoroso,
democrático, sociável, liberal ou congruente com o Estado de Direito (ALEXY, 2015, p.
146).
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As relações entre as pessoas devem ser de natureza afetiva e com escopo de
constituição de família, para que se constitua estado de parentalidade e de filiação.
Devem ser desconsideradas como tais as que tenham outro escopo ou interesse, ainda
que haja convivência sob o mesmo teto. Assim, não há afetividade familiar no
acolhimento doméstico que uma pessoa dá a uma criança desabrigada, ou na relação
social entre padrinhos e madrinhas e seus afilhados, ou na prática de apadrinhamento
de criança que viva em instituição de acolhimento. Diante das mudanças hoje já
podemos contar com pelo menos oito tipos de família, quais sejam, a matrimonial que
é a tradicional, a união estável ou informal, a família monoparental, família
homoafetiva, a família anaparental, eudemonista, a família reconstituída ou
recompostas, família unipessoal, a família paralela. O código Civil apresenta algumas
hipóteses claras, cuja opção pelo paradigma da filiação socioafetiva se verifica nos
5
artigos abaixo transcritos:
Pela perspectiva biológica, a relação de parentesco no âmbito da filiação se
materializa mediante a paternidade (ou maternidade). No Código Civil (CV) de 2002,
sumaria-se, no entanto, perante o texto do Artigo 1.593, que “O parentesco é natural
ou civil, “conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” (BRASIL, 2002, p. 305).
Com isto, observa-se que o texto da norma é inclusivo, porquanto a primazia da origem
biológica para a determinação da paternidade não é uma condição absoluta para que
a filiação seja estabelecida em seguida. Por consequência, a paternidade,
independentemente da sua provável origem, é passível de igual dignidade. Inclusive
isto se reforça ainda mais considerando-se o que prediz o Artigo 1.593 do mesmo CV
quando ele aponta que existe uma regra constitucional que implica na igualdade dos
filhos, originados ou não (como é o caso dos adotados) de um casamento, dando-lhes
os mesmos direitos e, portanto, qualificações idênticas. Com isto, aponta-se que:
O § 6º do art. 227 da Constituição revolucionou o conceito de
filiação e inaugurou o paradigma aberto e inclusivo; c) art. 1.597,
V, que admite a filiação mediante inseminação artificial
heteróloga, ou seja, com utilização de sêmen de outro homem,
desde que tenha havido prévia autorização do marido da mãe. A
339

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

origem do filho, em relação aos pais, é parcialmente biológica,
pois o pai é exclusivamente socioafetivo, jamais podendo ser
contraditada por ulterior investigação de paternidade; d) art.
1.605, consagrador da posse do estado de filiação, quando
houver começo de prova proveniente dos pais, ou, “quando
existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos”.
As possibilidades abertas com esta segunda hipótese são amplas.
As presunções “veementes” são verificadas em cada caso,
dispensando-se outras provas da situação de fato (LOBO, 2011,
p. 12).
Portanto, as hipóteses legais de parentalidade socioafetiva são a adoção, a
filiação derivada de técnica de inseminação artificial heteróloga e a posse de estado
de filiação. A terceira é a que interessa aos propósitos deste estudo. Este
posicionamento é bem diferente do que antes acontecia. Com este novo
entendimento, não apenas o direito dos filhos consanguíneos e adotados se igualou.
Mais do que isto: possibilitou-se uma aceitação legal da união estável, cujos princípios
serão abordados conforme se verifica abaixo.
Por sua vez, a multiparentalidade se evidencia como tal em todas as ocasiões
em que tanto a existência da paternidade e da maternidade biológica ou afetiva se
materializam em simultâneo, de uma só vez para uma determinada pessoa. Nestas
condições, o filho literalmente assume vínculos de paternidade ou de maternidade com
mais de um pai e mais de uma mãe, ao mesmo tempo. Tal perspectiva, busca, de
maneira mais ou menos variável, adaptar-se à dinâmica geral de inúmeras famílias nas
quais existe um impasse quanto à qualidade geral das relações parentais lhes
caracterizam como tal. Por consequência, quando os dois possíveis pais e mães estão
a exercer, de fato, as funções que lhes são pertinentes, a multiparentalidade será
determinada como sendo simultânea. Se um dos genitores já faleceu e um terceiro
assume o seu papel (seja ele de pai ou de mãe), assumindo as prerrogativas que lhes
são pertinentes no caso, incluindo-se aqui a referência familiar para a criança ou o
adolescente, vislumbra-se a multiparentalidade temporal. Nas duas formas, a
multiparentalidade implicará no emergir de todos os efeitos legais da filiação para os
envolvidos. De qualquer maneira, somente se materializa a multiparentalidade se há
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filhos presentes. Só e só deste jeito apenas ela será estabelecida, sobretudo quando a
sua intenção foi resolver do melhor modo possível todo e qualquer conflito,
preservando-se o melhor interesse da criança ou do adolescente.
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Nessa perspectiva, quando as partes interessadas ratificam a parentalidade
socioafetiva tem uma abrangência que se evidencia a partir dos laços, filiação e
paternidade ou maternidade, pelo nome, tratamento, reconhecimento público, cujo
reconhecimento é recíproco, mesmo tendo consciência da ausência de filiação
sanguínea, a consideração e tratamento se estabelece. Para tanto, ele considera como
necessário para tal decisão apenas a qualificação de um vínculo afetivo, no qual
subsista tanto o amor como também a consideração recíproca. Na prática, tanto amor
como a consideração que aqui se efetivam se concretizam ao longo do tempo. No
geral, indica-se que é preciso entender que existe uma equiparação do vínculo
socioafetivo com o biológico em grau de hierarquia jurídica da Multiparentalidade,
considerando um como um avanço para o Direito de Família. Como normalmente se
reforçam e não estão passíveis a se distinguir das relações que são calcadas em
5
vínculos biológicos, a parentalidade
socioafetiva é passível de valor jurídico pleno.
Deste jeito, como já dito, implicará no consolidar de todos os direitos e deveres
antevistos no direito familiar pátrio.
Em suma, a maior modificação no âmbito do direito de família no atual
ordenamento jurídico se vislumbra na valorização inequívoca do afeto.
PRINCÍPIOS DA MULTIPARENTALIDADE E DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
Os Princípios jurídicos e valores da família que fundamentam a
multiparentalidade e parentalidade socioafetiva dentre outros são: O Decreto Nº 181
foi aplicado até a promulgação do Código Civil de 1916.
Mesmo buscado aparentar a consolidação de novas premissas, algumas ideias
que já estavam secularmente enraizadas na cultura brasileira foram mantidas. Com isto,
o homem continuou a ser visto como o dirigente da família, sendo responsável por seu
custeio e direção. Deste modo, a sua autoridade poderia e deveria se impor a vontade
de sua esposa e de todos os outros sujeitos considerados como incapazes que faziam
parte do conjunto familiar.
Aquela legislação, a qual prevaleceu por quase todo o século XX, consagrou o
casamento legitimado pelas autoridades como o instituto jurídico exclusivo para a
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determinação de uma família. Aliás, nesta Lei também se dificultou, o uso da adoção,
viabilizando-se apenas o reconhecimento de prováveis filhos só enquanto não
adulterinos ou incestuosos. Cabe destacar que o prestígio legal da adoção como um
elemento constituinte da relação parental apenas foi regulamentado em 1957 pela Lei
nº 3.133/57. Todavia, o filho adotado só tinha até 1977 o usufruto da metade
patrimonial que se aplica ao legítimo descendente. Ou seja, até a parte final da década
de 70, há uma valorização inequívoca dos laços constituídos pela consanguinidade no
âmbito familiar, em detrimento dos laços afetivos que aqui também poderiam ser
constituídos (LEITE, 2013, p. 52).
Como se constata nas observações expressas no parágrafo anterior, todas as
uniões estabelecidas pela convivência e pelo companheirismo, incluindo-se aqui a
união estável, foram inteiramente jogadas ao limbo pelo Código Civil de 1916.
Certamente era de conhecimento público que elas existiam e que, aliás, eram bem
frequentes. De qualquer modo, não se reservou nenhum tipo de direito às uniões que
não fossem estabelecidas por intermédio do casamento civil. A intenção era preservar
o patrimônio familiar das uniões experimentadas como concubinato, determinando o
caminho legal para o usufruto dos bens familiares. Boa parte destas premissas foram
reforçadas pela Constituição Federal de 1934 a qual pode ser vista como a primeira
carta magna que se interessa pela salvaguarda constitucional da família, ao apresentar
uma seção inteiramente direcionada para este tema. Isto tudo, por sinal, foi replicado
nas constituições subsequentes de maneira mais ou menos variável (DINIZ, 2017, p.
59).
No geral, constata-se que no decorrer do século XX a legislação, ao mesmo
tempo em que protegia a instituição familiar acima de todos e de todas as coisas,
também ignorava a importância do afeto no seio familiar. Para isto, valorizava
explicitamente os laços estabelecidos pela consanguinidade, inclusive com a criação
de mecanismos que dificultavam o fim da relação conjugal principiada pelo casamento
civil. Deste jeito, a clássica estrutura patriarcal é replicada, ao determinar que apenas o
casamento civil pode ser visto como o meio legalmente válido para a formação familiar.
Com isto expresso, ignora-se qualquer possibilidade de casamento mediante afeto ou
companheirismo, seja mediante o expressar da união estável e, sobretudo, do
controverso concubinato.
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Além disto, libera o tratamento diferenciado para todos os filhos gerados além
do casamento inclusive aqueles que poderiam ser havidos pela adoção. Ao lado disto,
também determinou durante muito tempo o usufruto de mecanismos patrimoniais
que dificultavam a adoção, gerando alguns transtornos morais na partilha dos bens,
por exemplo. Isto tudo se replicou de modo mais ou menos idêntico em todas as cartas
constitucionais que se sucederam após o ano de 1916, executando-se apenas algumas
mudanças mais drásticas a partir da década de 70, as quais serviram até certo ponto
como prévia para nova visão de família que se vislumbrará a partir de 1988, como se
notará mais adiante. Na prática, esta mentalidade começa a ganhar novos tons apenas
com a promulgação da Lei de Adoção de 1957 (Lei N° 3.133/57), que foi vista antes,
com a efetivação da Estatuto da Mulher Casada mediante a Lei N° 4.121/62, a qual
possibilitou capacidade à mulher casada, e com Lei Nº 6.515/77, a lei do divórcio. Nos
últimos anos, uma nova mentalidade vem sendo, aliás, construída no âmbito do direito,
como se verá mais adiante (VENOSA, 2016, p. 122).
Com o fim do Regime Militar, possibilitou-se um clima favorável a consumação
5 direito, incluindo-se aqui o direito de família. Assim
de novas mudanças no âmbito do
sendo, a Constituição Federal de 1988, de igual maneira às cartas magnas que se
sucederam da década de 30 em diante, também ofereceu premissas especiais ao
direito de família. Com isto, no seu corpo normativo disponibilizou-se uma parte
exclusiva apenas para esta área do direito, como visto no Capítulo VII do Título VIII.
Apesar de suas inovações, este texto vem sofrendo profundas transformações nos
últimos anos, o que evidencia a ebulição que permeia o direito familiar no atual
momento histórico vivenciado pelo povo brasileiro (WALD, 2015, p. 101).
Seguindo um caminho bem diferenciado dos preceitos apresentados no pelo
Código Civil de 1916, o texto constitucional válido a partir de 1988 fomenta um modelo
de família distinto da tradicional abordagem patriarcal. Uma abordagem, aliás, que
procura explorar e consolidar princípios tais como: a igualdade, a solidariedade e o
respeito à dignidade da pessoa humana em todas as ocasiões e contextos. Cabe
destacar que estes princípios também se caracterizam como fundamentos basilares do
atual estado de direito a ser vivenciado pelo Brasil, o que reforça ainda mais a sua
importância ao caso restrito da família. Estas mudanças aceleradas aqui incutem uma
nova mentalidade para a noção básica de família. Uma mentalidade que ainda se
encontra em fase de assimilação (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 132).
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Mesmo com o custeio da visão patriarcal no decorrer de quase todo o século
XX, até a promulgação da Constituição de 1988, apenas uma instituição permanecia
devidamente reconhecida como sendo de natureza familiar: o casamento civil. Isto
tudo já tinha sido estabelecido mediante o Código Civil de 1916, experimentando
algumas alterações no decorrer das décadas subsequentes, como já visto
anteriormente. Por consequência, durante muito tempo relações fundamentadas na
união estável e no concubinato eram “desconhecidas” pelo texto normativo. Deste jeito
se configura deixando de lado inclusive a adoção, a qual era desvalorizada pela
liberação de dessemelhanças de tratamento e de direitos entre os filhos consanguíneos
e os adotados, desvalorizando todas as relações familiares efetivadas pelo afeto
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 134).
De qualquer modo, a nova constituição confirmou normas já estabelecidas nas
décadas anteriores, destacando-se a gratuidade do casamento e a salvaguarda de
efeitos civis ao casamento celebrado na esfera religiosa, mesmo sendo algo a se
consumar em um patamar inferior ao casamento civil. Ao mesmo tempo em que a
Constituição de 1988 sancionou ações já antecipadamente legalizadas, também
buscou inovar, igualando homem e mulher na sociedade conjugal. Ao lado disto vedou
quaisquer diferenças de qualificação entre filhos havidos dentro ou fora do casamento.
Ou seja, o direito do filho gerado consanguineamente passou a ser igualado pelo filho
havido por adoção (GOMES, 2008, p. 85).
Apesar dos avanços expressos na Carta Magna de 1988, as normas
constitucionais direcionadas à família só foram regulamentadas mediante legislação
infraconstitucional consumada na Lei nº 10.406, de 10/01/2002, ou seja, no atual
Código Civil. Deste jeito, no Código Civil de 2002 explana-se de que modo deve e pode
se expressar no âmbito familiar a igualdade dos cônjuges, visando a extinção
subsequente do poder patriarcal. Isto se efetiva em paralelo a facilidade de dissolução
dos vínculos conjugais; a aplicação de regras mais flexíveis para a adoção, explicando
como o direito patrimonial de todos os filhos deve se concretizar de igual maneira Tanto os naturalmente gerados como os havidos por este meio; ao estabelecimento
detalhado da união estável, simultâneo ao reconhecimento dos prováveis direitos
vinculados ao concubinato (LOBO, 2011).
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Com o intuito de otimizar o experimento do direito, os princípios normativos
vão, na medida do possível, sanando prováveis vazios que o ordenamento pátrio
manifesta sobre algumas demandas. Inclusive as lacunas que preenchem não
necessariamente se sucedem de forma clara, direta ou precisa, porquanto a aplicação
de qualquer um deles vai se adaptando as demandas sociais, mediante a interpretação
doutrinária vigente (PEREIRA, 2004, p. 34). Aliás, é importante que o experimento de
um princípio não colida com outro ou que pelo menos sejam evitados da melhor
maneira possível. Aliás, também são bem comuns os entrechoques entre princípios e
valores. De qualquer modo, pela perspectiva de Alexy (2015, p. 144) princípios e valores
detêm uma ligação estreita “[...] de um lado, é possível falar tanto de uma colisão e de
um sopesamento entre princípios quanto de uma colisão e sopesamento entre
valores; de outro lado a realização gradual dos princípios corresponde a
realização gradual de valores”.
Muito embora princípios e valores possuam uma ligação entre si, ainda é
possível diferenciá-los, de tal forma que distinguir um do outro passa ser uma atividade
viável de consumar. Na prática, a5 diferença entre princípios e valores é, aliás, passível
de se reduzir para apenas um ponto. Aquilo que, no modelo de valores, é prima facie o
melhor é, no modelo de princípios, prima facie devido (...) “e aquilo que é, no modelo
de valores definitivamente o melhor é, no modelo de princípios devido. [...] no direito
o que importa é o deve ser. Isso milita a favor de um modelo de princípios” (ALEXY,
2015, p. 153). Isto implica que os princípios deverão receber tratamento de destaque,
porquanto as suas consequências estarão além daquilo que se vislumbra para os
valores em condições sociais idênticas. Ou seja, os princípios serão absolutos com
maior frequência, enquanto os valores serão relativos com maior frequência, mesmo
que um ou outro poderá ser visto de forma absoluta bem como como algo relativo
(PEREIRA, 2004).
Além disso, princípios e valores se diferenciam pelo âmbito que em que se
classificam (ALEXY, 2015, p. 153; ÁVILA, 2005, p. 72). Com isto, os princípios poderão
se classificar de forma deontológica, isto é, no sentido de o dever ser, enquanto os
valores são passíveis de uma inserção em âmbito axiológico, ou seja, no sentido do
que é bom (ALEXY, 2015, p. 153). Nesta perspectiva, os princípios visam a consumação
qualitativa de algo socialmente relevante, igualando-se a uma força maior que incita a
defesa do direito. Acontecendo isto, eles se posicionam para garantir o dever
de adoção de ações que visem atingir um estado de coisas, enquanto os valores
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apenas elencam um adjetivo a determinada coisa (ÁVILA, 2005, p. 72). Uma diferença
aparentemente sutil, mas com resultados finais bem diferentes.
Com isso, o princípio concretiza o suporte fático, além de hipotético e
necessariamente indeterminado bem como aberto. Por consequência, a depender da
incidência dele bem como da mediação concretizadora do intérprete, ele poderá se
adequar para inúmeras demandas que possam solicitá-lo. Em todos os casos, ele
deverá ser orientado visando o emergir qualitativo da equidade de acordo com a
formulação grega clássica, sempre atual, de justiça do caso concreto (LOBO, 2011, p.
58). Além disto, mesmo que todo e qualquer princípio não é passível de se classificar
como um valor, qualquer deles, ou seja, qualquer princípio poderá conter uma
quantidade mais ou menos variável de valores. Inclusive, em qualquer texto normativo
que explora um princípio em particular, é comum que os valores não sejam observados
de maneira expressa, isto é, de modo direto. Isto não significa, no entanto, que eles
não serão descobertos, porquanto estão situados no inconsciente. Isto mesmo no
consciente, de tal forma que incitam realidades sociais bem como as culturais que são
exploradas na esfera normativa por conta de alguma demanda que lhe incita. Isto tudo
apenas serve para indicar que um valor é uma coisa atribuída que poderá incitar a
construção subsequente de um futuro princípio jurídico (PEREIRA, 2004, p. 49).
Considerando tudo isso, nota-se que os princípios se transformam em
fomentadores que incitam o uso prático dos valores, salvaguardando o que realmente
será de maior valia para o interesse social no experimento do direito. Além disso, a
natureza nata dos princípios vão transformá-los mediadores eficazes entre o que será
axiológico e aquilo que pode ser visto como propriamente jurídico, ponderando as
consequências finais do que deve se realizar socialmente. Será a partir desta premissa
que os valores serão inseridos no Direito. Um inserir, aliás, que irá se efetivar sem
perder sua essencialidade de valor. Logo, se não há perda ele continuará a ser válido
no contexto que lhe determina, sendo relativo em uma esfera social mais ampla. Isto
significa que os “princípios são os meios próprios de jurisdicização dos valores”
(LORENZO, 2016, p. 314). Isto é, valores são só se tornam juridicamente aplicáveis
porque existem princípios que vão fundamentá-los. Uma fundamentação que passará
a corresponder a uma demanda que lhe pré-determina em todas as ocasiões e
contextos.
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Princípios são normas a se estabelecer e que incitam a realização de algo. Para
tanto, aponta como uma determinada coisa deverá acontecer da melhor forma
possível, visando o maior retorno no contexto próprio da análise jurídica bem como
da fática que ali existe. Neste sentido, os princípios serão os mandamentos de
otimização os quais se definem por possuírem diferentes graus de satisfação. Nesta
perspectiva, irão, também, consubstancia a assertiva de que sua satisfação depende,
gerando tanto as possibilidades fáticas quanto as possibilidades jurídicas
subsequentes (ALEXY, 2015, p. 90).
Com isso, nota-se que os princípios estão passíveis a possuir força normativa
subsequente, sobretudo no contexto social nos quais são inseridos juridicamente. No
geral, a magnitude da normatividade manifesta nos princípios mediante as premissas
destacadas no ordenamento jurídico é fruto de um processo histórico próprio. Nestas
condições, eles estarão em condições de otimizar os valores fundamentais incitados
pelas demandas coletivas que lhes predeterminam. Com isto poderão servir como
referência para o uso prático, adequando-se a hermenêutica do direito experimental
5
(MACHADO, 2011).
Além disto, é importante que se destaque que diferença entre princípios
jurídicos e regras jurídicas se vislumbra apenas na natureza lógica que lhes
determinam. No dia a dia, estes dois conjuntos de padrões poderão apontar para
decisões particulares. Entre estas decisões se destacam aquelas que se destinam
a obrigação jurídica em circunstâncias bem específicas, conquanto sejam distinguidas
quanto à natureza final da orientação que estão a oferecer. Isto significa que as
regras são aplicáveis à maneira do tudo ou nada. Logo quando os dados geram fatos
que uma regra estipula um dado resultado no final, ela, ou seja, a regra será válida.
Nestas condições, a resposta que ela vai oferecer em subsequência deve ser aceita. Se
não aceita, deverá ser declarada como inválida. Neste caso, ela em nada poderá
contribuir para a decisão. Os princípios, por sua vez, manifestam uma dimensão que
as regras estão aquém: a dimensão do peso ou importância da premissa que
sintetizam.
Na prática, um princípio é o fundamento jurídico que não se encontra
antecipadamente definido em nenhuma lei ou regulamento. Ou seja, em nenhum
diploma legal eles são descritos. Mesmo assim, são aceitos e experimentados. Como
tal, são as arquitraves do direito que efetivam regras e normas, delimitando o padrão
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ético que se deseja no usufruto real das leis. De outro modo dito, um princípio jurídico
é todo e qualquer enunciado normativo, valorado de maneira genérica, o qual delimita
o abarcar e orienta o agir legal, fundamentando o compreender prático do
ordenamento jurídico, determinando a integração e a elaboração de novas normas,
num só tempo. São literalmente as razões fundamentais de todo e qualquer sistema
jurídico, porquanto são aceitos por razões éticas, morais, operacionais e práticas (LEITE,
2013, p. 37).
Além disso, mesmo persistindo algumas controvérsias quanto às diferenciações,
os princípios e as regras aplicados na lida jurídica diária costumam se diferenciar
apenas na importância e na abrangência. De qualquer maneira, os princípios
normalmente generalizam valores que se enquadram aos anseios sociais
predominantes, incluindo-se aqui as noções de ética e de justiça, por exemplo. Com
muita frequência, fundamentados em uma visão filosófica prévia, os princípios são
abrangentes, isto ao mesmo tempo em que delimitam a base jurídica aplicável ao
modelo paradigmático coletivamente predominante, ou pelo menos é isto que se
vislumbra no hodierno estado de direito. Enquanto os princípios generalizam
paradigmaticamente ações práticas, as regras vislumbram-se em atos bem delimitados
o quais são neles fundamentados. Nestas situações, as normas são, aliás, ainda mais
limitadas. Em todas as situações, regras e normas são previamente constituídas
mediante os princípios que se aplicam de maneira mais ou menos extensa no usufruto
do direito. No ordenamento jurídico brasileiro, é isto que pode ser previamente dito
aqui (DIAS, 2017, p. 125).
Como visto, o princípio infunde a criação da norma, isto é, ele instrui os
legisladores, apontando os motivos que incitam a atuar de determinado modo. Por
consequência, ele visa traduzir as premissas que são socialmente dominantes,
estabelecendo as limitações que podem ser aplicadas na compreensão efetiva das leis.
Por tudo isto, violá-lo é muito mais gravoso do que o mero desrespeito de uma regra.
Desse modo se configura porque este agir censurável afronta não apenas um
mandamento legal. Ele viola um sistema jurídico por completo. Em suma, princípios
confirmam, orientam e infundem as regras gerais juridicamente aplicadas, ao mesmo
tempo em que são coletivamente aceitos (DINIZ, 2017, p. 62). Afinal dão procedência
e sistematizam leis e regulamentos. Por tudo isso, precisam ser ressalvados na
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elaboração de toda e qualquer norma, usufruídos na interpretação e na subsequente
aplicação legal.
CONCEITO E DIFERENÇAS DE MULTIPARENTALIDADE E PARENTALIDADE
SOCIOAFETIVA E A POSSIBILIDADE DAS MODIFICAÇÕES NO REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS
Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O conceito de multiparentalidade e de parentalidade socioafetiva é, portanto,
aquela filiação que parte do pressuposto afetivo, como o próprio nome diz, ou seja,
caracteriza-se quando pessoas que não possuem vínculo biológico passam a ter
relação de afeto, inclusive perante a sociedade (PÓVOAS, 2012).
Por consequência, a parentalidade socioafetiva é um tipo de parentalidade que
se fundamenta de maneira distinta daquela que tradicionalmente se realiza pelos
vínculos de natureza biológica, ou seja, pela hereditariedade direta. Na prática, o que
importa aqui não é a ligação biológica, pois o que realmente importa é a qualidade
geral de todos os sentimentos que estão sendo estabelecidos pela vontade bem como
5
pela reciprocidade das partes que
se consumam no decorrer das relações sociais
comuns ao núcleo familiar. Dito de outra maneira, a filiação que se realiza na
parentalidade socioafetiva caracteriza-se por uma relação que se evidencia de maneira
totalmente diferente daquela que se vislumbra pelo exibir inequívoco dos vínculos
biológicos. Ou seja, é na aceitação social dos vínculos socioafetivos que a
parentalidade é vista como tal. Inclusive isto também implicará em direitos e
responsabilidades legais em subsequência no âmbito do direito familiar ou pelo menos
é isto que se cogita na esfera doutrinária (PÓVOAS, 2012).
No geral, qualquer relação parental mediante o vínculo filial é socioafetivo, pois
ele emana de um contexto cultural que se observa nos princípios que são replicados
na esfera do direito pátrio. Por isso, os seus efeitos preliminares irão de maneira mais
ou menos variável implicar em consequências jurídicas que se farão presentes,
também, na prática do Registro Civil de Pessoas no Brasil. Deste jeito se cogita
porque a parentalidade socioafetiva é um gênero específico do direito familiar. Nesta
perspectiva, a parentalidade biológica e a parentalidade socioafetiva são espécies
estritas. Isto significa que a parentalidade socioafetiva concretiza na legislação pátria,
na doutrina em voga e no espectro na jurisprudencial brasileiro orientados pelas
seguintes premissas: 1ª Pelo reconhecimento jurídico da filiação vaticinada em uma
origem de natureza não biológica, ou seja, socioafetiva; 2ª Como a filiação socioafetiva
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é válida, a igualdade de direitos entre os filhos de origem biológica e socioafetivos é
absolutamente plena em todas as ocasiões e contextos; 3ª Como o reconhecimento da
socioafetividade é inequívoco, bem como a igualdade plena de direitos entre todos os
filhos independentemente da origem deles, nenhuma forma de filiação irá ser vista de
forma superior a outra. Com isto, equalizam-se obrigações e direitos entre a filiação
abstratamente determinada e àquela que se efetiva de forma natureza, isto é, pela
genética; 4ª Como a socioafetividade é absoluta e implica em igualdade de direitos e
deveres entre todos os filhos, desconsiderando a origem deles, é ilícito impugnar a
parentalidade socioafetiva; e 5ª Mesmo que seja determinada adiante, o
reconhecimento da origem biológica é direito inalienável da personalidade, mesmo
que não gere efeitos de parentesco.
De acordo com Farias e Rosenvald (2010, p. 537) “é certo e incontroverso que,
dentre as múltiplas relações de parentesco, a mais relevante, dada a proximidade do
vínculo estabelecido e a sólida afetividade decorrente, é a filiação, evidenciando o
liame existente entre pais e filhos [...]”.
Conforme Almeida e Júnior (2012), a filiação decorria, primitivamente, da
fatalidade gerada pela atividade sexual, que resultava em um vínculo biológico entre
os indivíduos, sendo que isso passou a mudar de acordo com as necessidades sociais
que sobrevieram ao longo dos tempos. Como dito anteriormente, é viável que se
considere a existência tanto da paternidade/maternidade biológica e afetiva ao mesmo
tempo, e é nesse ponto que surge a figura da Multiparentalidade. Ora, a pluralidade
de vínculos parentais trata-se de uma relação muito presente em toda a nossa
sociedade, ainda que, em muitos casos, não se reconheça formalmente, mas agem
como tal, e é por este motivo, que o tema exige e merece uma acomodação jurídica.
Sobre o tema, houve inclusive, recente julgado da mais alta Corte do País, o
Supremo Tribunal Federal – STF, em que a tese de repercussão geral 622, de relatoria
do Ministro Luiz Fux, envolvia a análise de uma eventual “prevalência da paternidade
socioafetiva em detrimento da paternidade biológica”.
A multiparentalidade como já mencionado anteriormente, consiste na situação
de se ter três ou mais pais no registro de nascimento. Não se confunde com a
socioafetividade, que significa o vínculo afetivo criado com a pessoa que tem como
350

www.conteudojuridico.com.br

filho, e que poderá ensejar a multiparentalidade, quando esse filho já possuir pais
registrais. Há possibilidade das modificações da multiparentalidade e parentalidade no
Registro Civil das Pessoas Naturais, tal possibilidade do reconhecimento socioafetivo
voluntário da paternidade ou maternidade perante o oficial de registro civil das
pessoas naturais se deu com o advento do Provimento nº 63 do Conselho Nacional e
Justiça em 14 de novembro de 2017.
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O provimento estabelece que se o filho a ser reconhecido for menor de 18 anos,
dependerá de anuência expressa da mãe, caso o filho a ser reconhecido seja maior de
18 anos, o mesmo terá que anuir com o referido reconhecimento. O requerimento
poderá ser dirigido a qualquer Oficial de Registro Civil, ou seja, ainda que diverso do
local de registro de nascimento. Caso seja em registro civil diverso, o oficial que
processar o pedido fará remessa ao Registro Civil onde se localiza o registro para
prática dos atos necessários, a saber: averbação (inciso II, do art.10 do Código Civil) e
emissão de certidão.
A informação do reconhecimento
de filiação é de natureza sigilosa, o que
5
significa que não deverá ser feita menção dessa circunstância na certidão de
nascimento. Cumpre destacar que o reconhecimento socioafetivo não impede o
reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica,
com os efeitos jurídicos próprios (Supremo Tribunal Federal – RE n. 898.060/SC).
Entretanto, o provimento do CNJ gerou discussões acerca da possibilidade de
reconhecimento de filiação socioafetiva por casais do mesmo sexo, ou a possibilidade
de multiparentalidade. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ nos autos do Pedido de
Providências nº 0003325-80.2018.2.00.0000, após a Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Ceará encaminhar cópia de resposta à consulta sobre a correta interpretação
do art. 14 do Provimento 63/2017-CNJ, decidiu que é pacífico a possibilidade de
reconhecimento de paternidade socioafetiva por casais do mesmo sexo.
Porém, quanto à possibilidade de multiparentalidade pleiteada diretamente na
via administrativa a decisão não ficou clara, uma vez que o CNJ se pronunciou da
seguinte forma: “Em que pese o acerto da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Ceará em tornar clara a possibilidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva
por casais de sexo semelhante, o mesmo não se pode dizer quanto à interpretação que
conferiu a Corregedoria local quando aponta para permissivo que admite situação de
multiparentalidade no registro da paternidade socioafetiva.
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Não é essa alternativa a que se volta o Provimento n. 63/2017-CNJ. Basta uma
mera interpretação autêntica para lançar luz sobre a questão. A adoção do termo
“unilateral” se revelou necessária e adequada na medida em que o provimento buscou
promover o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva
de um modo menos burocrático, ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação,
sem, com isso, abrir mão da reserva à segurança jurídica e sem possibilitar a subversão
do procedimento criado, não conferindo espaço para a prática de atos tendentes a
propiciar uma “adoção à brasileira”.
CONCLUSÃO
No decorrer desta atividade, foi analisada a multiparentalidade e a
parentalidade socioafetiva. Para tanto. Buscou-se explicar como se desenvolveram os
seus efeitos no Registro Civil de Pessoas Naturais. Como tal, esta atividade realizou-se
explorando uma revisão bibliográfico-integrativa, orientada pela abordagem
descritivo-qualitativa, como já dito de Introdução.
Por consequência, o principal objetivo deste estudo foi analisar a
multiparentalidade e a parentalidade socioafetiva, explicando os principais conceitos
normativos que lhes fundamentam, destacando os seus efeitos no Registro Civil de
Pessoas Naturais. Além disso, aqui também foram paulatinamente executados 3 (três)
objetivos específicos. No primeiro deles, a intenção foi explicar os principais conceitos
normativos que fundamentam a prática da multiparentalidade e da parentalidade
socioafetiva. Mais adiante, ou seja, no segundo objetivo específico, buscou-se
apresentar os princípios jurídicos que fundamentam a multiparentalidade e da
parentalidade afetiva. Por fim, o intuito foi compreender os principais efeitos da
multiparentalidade e da parentalidade socioafetiva, evidenciando aqueles que
implicam em mudanças no Registro Civil de Pessoas Naturais.
No geral, este estudo foi necessário em âmbito acadêmico porque a
compreensão do tema que aqui se investigou implicou em esmiuçar de que jeito o
ordenamento pátrio vislumbra os efeitos no registro civil de pessoas naturais dos
instrumentos da multiparentalidade e da parentalidade afetiva. Além disto, esta
pesquisa possibilitou compreender até que ponto estas duas possibilidades cíveis
implicam no emergir de prováveis benefícios jurídicos e sociais, fundamentando-se no
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que na norma se preceitua neste momento. Na esfera profissional, a relevância deste
estudo sintetizou-se na possibilidade de se oferecer ao operador do direito que labuta
na esfera familiar as melhores ferramentas para lidar com a multiparentalidade e a
parentalidade afetiva, sobretudo em relação à prática do registro civil. Por tudo isto, a
realizou-se esta pesquisa ao enriquecer o debate acadêmico que no momento
transcorre neste ponto sobre dois instrumentos que se diferenciam bastante na esfera
do direito familiar.
Partindo dessa premissa, o problema de pesquisa estabeleceu-se na seguinte
indagação: A multiparentalidade e parentalidade socioafetiva implicam efeitos
jurídicos que efetivam no Registro Civil de Pessoas Naturais? Nesta perspectiva, quais
seriam estes efeitos?
Hoje, a multiparentalidade e parentalidade socioafetiva implicam sim em efeitos
jurídicos que efetivam no Registro Civil de Pessoas Naturais. Estes efeitos se sumariam
nos seguintes pontos:
5
A primeira delas se vislumbra
na estruturação do parentesco. Conquanto exista
a menção da socioafetividade (tanto na esfera da maternidade como da paternidade),
são comuns dúvidas quanto à extensão do vínculo para os demais linhas graus de
parentesco. De qualquer modo, é inequívoca que a multiparentalidade socioafetiva
gera efeitos patrimoniais e jurídicos subsequentes, os quais englobam toda a cadeia
do núcleo familiar em subsequência;

Uma outra consequência bastante relevante se materializa na obrigação de
prestação alimentar para os filhos socioafetivos, igualando-se ao que se já se destina
em relação aos filhos gerados de maneira natural bem como com os adotados. Este
segundo efeito, ou seja, da obrigação da prestação alimentar origina-se do
reconhecimento da multiparentalidade, inclusive dando-a tratamento igual àquela se
que se aplica nos casos biparentalidade no âmbito do ordenamento pátrio;
O terceiro efeito da multiparentalidade e da parentalidade afetiva se observa no
âmbito do nome de registro da criança e ou adolescente, o qual poderá receber
exatamente os mesmos sobrenomes da multiparentalidade e da parentalidade
socioafetiva.
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Porque isto acontece? É simples. Porque há um entendimento doutrinário
universal, o qual já tem respaldo jurisprudencial em seguida, que vaticina que o direito
do uso do nome do pai pelo filho é premissa fundamental na esfera normativa do
direito familiar em voga no Brasil. Sucedendo-se desta maneira, não é lícito que lhe
seja vedado, ou seja, ao filho, a possibilidade de usar um sobrenome que lhe associe
ao seu pai ou mãe gerado pela multiparentalidade bem como pela parentalidade
socioafetiva.
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RESUMO. A Pornografia de Vingança ocorre quando o indivíduo divulga, através de
qualquer meio de comunicação, fotos ou vídeos com conotação sexual intima da
companheira sem o seu consentimento, geralmente com a intenção de causar
constrangimento e humilhação na vítima em decorrência do fim da relação afetiva.
Diante do exposto apresenta-se a seguinte problemática: como é possível a aplicação
da Lei Maria da Penha nos casos de Pornografia de Vingança, dentro do contexto de
5
violência contra a mulher na internet? Nesse sentido, o objetivo geral do estudo foi o
de analisar aspectos da Pornografia de Vingança, analisando o crime de exposição
pública da intimidade sexual e ainda, identificar tal fenômeno com a finalidade de
verificar sua utilização como mecanismo para reprodução da violência de gênero,
perpetrada na internet contra as mulheres. O estudo foi desenvolvido por meio de
pesquisa bibliográfica com abordagem dedutiva, utilizando-se de artigos científicos e
construção doutrinária. Podendo concluir-se que a Pornografia de Vingança se
relaciona com a Lei Maria da Penha na medida em que, é desenvolvida no contexto de
violência doméstica, em que o companheiro se utiliza da divulgação de conteúdo
íntimo, com o intuito de inibir que a companheira termine relacionamento ou por
motivo de vingança.
Palavras-Chave: Pornografia de Vingança, Lei Maria da Penha, Violência de Gênero.
ABSTRACT: Revenge Pornography occurs when the partner discloses, through any
means of communication, photos or videos with intimate sexual content of the partner
without their permission, usually with the intention of causing embarrassment and
humiliation in the victim due to the end of the affective relationship. Thus, the following
problem arises: how can we apply the Maria da Penha Law in cases of Revenge
Pornography, considering the context of violence against women on the internet? In
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this sense, the study aimed to analyze aspects of Revenge Pornography, analyzing the
crime of public exposure of sexual intimacy and to identify such phenomenon with the
purpose of verifying its use as a mechanism for reproducing gender-based violence on
the internet against women. The study came from a bibliographic research with
deductive approach, using scientific articles and doctrinal construction. The conclusion
is that Revenge Pornography has a relation to the Maria da Penha Law when developed
in the context of domestic violence, in which the partner uses the disclosure of intimate
content, to prevent the partner from ending a relationship or reason for revenge.
Keywords: Revenge Pornography, Maria da Penha Law, Gender Violence.
Sumário: Introdução. 1. Aspectos jurídicos sobre pornografia de vingança. 1,1.
Violenta exposição da mulher no ambiente virtual. 1.2.Os direitos violados por este
Ciber Crime (crime), 1.3 Alterações decorrentes da Lei 13.718 de 24 de setembro de
2018. 2. Aspectos da violência de gênero. 3.A incidência da Lei Maria da Penha nos
casos de pornografia de vingança. 3.1 Formas de violência: Violência doméstica e
familiar. 3.2 Violação da intimidade da mulher. 4, Conclusão. Referências.

1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, com a crescente e preocupante evolução dos meios de
comunicação, houve um aumento no número de crimes praticados no ambiente
virtual, entre estes se encontram os casos conhecidos como pornografia de vingança,
ou sua tradução em inglês que significa “revenge porn”. Tal ato consiste, na divulgação
por meio da internet, de fotos ou vídeos com conotação sexual sem a concordância da
pessoa que ali está sendo exposta, com o objetivo de corromper a honra e a imagem
da pessoa, por motivo de vingança.
Existe hoje, um intenso crescimento de casos de pornografia de vingança no
Brasil, cometidos por companheiros no contexto da unidade doméstica, ou em uma
relação intima de afeto, com o objetivo de causar prejuízos, muitas vezes, irreversíveis,
para a vítima ou atingi-la moralmente e socialmente.
Tal conduta, no entanto, possui implicações práticas, quais sejam a humilhação
e o constrangimento sofridos pela vítima, que muitas vezes levam a ocorrência de
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danos concretos, como a prática do suicídio em decorrência dos fortes e crescentes
julgamentos levados a termo pela sociedade.
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Os atos praticados pelo companheiro ou companheira, entre eles, o
compartilhamento indevido de imagens e vídeos sem autorização, é divulgado na rede
como uma forma de punição para as vítimas, sendo que a mulher é a principal vítima
desse crime, que se refere à exibição de fotos e vídeos não autorizados, trata-se de
uma forma de agressão levada a termo contra a mulher.
Será feita uma análise acerca da aplicação da lei Maria da Penha nos casos de
divulgação na rede de fotos ou vídeos que possuam conotação sexual de forma não
consensual, no contexto da unidade doméstica ou de afeto, com o objetivo de ferir a
honra subjetiva da pessoa e causar sérios constrangimentos na esfera moral e social
perante a sociedade e a vítima.
E ainda, tendo como objetivo a análise dos aspectos sobre a pornografia de
vingança sob o prisma do direito penal, analisando o crime de exposição pública da
5
intimidade sexual. E, identificar o fenômeno da pornografia de vingança, para que se
possa verificar sua utilização como mecanismo para reprodução da violência de
gênero, perpetrada contra as mulheres pelos homens na internet.
2 ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
2.1 A Violenta Exposição da Mulher no Ambiente Virtual
Com o advento das novas tecnologias de comunicação social, têm-se novos
instrumentos de utilização pela sociedade do século XXI. Tendo em vista que, fatos
ocorridos em determinado lugar do mundo, em tempo real ou não, podem vir a se
tornar públicos em outro e até mesmo no universo. Contudo, o emprego dessa
tecnologia, nem sempre está sendo manuseada para o bem da sociedade. Pois que,
infelizmente muitos indivíduos fazem uso desses meios de comunicação ou sistema de
informática para a publicação de fatos que acabam por macular a imagem de outras
pessoas. (GRECO, 2019).
Dessa forma, cumpre salientar que diante do surgimento dessas novas
tecnologias de comunicação em massa, houve também o aparecimento de novos
fenômenos tanto positivos como negativos, a pornografia de vingança encaixa-se
nesse segundo, tendo em vista que, através da divulgação de conteúdos não
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permitidos de cunho sexual e íntimo, estes causam prejuízos imensuráveis à vida das
vítimas em questão de segundos, dado a facilidade de sua propagação.
Segundo Vitória Buzzi (2015), em sua monografia, a Pornografia de Vingança
que com a tradução em inglês, significa “revenge porn” é o ato pelo qual o ofensor se
utiliza da internet, para a divulgação de fotos e vídeos, ou seja, qualquer que seja o
material com conotação sexual íntima e privada do seu companheiro ou companheira,
sem a sua concordância ou permissão.
De acordo com Barreto e Brasil (2018), o termo “revenge porn” que significa
pornografia de revanche ou vingança pornô, ocorre quando existe a divulgação por
meio de meios de comunicações, de fotos ou vídeos íntimos, da companheira ou de
terceiros sem o seu prévio e inequívoco consentimento.
Tais vídeos e fotos são realizados com o consentimento da vítima durante a
vigência de relacionamento afetivo e, após o fim, são expostos para todo o público
através das redes sociais ou algum tipo de aplicativo de comunicação, em face de
tamanha repercussão imediata que esta causa, com o claro e evidente intuito de causar
na vítima, através de tais atos, uma humilhação pública perante a sociedade da qual
faz parte.
O emprego do termo Vingança Pornográfica, fazendo referência à conduta de
uma das partes ao difundir imagens ou vídeos de cunho íntimo, produzidos de forma
consensual com o seu então parceiro é indevida por alguns motivos: Primeiro, porque
não se trata de uma vingança, tendo em vista que esse termo se reporta a ideia de que
alguém tenha feito algo de errado ou ruim para aquela pessoa que estaria vingandose, e o simples fim de um relacionamento amoroso não deve ser considerado como
tal. E em segundo lugar, não existe propriamente a pornografia, razão porque a ação
é praticada por dois indivíduos para as suas próprias satisfações pessoais, sem a
finalidade de alcançar terceiros, sendo essa uma característica importante da
pornografia. (BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2019).
A partir disso, pode-se aferir que esse termo traz estigmas inadequados para a
sociedade, pois traz consigo a ideia de culpabilização da vítima, pressupondo que está
fez algo de ruim ou errado e em decorrência disso estaria sendo punida com a
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divulgação de tal conteúdo intimo por seu ex-companheiro. Além do que, o termo
pornografia é compreendido de forma equivocado, pois, esta não busca alcançar
terceiros e sim as duas pessoas envolvidas na sua pratica por motivos pessoais e
íntimos.
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Cumpre analisar ainda, que essa conduta não ocorre somente no âmbito de um
relacionamento afetivo, mas também por indivíduos até então desconhecidos que
invadem os dispositivos informáticos contendo fotos ou vídeos e em troca de dinheiro
passam a ameaçar a vítima constantemente e ainda, como uma forma de se tornar
conhecido ou até mesmo disponibilizando-o em sites na internet.
Nesse sentido aduz Barreto e Brasil (2018) que a pornografia de vingança ocorre
também quando essas fotos ou vídeos são, indevidamente, e sem a anuência da vítima,
subtraídas dos seus equipamentos de que se utilizam para armazenamento de mídias.
Os indivíduos que praticam essas condutas, de forma ilícita, possuem como fim o lucro
com a venda dessas mídias, a notoriedade com o objetivo de ser reconhecido
mundialmente pelas suas ações e,
5 muitas vezes, o entretenimento, como é o caso dos
crackers. Desse modo, essa conduta está tipificada no artigo 154-A do código penal
que trata dos crimes contra a liberdade individual.
Um caso concreto, ocorrido sobre o tema em análise foi quando a atriz Carolina
Dieckmann, passou por um caso de extorsão quando indivíduos invadiram o seu
computador, pegando as suas fotos intimas e passaram a cobrar um valor, com o claro
objetivo de obter lucro, para que não divulgassem tais fotos. Com o advento da
enorme repercussão sobre o tema, com as imagens com conotação sexual, foi criada
a lei nº 12.737/2012 ficando conhecida como lei Carolina Dieckmann, com o principal
e primordial objetivo de punir de maneira eficaz, os indivíduos que invadem, sem o
consentimento, os aparelhos eletrônicos para obter fotos e vídeos particulares com
conotação sexual.
No presente caso, é possível vislumbrar a ocorrência da pornografia de vingança
não consentida, ou seja, aquela em que em momento algum houve qualquer tipo de
anuência por parte da vítima, ou seja, esta não possuía qualquer vínculo com o
indivíduo conhecido nesse caso especifico como “hacker”. Neste caso, as vítimas são
surpreendidas com a usurpação de seu dispositivo informático, quais sejam
computadores, celulares, câmeras entre outros por tais indivíduos que após realizarem
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essa invasão, com a violação ao sistema de segurança, veiculam de forma muitas vezes
imediata, tais informações nas redes.
As mulheres são as maiores vítimas desse tipo de conduta e sofrem muitas
consequências, em sua esfera subjetiva e objetiva, no caso da objetiva é quando essas
pedem a mudança de emprego para outra cidade ou estado, ou até mesmo de
domicilio e faculdade, deixando de forma brusca toda a sua vivencia em um
determinando lugar e o seu futuro. Também existem casos em que a vítima se sujeita
a tratamentos médicos e psicológicos, em face dos julgamentos e apontamentos
levados a termo pela sociedade da qual faz parte ou fazia, nos casos em que esta, não
aguentando tais julgamentos, decide mudar-se de endereço. (BARRETO; BRASIL, 2018).
Dessa forma, fica claro, os sérios prejuízos sofridos pela vítima de tal conduta,
tendo em vista os danos psicológicos, morais, físicos e patrimoniais suportados por
esta, sendo, muitas vezes irreversível dado a sua gravidade, chegando, em muitos
casos, ao extremo que é o suicídio por não aguentar conviver com os julgamentos e
apontamentos da sociedade.
2.2 Os Direitos Violados por este Ciber crime
É bastante comum, certos casais fazerem uso de equipamentos para filma-los
em momentos íntimos. Naquele momento, em que ocorre essa filmagem ou fotografia
existe a concordância de ambos, no entanto, com o fim do relacionamento ou até
mesmo por motivos desconhecidos, essas fotos ou filmagens são divulgadas por meio
da internet para o público. Nesse caso, existe um contrato de privacidade íntimo, ora
implícito, que é violado e rompido com a publicação do material na rede de
computadores, ocasionando um intenso sofrimento na vítima, que na maioria das
vezes são mulheres.
Segundo Barreto e Brasil (2018) com o rompimento desse contrato íntimo, o
indivíduo além de produzir danos, muitas vezes, irreparável na esfera intima e subjetiva
da vítima, causa também uma exposição pública, pois cumulado com a divulgação de
tais fotos ou vídeos são difundidos virtualmente o nome completo, endereço
residencial, telefone pessoal, endereço de e-mail, compartilhamento de links para
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amigos, familiares, colegas de profissão, visando à identificação de forma rápida da
vítima, com o fim de atingi-la na sua esfera privada e social.
A constituição federal de 1988 prevê expressamente, no caput do artigo 5º, que
é garantido a todos os brasileiros e estrangeiros, sem qualquer distinção, o direito a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
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Na presente época, a doutrina majoritária vem afirmando que o direito à
intimidade e à vida privada está intimamente ligado à liberdade individual, sendo que
a ofensa a tais direitos merece ser discutida como uma violação ao direito de liberdade,
e não se referindo ao direito à honra. Tendo em vista que, alegar que a exposição
pública de fotos e vídeos de mulheres na esfera de sua intimidade sexual integra a sua
honra, implicaria dizer que esta possuiria conotação moral, vinculando-se a moralismos
que consideram a sexualidade como sendo um pecado e algo imoral (ROCCO; DRESCH,
2014).
De acordo com a nossa atual carta magna no seu artigo 5º, inciso X, a pessoa
5
que tiver a sua honra, intimidade, vida privada e imagem violada, possui o direito
constitucional de ingressar em juízo com uma ação judicial na busca por uma
reparação em razão do dano sofrido. O código civil também garante essa indenização
disciplinando nos artigos 12, 186 e 187 que aquele que se sentir lesado por tais
condutas ofensivas a intimidade e a vida privada fazem jus ao direito a indenização
pelo mal sofrido.
A propagação de fotos, vídeos ou qualquer que seja o material de cunho íntimo,
sem a devida anuência, fere pontualmente um dos direitos fundamentais previstos
constitucionalmente, sendo este, o direito à privacidade, onde irá abranger de modo
preciso à inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra e imagem dos indivíduos
(SOUZA; GOMES, 2018).
A imagem é qualquer que seja a ilustração gráfica da expressão física do ser
humano, divulgada na rede sem o seu consentimento, através de meios de
comunicação virtual. Ainda que não exista ofensa direta a reputação da pessoa, não é
permitido que seja veiculada a sua imagem sem a sua clara e inequívoca permissão.
A vida privada compreende as relações individuais e familiares, diversão e, ainda,
documentos e dados pessoais, no entanto, não entra nas questões referentes a
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segredos e confidencialidades. Por outro lado, a intimidade está relacionada com as
particularidades, segredos, confidências, e os pensamentos mais escusos do ser
humano. (SOUZA; GOMES, 2018).
A honra é compreendida pelo ser humano como sendo um valor social de si,
em face do que, está intimamente ligado a uma aceitação ou não dentro dos círculos
sociais em que convive com os membros de um determinado grupo ou entidade.
Trata-se, sem dúvidas, de um patrimônio moral que merece ser protegido pelo ser
humano e pelos membros da coletividade. (MASSON, 2012).
A honra é tida como um bem imaterial, sendo as suas espécies divididas em
honra objetiva e a honra subjetiva.
De acordo com Capez (2012), a honra pode ser subjetiva, sendo essa, a estima
que cada ser individualizado possui a cerca de si próprio, ou seja, a sua identidade
como pessoa, a sua autoestima, o seu valor perante si próprio, a sua vaidade, sendo, o
conceito que cada um possui de si mesmo em seu interior.
Já a honra objetiva, diferentemente daquela, é a que faz referência em razão do
respeito ao conceito social de um ser humano perante a sociedade. Nesse caso, é
levado em consideração não o sentimento que a pessoa humana tem de si mesmo,
mas a sua imagem perante a sociedade, ou seja, como ele é visto pelos demais
componentes da coletividade ou do grupo de pessoas, entidades familiares próximas.
(CAPEZ, 2012).
No nosso atual direito penal brasileiro, são considerados crimes contra a honra
a calúnia, difamação e injuria. Com relação à Pornografia de Vingança, esta se
enquadra, na maioria das vezes, como crime de difamação ou injúria.
Difamar significa a divulgação de fatos insultantes a sua honra objetiva, sejam
eles verdadeiros ou falsos. Dessa forma, para a descrição desse crime, é imperioso que
o fato prejudicial chegue ao conhecimento de terceiros. No caso da injúria, esta atinge
a honra subjetiva do indivíduo, e neste caso, não há a obrigatoriedade de que terceira
pessoa tome conhecimento de tal imputação. (SOUZA; GOMES, 2018).
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Esse direito fundamental está previsto no artigo 5º, inciso X, da constituição
federal de 1988. Esse é o fundamento constitucional dos crimes contra a honra, em
consonância com uma análise constitucionalista do Direito Penal. Desse modo, toda lei
penal incriminadora somente se legitima quando tutela um bem jurídico consagrado
pela constituição federal de 1988.
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Essa exposição, através dos meios de comunicação, de conteúdos audiovisuais
de cunho sexual sem o consentimento da ofendida, muitas vezes, tem como objetivo
difamar a honra e a imagem da parceira, perante a sociedade, com o fim de causar
constrangimento ou atingir moralmente ou socialmente a vítima, geralmente por
motivos de vingança, por não concordar com o fim do relacionamento afetivo.
(BARRETO; BRASIL, 2018).
É importante destacar que, levando-se em consideração a gravidade dos fatos
produzidos a indenização se mostra totalmente insuficiente, vez que, os danos sofridos
pela vítima na maioria das vezes são irreversíveis e irrecuperáveis, no sentido de que
seguirá com o estigma por toda a5sua vida, lhe causando sofrimento psicológico, moral,
patrimonial e em alguns casos até mesmo físicos, não sendo possível a sua
mensuração.
2.4 Alterações decorrentes da Lei 13.718 de 2018
Na sociedade contemporânea, são comuns acontecimentos em que pessoas são
surpreendidas através da divulgação de imagens e vídeos de sua privacidade nos
meios de comunicação social. Podendo ocorrer em virtude de uma cooperação
involuntária da própria ofendida, que em dado momento se deixa ou deixou-se filmar
ou fotografar, enviou fotos íntimas em caráter confidencial, a alguém com quem possui
ou possuía intimidade, e acaba sendo surpreendida pela desonestidade, em
decorrência da clara violação da intimidade sem o prévio conhecimento da vítima.
(CUNHA, 2019).
Essa conduta da propagação de forma indevida, de cunho íntimo, é considerada
uma resposta profundamente violenta por parte do ofensor que, não se conformando
com o fim da relação com a vítima, age difundindo fotos e vídeos, antes permitidas a
ele de forma consensual em decorrência da relação intima de afeto, até então existente.
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Faz-se mister observar que, não há necessidade de que o meio utilizado para a
obtenção dos materiais se dê por ato voluntario da ofendida, ou seja, o sujeito ativo
pode obter por vias próprias, como por exemplo, de forma ilícita ou até mesmo através
de terceira pessoa. Como nos casos em que um indivíduo instala alguma
vulnerabilidade no computador de alguém, valendo-se disso para que possa ter amplo
acesso ao mesmo, lhe permitindo acessar fotos, vídeos, com conotação sexual. No caso
em analise, essa obtenção irá configurar o crime tipificado no artigo 154 A do código
penal, e a sua ulterior publicação caracteriza-se como o crime do artigo 218 C do
mesmo dispositivo em análise. (GRECO, 2019).
Antes da entrada em vigor da referida lei, a conduta levada a efeito pelos
ofensores que propiciavam a indevida exposição da intimidade de ex-companheiras,
namoradas, esposas, que em momentos anteriores, lhes permitiram as imagens ou
vídeos em decorrência do vínculo afetivo que até então existiam, eram considerados
para a maioria dos Tribunais um crime cometido apenas contra a honra da vítima.
(BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2019).
No entanto, a partir da publicação da lei 13.718 de 25 de setembro de 2018 com
a inclusão do Artigo 218 C do código penal, esse cenário modificou-se, tendo em vista
a criação de um novo tipo penal que se dá com a divulgação de cena de estupro ou
de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, assim
consignado:
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, 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).
(BRASIL, 2018)
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Nesse cenário, o dispositivo prevê ainda uma causa de aumento de 1/3 (um
terço) a 2/3 (dois terços) para esse tipo, qual seja, caso o crime seja praticado por
agente que mantenha ou que tenha mantido uma relação íntima de afeto com a vítima,
ou com o escopo de vingança ou humilhação. Essas irão incidir na terceira e última
fase da dosimetria da pena, sendo esta privativa de liberdade, e ainda, podendo haver
a possibilidade de elevação acima do máximo previsto expressamente.
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A relação íntima de afeto prevista na referida causa de aumento presume um
grau elevado de confiança entre os indivíduos envolvidos, e a mesma pode ficar
caracterizada no casamento, no namoro sério e prolongado, na união estável. E essa
pode, ainda, ser presente ou pretérita, tendo em vista que o código penal utiliza a
locução (que mantêm ou tenha mantido). A intimidade e lealdade entre as pessoas
componentes da relação, sem dúvidas, propiciam a ocorrência do delito, e esta quebra
de confiança, muitas vezes, causam graves problemas psicológicos na vítima.
(MASSON, 2019).
No caso em que o crime
5 for cometido com a finalidade de vingança ou
humilhação, este leva em consideração a motivação do ofensor, qual seja, não somente
divulgar a cena de estupro ou de estupro de vulnerável, e ainda, a cena de sexo, nudez
ou pornografia. E sim, com o claro e objetivo intuito de se vingar da vítima, como nos
casos de Pornografia de Vingança (revenge porn), na qual o indivíduo, comumente excônjuge, ex-companheiro ou ex-namorado, não se conformando com o fim do
relacionamento, divulga material envolvendo cenas de pornografia, nudez, sexo, para
humilhá-la perante um número indeterminado de pessoas. (MASSON, 2019).
Dessa forma, tendo em vista o notável avanço da iniciativa legislativa, não se
pode deixar de enfatizar a necessidade de avançar também em mudanças de
comportamento por parte da sociedade, que realiza, na maioria das vezes, um duplo
julgamento à cerca da conduta das mulheres vítimas, aduzindo serem essas duas vezes
culpadas, em primeiro por ter se deixado filmar ou fotografar e em segundo pela
própria divulgação do conteúdo íntimo.
Diante disso, somente a criação desse novo tipo penal não é suficiente para
coibir de maneira eficaz essas condutas, mas sim a implementação de outras políticas
públicas, capazes de conscientizar as pessoas para a prevenção dessa violência e dos
danos que esta pode causar na vida das vítimas.
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3 ASPECTOS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO
O início dos estudos acerca de Gênero surgiu na década de 60/70 do século XX,
tendo como principal objetivo contestar os diferentes valores que até então eram
atribuídos culturalmente aos homens e às mulheres, e que existiam para determinar o
comportamento a ser seguido por cada um e as expectativas em relação aos papeis
desempenhados por eles em nossa sociedade. (BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2019).
A violência de gênero se entrelaça como uma indicação social dos papéis
femininos e masculinos. E essa atribuição de diferentes papéis pode ocorrer dentro de
uma determinada sociedade, sem que possa significar prejuízo concreto para as partes.
No entanto, essa delimitação vem a adquirir cunho discriminatório, quando essas
atuações são estipuladas por pesos e relevâncias diferenciados. E ainda, quando a
valoração social atribuída a estes é diferente, existe um forte desequilíbrio, alteridade
das relações sociais, gerando, muitas vezes, violência.
Na nossa sociedade, em especial, os papeis atribuídos aos homens são
supervalorizados e reconhecidos em desvantagem aos femininos que, muitas vezes,
desempenham as mesmas atribuições, acarretando, em decorrência disso, um enorme
prejuízo para as mulheres que, em sua dimensão mais intensa, chega-se a violência
contra a mulher. (BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2019).
Para Cavalcante e Lelis (2016), a violência de gênero é construída
historicamente, tendo em vista que, a violência contra as mulheres possui estrita
ligação com as questões de gênero, poder de dominação, classes sociais, etnias, e vem,
ao decorrer do tempo perpetrando-se em nossa sociedade e passando de geração a
geração.
A sociedade contemporânea ainda cultiva certos valores que acabam por
instigar a violência, resultando na grande necessidade de se tomar ciência de que essa
culpa não é de apenas um e sim de todos que contribuem para este evento. E a
fundamentação é evidentemente e primordialmente cultural, se considerado a
recorrente e vasta desigualdade no exercício do poder, o que acaba por ocasionar uma
difícil relação entre dominantes e dominados. Ocorre que, esse processo de dominação
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acaba sendo naturalizado e dissimulado, sendo depois utilizado com o claro objetivo
de tentar tornar a violência conjugal invisível. (DIAS, 2015).
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A igualdade entre homens e mulheres é prevista e enfatizada na constituição
federal de 1988, no artigo 5º, inciso I, e artigo 226, §5º, contundo, as concepções
patriarcais ainda existem. Dessa forma Dias (2015) aduz que, as diferenças
socioculturais são uma das razões para a discriminação feminina e de sua dominação
pelos homens, que são colocados culturalmente como sendo superiores e mais
resistentes.
Na atualidade, a partir das inovações oriundas da fase digital e globalizada, na
qual pessoas do mundo todo estão conectadas, se comunicando e compartilhando
fotos, mensagens, vídeos, a internet, redes sociais, e mensagens instantâneas tornamse um terreno amplo para a prática de atos violentos e discriminatórios. E, em sendo
pertencente a uma sociedade notadamente patriarcal e ainda marcada pela
desigualdade de gênero, é notória a constatação de que as mulheres terminam sendo
as mais atingidas. (BIANCHINI; BAZZO;
CHAKIAN, 2019).
5
A partir das expectativas criadas à cerca do “comportamento feminino
adequado”, construídas ao longo dos tempos, tem-se permitido à absurda
culpabilização e responsabilização da mulher pelo próprio ato de violência da qual foi
vitima, como se esta de alguma forma tivesse “colaborado’’ para o seu acontecimento,
no mesmo momento em que tem a sua vida divulgada e destruída na internet”.
De acordo com Bianchini, Bazzo e Chakian (2019), é necessário avançar em
mudanças de condutas em relação ao tratamento dado à sexualidade feminina e ao
seu julgamento, a começar por uma dupla moral, para homens e mulheres, onde, ainda
hoje, é esperado que tenham por obrigação o recato, condutas sexuais adequadas e
vivenciadas de forma discreta.
4 A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NOS CASOS DE PORNOGRAFIA DE
VINGANÇA
4.1 Violência Doméstica e Familiar: Formas da Violência
Partiremos para a análise do conceito de Violência Doméstica, e a diferenciação
entre Unidade doméstica, Família, e Relação íntima de afeto, para depois tratarmos da
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Pornografia de Vingança apresentando-a como uma das formas de violência contra as
mulheres praticadas através dos meios de comunicação virtual.
A violência contra a mulher é definida na Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher (Convenção de Belém do Pará),
como sendo um ato ou conduta perpetrada em decorrência do gênero, que possa vir
a resultar em morte, dano físico, sexual ou patrimonial, ou ainda, psicológico, podendo
ocorrer no âmbito público ou privado, tendo este conceito sido utilizado na ementa
da Lei Maria da Penha. (DIAS, 2015).
Dessa forma, a pornografia de vingança será desenvolvida no contexto de
violência doméstica, em que o companheiro se utiliza de ameaça de divulgação de
material intimo registrado no seio da afetividade, para inibir a companheira de
abandoná-lo ou como mero ato de vingança, pelo fim do relacionamento, ciúmes ou
até mesmo pelo sentimento de posse nutrido por este em relação a parceira.
De acordo com Bianchini, Bazzo e Chakian (2019), a violência doméstica e
familiar praticada contra as mulheres é definida na Lei Maria da Penha, sendo nesta
apontadas as espécies previstas, e ainda, as circunstancias em que a mencionada lei
poderá ser aplicada no caso concreto, conforme o seu Artigo 5º:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei configuram violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar
nº 150, de 2015)
I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
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III - Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual. (BRASIL, 2006)
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Faz se mister ressaltar, segundo Dias (2015), é imperioso que essa ação ou
omissão levada a efeito contra as mulheres ocorra ou tenho ocorrido no contexto da
unidade doméstica ou familiar, ou até mesmo em razão de qualquer relação íntima de
afeto, onde o ofensor tenha convivido ou ainda conviva com a ofendida, sendo
dispensável a coabitação. Resta claro que, não existe a obrigação de que o agressor e
a vítima vivam ou tenham vivido sob a égide do mesmo lar para que haja a adequação
como violência doméstica ou familiar, bastando que ambos, tenham mantido ou
mantenham um liame de natureza familiar.
Dentro do contexto que engloba a violência familiar é necessário salientar as
inúmeras especificidades configuradas
nas diferentes formas em que essa violência é
5
praticada, De acordo com a Lei Maria da Penha a violência doméstica e familiar se
classifica em física; psicológica; sexual; patrimonial e moral. O estudo evidencia como
foco de interesse a violência psicológica, por entender que a pornografia de vingança
repercute seus possíveis danos exatamente nesta esfera, no inciso segundo do artigo
sétimo a Lei Maria da Penha define:
“II - A violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause danos emocionais e diminuição da autoestima ou
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças
e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica
e à autodeterminação;” (Redação dada pela Lei nº 13.772, de
2018 /BRASIL, 2006)
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Após a leitura no mencionado artigo, é possível observar, além das diversas
violências sofridas pelas mulheres como a física, patrimonial, moral, sexual, a inclusão
da violação da sua intimidade como uma forma de violência psicológica, sendo esta,
uma conduta praticada, muitas vezes, por ex-companheiros que divulgam sem o seu
consentimento conteúdos de sua esfera pessoal e privada.
Com isso, a lei Maria da Penha passou a prever expressamente no seu
dispositivo como uma forma de violência psicológica contra a mulher, à pornografia
de vingança não consentida levada a termo pelo ex-companheiro que se aproveitou
de tal condição de coabitação ou afetividade para ter acessos a vídeos e fotos
compartilhando-os de forma rápida e devastadora através dos meios eletrônicos.
Cumpre enfatizar, ainda, que a violência psicológica e a moral estão presentes
na pornografia de vingança, podendo ser citado, como exemplos, de violência
psicológica a humilhação, perseguição, intimidação e ameaça. Enquanto a violência
moral é considerada qualquer conduta caluniosa, difamatória ou injuriante, quando,
por exemplo, a vítima passa a ser desrespeitada, ofendida, humilhada publicamente
tanto virtualmente como socialmente, ocasionando agressões verbais, piadas, chacotas
diante da comunidade na qual resta inserida, exposição da sua intimidade, causando
julgamentos sociais negativos acerca da sua liberdade sexual. (SANTOS, 2018).
No campo psicológico, os danos causados as vítimas, muitas vezes, levam ao
adoecimento mental, pois estas ficam com a saúde mental sensível e vulnerável,
podendo ocasionar ansiedade, depressão, angustia, culpa, desaparecimento da
autoestima, tornando-se dependentes de substancias nocivas. Cumpre salientar que, a
partir dessa violência podemos, ainda, citar a ocorrência de possíveis danos físicos,
tendo em vista que, pode vir a ocasionar na ofendida graves lesões corporais e, até
mesmo, chegar-se aos casos mais extremos como o suicídio. (SANTOS, 2018).
Na seara sexual, a violência é manifestada quando a pessoa detentora do
indevido conteúdo de cunho íntimo e sexual passa a ameaçar a vítima com a
divulgação, caso não obtenha determinado favorecimento sexual, fazendo com que
esta se sinta obrigada a praticar tais condutas por se sentir intimidada. Em muitos
casos, o ex-companheiro se utiliza dessa artimanha para tentar compelir a
companheira em não pôr fim ao relacionamento, ou até mesmo, reatar a relação.
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E ainda, os danos de cunho patrimonial que, podem ser observados nos casos
em que a vítima da Pornografia de Vingança em decorrência da exposição de sua
intimidade e dos julgamentos levados a efeito pela sociedade na qual pertence, é
demitida do seu emprego/função ou tem uma oportunidade negada.
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Dessa forma, após essa tipificação torna-se possível proporcionar um melhor
atendimento as vítimas de tais condutas, pois quando da sua ocorrência muitas não
sabiam quais procedimentos e providencias deveriam ser tomadas, chegando a alguns
casos a procurar delegacias não especializadas que não se encontravam preparadas
para tomar as devidas medidas. É por meio dessas atitudes que acabavam por gerar
um sofrimento ainda maior para a vítima, pois esta se via impossibilitada de obter
alguma reparação.
É possível, ainda, a partir de tal alteração, a possibilidade de que esse
atendimento a vítima seja realizado por unidades especializadas da mulher. Sendo
necessário um esforço por parte do Estado para acompanhar essa evolução no meio
virtual, e como consequência, 5 as relações advindas de forma que, através da
publicidade de tais informações possam ser evitados maiores sofrimentos para a
vítima.
4.2 Violação da Intimidade da Mulher
A intimidade está estritamente ligada ao aspecto pessoal do indivíduo, sendo
algo que o indivíduo guarda para si próprio, sem reprodução social. Por outro lado, a
vida privada representa um círculo envolvendo a inter-relação entre as pessoas e, ainda
que se pretenda preserva-lo longe do conhecimento do público, ainda assim apresenta
um maior grau de exterioridade que a intimidade. (PIAZAROLLO, 2018).
Ultimamente houve um considerável aumento nos casos em que mulheres tem
as suas fotos e vídeos divulgados na rede por meio da internet por companheiros ou
ex-parceiros que, em vários casos, não aceitam o fim do relacionamento afetivo. Com
essas condutas de evidente violação, estes pretendem atingir inteiramente a
integridade psíquica e moral da mulher. A exposição feminina em atos de cunho sexual
servirá para prejudicar a sua imagem socialmente tendo em vista que, a comunidade
ainda exige da mulher uma postura sexual mais íntegra, reservada e moralmente
acertada em conformidade aos padrões sociais e religiosos, sendo possível o alcance
pelo autor, com satisfatória facilidade, do seu objetivo. (GUIMARÃES; DRESCH, 2014).
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Essa intimidade e lealdade entre os envolvidos no relacionamento afetivo, sem
dúvidas, facilita a realização do delito e quando ocorre essa ruptura da confiança
depositada, esta provoca sério sofrimento na vítima, sendo que, muitas vezes, a mesma
vem a se fechar completamente para novas relações afetivas.
A exposição da intimidade sexual, para a mulher, na maioria das vezes, resulta
na sua depreciação moral, sendo que o aviltamento transcende de sua pessoa
atingindo todos ao seu redor, como os seus familiares mais próximos. Desse modo,
essa situação se torna um incômodo difícil de suportar, visto que, após adentrar na
rede mundial de computadores, poderá ser constantemente recordado e com isso a
dor relembrada sem prazo para findar-se. (GUIMARÃES; DRESCH, 2014).
Nessa perspectiva, é inquestionável que a violência de gênero produzida no
ambiente virtual possui maior abrangência, em virtude da capacidade de exposição da
intimidade da ofendida, podendo ser difundida a um número alteroso e indeterminado
de pessoas, em uma parcela de segundos. Sendo a partir desse cenário que ocorre a
já denominada expressão revenge porn. (BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2019).
Desse modo, tendo em vista que, as mulheres, na maioria dos casos, são as
vítimas dessa conduta conhecida como pornografia de vingança, torna-se possível a
constatação de que as mesmas sofrem prejuízos imensuráveis na sua esfera subjetiva,
chegando a tomar medidas drásticas, como nos casos em que estas não conseguindo
conviver com tamanha exposição, acabam cometendo suicídio.
Cumpre salientar que, a lei 13.772/2018 altera a Lei Maria da Penha,
acrescentando no seu artigo 7º, inciso II, a expressão “violação da intimidade”, não
tendo como aferir se a mesma trata da intimidade sexual, ou da intimidade de modo
genérico. Dessa forma, tendo em vista tratar-se de âmbito sexual deverá ser
interpretada da forma mais ampla, para que possa trazer uma proteção maior para a
mulher, independente da finalidade da lei. (SAMPAIO, 2019)
Nesse contexto, é possível a percepção de que as mulheres são as mais atingidas
com esse tipo de situação, pois que, gera um grau maior de julgamento por parte da
sociedade ferindo com maior intensidade a sua integridade. As mulheres, na maioria
das vezes, são vistas de forma secundária em relação ao homem, que é visto quase
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sempre como protagonista. Com isso, é possível se justificar a amplificação de tal
alteração no contexto da lei Maria da Penha. (SAMPAIO, 2019).
5. CONCLUSÃO
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O presente estudo proporcionou uma análise da aplicação da lei Maria da Penha
na conduta intitulada como Pornografia de Vingança dentro do contexto de violência
contra a mulher na internet, procurando adequá-la como uma forma de violência de
gênero praticada na maioria das vezes contra mulheres, tendo em vista, o maior grau
de julgamento levado a efeito pela sociedade em prejuízo destas.
Em um contexto amplo, a Pornografia de Vingança possui como a maioria das
suas vítimas mulheres, que possuem sua vida intima divulgada por meio de fotos ou
vídeos nos meios de comunicação por ex-companheiros que, muitas vezes, não se
conformando com o fim do relacionamento a divulgam ou ameaçam estas como forma
de inibi-las de pôr fim ao relacionamento possuindo como finalidade o
constrangimento e a humilhação pública sofrida pela ofendida, por motivo de
5
vingança.
A violência de gênero encontra-se estritamente associada a tais casos, tendo em
vista o comportamento do ofensor, que busca ofender a integridade física e
psicológica da vítima, afetando a sua honra e imagem perante a sociedade. Além disso,
outro fator que evidencia a presença da violência de gênero na Pornografia de
Vingança é o tratamento em relação à sexualidade feminina e o seu julgamento pela
sociedade, que ainda hoje espera dessas uma obrigação de recato, de condutas
discretas e condutas sexuais adequadas, acabando por culpar a vítima e validar o
comportamento do agressor.
No atual ordenamento jurídico brasileiro existem diversas leis dispondo sobre o
tema entre eles, o código penal, levando-se em conta os direitos violados por esse
crime, quais seja à honra, à intimidade, à privacidade, liberdade individual, a lei
13.718/2018 que incluiu o artigo 218-C no Decreto-lei nº 2.848, de 07/12/1940
tipificando a conduta de divulgação por meio eletrônico de fotos e vídeos íntimos, de
cunho sexual, sem o consentimento da ofendida e ainda, a lei 13.772/2018 que altera
o artigo 7º, inciso II, da lei Maria da Penha para reconhecer que a violação da
intimidade da mulher caracteriza violência doméstica e familiar.
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Desse modo, por meio da presente pesquisa bibliográfica e normativa foi
possível constatar que a lei Maria da Penha, empregada com o fim de prevenir e coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher se adequa perfeitamente a conduta
da pornografia de vingança dentro do contexto da violência de gênero, tendo em vista
que, resta consignada nessa, a presença da violência psicológica, moral, física, sexual,
e também patrimonial, levado a efeito, na maioria das vezes, por homens contra
mulheres no ambiente virtual.
Com isso, é possível concluir que a conduta em questão, considerada como
violadora da intimidade da mulher e, adequando-se a violência de gênero pelos
motivos acima mencionados, possui estrita correspondência com a lei 11.340/2006,
pois em muitos casos essa envolve ligação familiar ou afetiva do ofensor com a vítima
e um fim especifico, qual seja, a vingança decorrente do fim da relação, tendo tal
assertiva como base o artigo 7º, II, da Lei Maria da Penha alterada pela lei 13.772/2018
que passou a disciplinar expressamente essa possibilidade.
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RESUMO: A pesquisa tem por alvo a análise da discussão sobre a eficácia da medida
socioeducativa de internação, uma das sanções mais adotadas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente. Para obter os resultados aqui apresentados, será exposto todo o
contexto histórico desta legislação, até os dias atuais onde o índice de criminalidade
entre os jovens cresce de maneira alarmante. Partindo desse principio, de acordo com
a metodologia utilizada do tipo pesquisa, bibliográfica e qualitativa, realizada em
doutrinas e codificação legal, explicitar-se-á a ineficácia da internação de menores
diante do índice de ressocialização de tal pena, determinando se tal ineficácia ocorre
5 por causas contidas no ambiente.
por falha do sistema educativo ou
Palavras-chave: criança e o adolescente, ineficácia, internação.
ABSTRACT: The research aims to analyze the discussion on the effectiveness of the
socio-educational measure of hospitalization, one of the sanctions most adopted by
the Statute of Children and Adolescents. To obtain the results presented here, the
whole historical context of this legislation will be exposed, to the present day where
the crime rate among young people is growing alarmingly. From this principle,
according to the methodology used, research, bibliographic and qualitative, carried out
in doctrines and legal codification, it will be explained the ineffectiveness of the
hospitalization of minors before the resocialization index of such penalty, determining
if such ineffectiveness occurs. for failure of the education system or for causes
contained in the environment.
Keywords: child and adolescent, ineffectiveness, hospitalization.
Sumário: 1 Introdução. 2 Contexto Histórico dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2.1 A Legislação Brasileira e os Direitos da Criança e do Adolescente. 2.2 O Código de
Menores de 1927. 2.3 O Código de Menores de 1979. 2.4 O Estatuto da Criança e do
Adolescente. 3 As Medidas Socioeducativas Adotadas Pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente. 3.1 A Medida Socioeducativa de Internação. 3.2 Princípio da
Excepcionalidade. 3.3 Princípio da Brevidade. 3.4 Princípio da Condição Peculiar de
Pessoa em Desenvolvimento. 4 A Ineficácia da Medida Socioeducativa de Internação.
5 Conclusão. 6 Referências.
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1 INTRODUÇÃO
Durante um extenso lapso temporal, crianças e adolescentes não eram
considerados sujeitos de direitos, tendo suas prerrogativas violadas, devido á inúmeros
clamores pela regulamentação destes, surgiram mecanismos que se destinavam á
tutelar estes menores.
No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988 e a implantação do
Estatuto da Criança e do adolescente, ampliou o sistema de garantias e medidas
previstas no ordenamento, as quais se encontram de acordo com as normativas
nacionais e internacionais, no sentido de tratar menores infratores.
Tendo como parâmetro o Estatuto, as medidas elencadas neste mesmo,
possuem caráter eminentemente pedagógico, sem a função meramente punitiva.
Assim, não tem por objetivo a punição ao adolescente ou criança autor de ato
infracional, mas sim, a reeducação destes, com vistas à sua ressocialização e o retorno
à sociedade e à sua família.
No entanto estas medidas não são aplicadas com este caráter pedagógico
previsto pelo ECA mas sim, enquadram-se no padrão de caráter punitivo, posto que a
ressocialização não têm sido alcançada de fato, já que é desenvolvida de uma maneira
errônea e ineficaz, com base nos índices significativos de reincidência destes menores
no país.
Com isso, observa-se com o artigo realizado que, não basta que somente o
estatuto seja aplicado de maneira correta, mas deve ocorrer a colaboração tanto do
Estado quanto da sociedade, para que tais medidas e em especial a de internação
possam ter a eficácia desejada.
Assim, buscou-se no primeiro capítulo demonstrar o contexto histórico dos
direitos da criança e do adolescente, desde á antiguidade ao advento do Estatuto da
Criança e do Adolescente no Brasil,
No segundo e terceiro capítulo passou-se a analisar todas as medidas
socioeducativas previstas no dispositivo, no tocante a seus conceitos e a sua
aplicabilidade, dando ênfase à medida de internação e seus princípios norteadores.
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E por fim, o quarto e ultimo capítulo, a análise baseou-se nos ditames que
preconizam a ineficácia da medida de internação, buscando perceber os motivos pelos
quais não acontece a devida ressocialização dos adolescentes e expõe a deficiência na
concretização do sistema primário de garantias e as possíveis soluções diante da
ineficácia apresentada.
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A evolução dos direitos da criança e do adolescente ocorreu gradativamente em
todas as esferas jurídicas. Na antiguidade, em Roma, menores não eram merecedores
de proteção especial, a educação familiar baseava-se no poder patriarcal no latim
(Pater famíliae)[2] tal poder dava a figura paterna o controle absoluto de seus filhos e
de todos aqueles que integravam o instituto da família, neste sentido (MACIEL 2018),
pontua em sua obra:
“O pai exercia poder absoluto sobre os seus, os filhos
mantinham-se sob a autoridade paterna enquanto vivessem na
casa do pai, independentemente da menoridade, já que aquela
época nas se fazia distinção entre menores e maiores, Filhos não
eram sujeitos de direito, mas sim objetos da relação jurídica.”
5
(MACIEL 2018, p. 36).
A Sociedade Familiar tratava-se de uma associação religiosa na qual a figura
paterna ditava suas regras, estabelecendo diretrizes e parâmetros pautados na
religiosidade á todos os seus membros. O tratamento dado aos filhos não possuía
caráter isonômico, os direitos sucessórios eram concedidos apenas aos filhos
primogênitos e do sexo masculino, explicitando desde já o caráter discriminatório do
sistema adotado.
Os gregos mantinham em seu seio somente as crianças saudáveis e fortes,
descartando de maneira cruel aqueles que não atendiam o caráter estético
estabelecido por seus entes, especificamente em Esparta, conforme Tavares (2001),
famosa por possuir os melhores guerreiros, o pai transferia para um tribunal do estado
o poder sobre a vida e a criação dos filhos, as crianças eram “patrimônios do estado”.
No oriente os sacrifícios de crianças eram práticas comuns devido a sua pureza.
A Idade média foi marcada por uma explosão de enriquecimento da cultura
cristã, que influenciou os sistemas jurisdicionais trazendo grande contribuição para o
início do reconhecimento de direitos para crianças, os Romanos por sua vez também
cooperaram para o desenvolvimento de tais direitos ao buscarem diferenciar menores
impúberes e púberes e ao adotarem igualmente a outras civilizações meias para a
proteção destes menores.
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Segundo os ensinamentos de Amin (2009), a religião cristã o direito á dignidade
de tratamento na relação pai e filho, pregando, contudo, o dever de respeito, aplicação
prática do quarto mandamento: honrar pai e mãe.
Diante disto, a igreja tratou de estabelecer sanções aos pais que abandonassem
ou submetessem os filhos á situações vexatórias, por outro lado os herdeiros nascidos
fora do manto patrimonial não possuíam os mesmos direitos dos filhos legítimos
provenientes de tal instituto, segundo a disposição doutrinaria baseada em
conhecimentos científicos advindos do Concilio de Trento[3], os filhos adulterinos eram
reconhecidos como prova de violação do modelo moral á época.
No século XIX, crianças e adolescentes passaram a ser visualizados enquanto
indivíduos a quem deveriam ser atribuído afeto e educação, o comitê de Proteção da
Infância em 1919 com a consolidação do ramo do direito internacional sobre as
obrigações coletivas em relação á criança, logo em seguida ocorreu à primeira
declaração dos direitos da criança influenciando os estados filiados a elaborarem suas
próprias leis em defesa da criança e da juventude.
Não obstante á evolução jurídica dos direitos adquiridos pela criança e pelo
adolescente é necessário conceituar quem são esses sujeitos, tendo questão que as
categorias criança e adolescente, foram construídas histórica e socialmente acordadas
á época.
Apresentam-se os conceitos conforme o que a legislação vigente e promove
inicialmente a Convenção Internacional dos Direitos da Criança[4], onde esta afirma
que: “Criança é todo ser humano menor de dezoito anos”.
Já o Estatuto da Criança e do Adolescente[5], no artigo. 2º, considera que:
“criança é a pessoa que possui idade inferior a 12 anos completos e os adolescentes
se enquadram na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade”. Ressalvando que, no
parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que em casos expressos em lei o
adolescente pode ser considerado como sendo a pessoa que compreende a idade
entre, dezoito e vinte e um ano.
Importante ainda que a idade que define a condição conceitual infanto-juvenil,
posto isto tanto a criança quanto adolescente são pessoas que ainda se encontram em
desenvolvimento físico e psíquico, de acordo com o entendimento de (BITENCOURT
2009), ambos são indivíduos com condições de receber cuidados pessoais.
2.1 A legislação Brasileira e Os Direitos da Criança e do Adolescente
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O Brasil no período colonial até meados do século XX, não possuía nenhuma
lei que tratasse objetivamente dos direitos da criança e do adolescente, de fato as
primeiras leis que tutelam tais direitos estão ligados ao sistema escravista do Brasil
imperial.
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As Constituições brasileiras de 1824 e 1891 não demonstravam nenhum
interesse em abranger os direitos destes menores, visando apenas á proteção contra o
abandono dos mesmos, o estado não chamava para si o dever legal de protegê-los
delegando tal responsabilidade apenas para a família.
“A Constituição do Império, de 1824, e a primeira Constituição da República em
1891, não previam qualquer proteção ou direito a criança ou adolescente. Com o
advento do Código Criminal de 1830, e o primeiro Código Penal da República, de 1890,
fizeram as primeiras referências sobre a responsabilidade penal de menores de 21 anos
de idade.” (LIBERATI, 2012. p. 41).
O código penal de 1830 no que tange aos crimes praticados por menores
disciplinava-se através do livre arbítrio, os menores de 14 anos só seriam
responsabilizados penalmente se5 seu discernimento fosse comprovado diante do ato
infracional que cometesse, a imputabilidade penal se operava em plenitude para
aqueles na faixa etária entre 14 a 21 anos.
No fim do século XIX, com o aumento exorbitante da criminalidade juvenil, o
estado diante da eminente necessidade de resposta á tais índices implantou o Código
de Menores em 1927, também conhecido como Código de Mello Mattos.
2.2 O código de Menores de 1927
Denominado como Código de Mello Mattos, que advém de seu idealizador, O
juiz José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, nascido em Salvador/BA, no ano de
1864, foi o primeiro na América latina a tratar especificamente da situação do menor,
removendo as disposições referentes ao mesmo do Código Penal.
Instaurado em 1927, o decreto nº 17943-A, assegurava que a criança
merecedora de tutela do estado era o menor em situação irregular, de acordo com o
referido código eram considerados em situação irregular os menores de idade, que
estivessem expostos, abandonados ou fossem delinquentes.
Dispõe (RIZZINI 2004) que o Código Mello Mattos inaugurou um modelo de
assistência pública herdado da ação policial, com funções relativas à vigilância,
regulamentação e intervenção diretas sobre os menores abandonados e delinquentes,
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primando pela sua institucionalização, sistema este que vigorou até meados da década
de 1980 no país.
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Desta forma os poderes normativos do juiz eram vastos, mas não somente dele:
as autoridades administrativas fiscalizadoras das situações dos menores detinham
também poderes para a prática de atos sem fundamentação legal específica.
No campo infracional segundo a codificação de 1927, crianças e adolescentes
até os 14 anos eram objetos de medidas punitivas com finalidade educacional, já os
jovens na faixa de 14 e 18 anos eram passiveis de punição, mas com responsabilidade
atenuada.
Esta lei uniu o conceito de justiça e assistência, união necessária para que o juiz
de menores exercesse sua autoridade de forma plena. Com o advento da Constituição
de 1967, momento em que o presente código ainda vigorava e onde o regime ditatorial
militar geria o Brasil, somente havia respaldo legal no tocante á instituição da lei de
assistência á maternidade, á infância e á adolescência adotando fundamento
expressamente assistencialista, e não de atribuição de caráter jurídico de direitos
fundamentais, ressalta-se que esta constituição não revogou o Código de Mello
Mattos, que continuou em vigor até sua futura alteração.
Com a alteração do no Código Penal no ano de 1940, fixou-se a imputabilidade
penal aos 18 anos. O Departamento Nacional da criança para coordenar as ações no
âmbito desta questão, e fornecer a tutela necessária aos menores infratores institui o
Serviço de Assistência ao Menor (SAM), criado em 1941, por meio do Decreto Lei nº
3.799/41.
O Serviço de Assistência ao Menor mantinha subordinação ao Ministério da
Justiça, comparando-se á um Sistema Penitenciário para menores de idade, a tutela da
infância neste momento caracterizava-se pelo regime de internações e por
consequência a quebra dos vínculos familiares com intuito de amparar socialmente
estes menores em situação de risco, abandonados e infratores, na execução de uma
política de caráter corretiva, repreensiva e assistencial.
Na década de 1960 o SAM (Sistema de Assistência ao menor) sofreu criticas
severas, pois não cumpria com o seu devido fim, pelo contrário distanciava-se de seu
objetivo inicial com desvios de verbas, superlotações, ensino precário e incapacidade
de recuperação de menores, diante de todas as complexidades do sistema adotado,
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em 1964 ocorreu sua extinção, Pela Lei 4.513 que criou a FUNABEM, Fundação nacional
do bem estar do menor, este instituto apresentava uma proposta de caráter
pedagógico assistencial progressista.
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“Na prática, era mais um instrumento de controle do regime político autoritário
exercido pelos militares”. Em nome da segurança nacional buscava-se reduzir ou anular
ameaças ou pressões antagônicas de qualquer origem, mesmo se tratando de
menores, elevados, naquele momento histórico, à categoria de “problema de
segurança nacional.” (MACIEL, 2018, p.7).
2.3 O Código de Menores de 1979
A Lei 6.697 publicada em 10 de outubro de 1979 inovou ainda que sem a mínima
pretensão a doutrina jurídica de proteção ao “menor em situação irregular”, que
compreendia casos de abandono, infrações penais, desvio de conduta, falta de
assistência ou representação legal, visava o controle social dos jovens infratores e a
manutenção na sociedade.
O código de 1979 atuava somente no problema em questão, sem oferecer
condições para que a situação5 destes menores viesse a ser alterada, diante do
ambiente de vulnerabilidade que os mesmo encontravam-se inseridos.
De acordo com o entendimento de Veronese (1999):
“Dentro desse panorama surge o Código de Menores, de 1970,
Lei n. 6.697 de 10 de outubro de 1979, no ano internacional da
criança. Com tal código ocorre o estabelecimento de um novo
termo: “menor em situação irregular”, que dizia respeito ao
menor de 18 anos de idade que se encontrava abandonado
materialmente, vítima de maus-tratos, em perigo moral,
desassistido juridicamente, com desvio de conduta e ainda o
autor da infração penal.” (VERONESE, 1999, p.64).
É possível observar que o desrespeito aos direitos humanos do código em
questão tornou sem sustentabilidade durante a década de 1980, movimentos foram
organizados em defesa das crianças e dos adolescentes, almejando uma legislação que
protegesse os mesmos incluindo-os como sujeitos de direito e não como meros
objetos da lei.
Com a promulgação da Carta Constitucional de 1988, que trouxe inovações
para o sistema jurídico brasileiro, estabelecendo novos parâmetros, não deixou por
certo de disciplinar o sistema da criança e do adolescente, devido à intensificação de
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organizações populares nacionais, junto a órgãos de cunho internacional como a
UNICEF[6], foi de suma importância para a ruptura do modelo de “situação irregular”,
rumo á doutrina da Proteção integral.
2.4 Estatuto da Criança e do Adolescente
A Lei 8.069 de 13 de julho de 1993 concretizou o notável avanço dos direitos da
criança e do adolescente á luz das mudanças advindas dos artigos da carta magna de
1988, representou o esforço da nação recém-saída de anos de ditadura militar para
acertar um passo em comum ao plano internacional em termos de direitos humanos.
O Estatuto é a regulamentação em sentido amplo do artigo 227 da Constituição
Federal, consagrando a doutrina da proteção integral aos tutelados por este.
Regulamentando então os direitos fundamentais, respeito à vida e à saúde, à liberdade
e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, cultura, esporte e lazer,
à profissionalização e proteção no trabalho, à prevenção, vem não só ratificar a
Declaração Universal da Criança, mas reconhecer e consagrar a criança e o adolescente
como indivíduos e, portanto, cidadãos.
O cumprimento do Sistema de Garantia de Direitos, implantado dispõe sobre
uma nova versão de tais direitos, conforme disciplina o artigo 86 do estatuto da criança
e do adolescente (Lei n 8.069, de 13 de Julho de 1993): “através de um conjunto
articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 1990).
A inovação desse artigo é a expressão política de atendimento. Isso porque,
como de conhecimento, o atendimento à criança e ao adolescente foi, ao longo da
história, predominantemente isolado e fragmentário. O Sistema de Garantia de Direitos
apresenta três eixos fundamentais: promoção, defesa e controle social. Estes eixos
devem funcionar de maneira tanto para os órgãos governamentais e não
governamentais. Cabem à sociedade civil fazer uma articulação entre os três eixos para
garantir que as políticas públicas sejam universais, suficientes e mais adequados às
normas do Estatuto.
3. AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ADOTADAS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
Em observância a lei 8.069/1990, as medidas socioeducativas são aplicáveis aos
indivíduos na faixa etária dos 12 á 18 anos de idade completos, mediante a prática de
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infração penal, dividem-se conforme a gravidade dos fatos, com previsão legal no
artigo 112, da supramencionada lei, vejamos:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
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II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
5

De maneira mais branda, encontra-se no Inciso I do Artigo mencionado acima
a advertência, este possui derivação do latim Advertentia, do verbo Advertere, que
significa aviso, admoestação, observação, O Artigo 115 do Estatuto adotou o termo
admoestação em ao afirmar que consistirá em admoestação verbal, reduzida á termo
e assinada, será feita uma espécie de solenidade por parte do juiz competente, e que
em momento oportuno ocorrerá uma audiência designada para especificamente para
isto.
Segundo os ensinamentos de Liberati (2003):
“Por ser singela, a medida socioeducativa de advertência não é
menos importante que as demais. A presença da autoridade,
alertando o jovem para as conseqüênciasso ato indejado que
praticou
irá
contribuir
sobremaneira
para
sua
educação.” (LIBERATI 2003, p.103)
Ressalta-se que o paragrafo único do artigo 114 desta lei, afirma que será
aplicada advertência sempre que houver prova de materialidade e indícios suficientes
para a comprovação de autoria, é pratica reiterada a aplicação desta sanção mediante
infrações penais leves, como pequenos furtos, lesões corporais de natureza leve, e
contravenções penais.
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O Inciso II do Artigo 112, aponta mais uma medida, a obrigação de reparar dano
que, com disposição legal ainda no Artigo 116 que estabelece seus parâmetros:
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Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que
o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano,
ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida
poderá ser substituída por outra adequada.
Possuindo assim caráter educativo como almeja o próprio estatuto, pretendese a satisfação do dano causado á outrem em decorrência de atos cometidos por
aqueles que estão sob sua tutela, está ligado aos danos de cunho prejudicial á esfera
econômica.
Posto isso, sempre é necessário que o magistrado analise a situação e se
manifeste diante do dano, o procedimento adotado é simplório, em vários casos
favorecendo á vitima para a recuperação devida aos danos decorrentes da sua infração,
ainda que a vítima não consiga o devido ressarcimento, os pais ou responsáveis pelo
menor infrator podem ser chamados ao processo para que se responsabilizem.
A reparação dos danos acontece no procedimento executório que entra em
exaurimento quando o infrator consubstancia a contraprestação estabelecida pelo juiz
em audiência designada, o mesmo será informado de que maneira irá reparar o dano
praticado á vitima.
As três espécies mencionadas pelo artigo acima de reparação de dano são:
restituir coisa, ressarcimento do dano e compensação de prejuízo da vítima, ou seja,
no caso de ocorre as duas últimas maneiras de reparação, o infrator pode utilizar-se
de maneira diversa para cumprir a devida reparação.
O inciso III do Artigo 112, expõe uma das últimas medidas afixadas, A prestação
de serviços á comunidade, nestes termos o menor infrator irá exercer tarefas de cunho
não oneroso, de interesse geral, não podendo ultrapassar o prazo de seis meses, senão
vejamos o conceito trazido pelo artigo 117 do estatuto:
“A prestação de serviços comunitários consiste na realização de
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a
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seis meses, junto a entidades assistenciais , hospitais, escolas, e
outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas
comunitários ou governamentais.”
Em assim sendo, cabe, portanto, o entendimento de Bergalli (2002):
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[...] a submissão de um adolescente à “prestação de serviços à
comunidade” tem um sentido altamente educativo,
particularmente orientado a obrigar o adolescente a tomar
consciência dos valores que supõe a solidariedade social
praticada em seus níveis mais expressivos. (BERGALLI, 2002,
p.385).
Ainda é assegurado ao menor prestador de serviços, que suas atividades
estejam enquadradas de acordo com suas aptidões laborais, sendo estabelecida a
jornada de no máximo de oito horas semanais, aos finais de semana e feriados ou de
maneira ajustada nos dias da semana, desde que não cause prejuízo ao
desenvolvimento escolar ou á própria jornada de trabalho.
5

A liberdade assistida, disposta no 3º inciso será adotada conforme os tramites
do Artigo 118 do ECA: “Quando constituir maneira mais adequada, para o fim de
acompanhar, auxiliar, e orientar o adolescente.”
A disposição doutrinária de (VOLPI 1997, p.24) afirma que a intervenção
educativa da medida de liberdade assistida se manifesta no acompanhamento
personalizado, garantindo os aspectos de proteção, inserção comunitária, cotidiano,
manutenção de vínculos familiares frequência estudantil, qualificação profissional e
ingresso no mercado de trabalho.
Diante da exposição das medidas anteriores, o Estatuto ainda que de maneira
menos ofensiva, possui sanções que restringem a liberdade de crianças e adolescentes
sendo estas somente impostas em caráter emergencial. Dividem-se em Semiliberdade
e internação, sendo a medida de internação, sua eficácia e aplicabilidade, objeto de
estudo deste artigo, a mesma será comentada de forma específica e abrangente.
O dispositivo do Artigo 120 do expõe o instituto da Semiliberdade, que discorre:
Art.120. Pode ser determinado desde o inicio ou como forma de
transição para o meio aberto, possibilitada a realização de
atividades externas independentemente de autorização judicial.
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Constitui a liberdade parcial do adolescente através de imposição da autoridade
judiciária, mediante sentença e sempre em observância ao princípio do devido
processo legal.
Em um primeiro momento o infrator executa atividades externas na relação de
trabalho e escola, durante o dia, e em uma segunda tomada mediante fiscalização de
um orientador durante o período noturno deve regressar para a entidade de
atendimento.
A última das sanções previstas pela legislação é a Internação em seu caráter
absoluto, fixada pelos artigos 121 e 122, adotada como a medida mais severa do texto
legal, o infrator é privado de sua liberdade em absoluto.
3.1 A Medida Socioeducativa de Internação
Considerada a sanção mais grave dentre as aplicadas pela lei, à internação se
apresenta inicialmente na forma provisória, conforme disposição do artigo 108 [7]do
Estatuto, esta modalidade de internação só poderá ser determinada pelo Juiz da
infância e da juventude, por constituir caráter provisório, não deverá ultrapassar o
prazo máximo disposto na legislação.
Ainda, poderá a internação ser determinada de ofício ou conforme
requerimento do órgão responsável, que neste quesito é o Ministério Público, a adoção
desta medida deve ser mediante fundamentação da autoridade competente,
comprovando indícios que irão compor a autoria e materialidade, sem o cumprimento
destes quesitos não poderá ser imposta.
Possui natureza processual, e se dá em virtude do flagrante ou de determinação
judicial, é, portanto determinável, que a internação provisória é excepcional, de certa
forma servindo como garantia de vida do adolescente ao infrator, evitando a chamada
“queima de arquivo[8]”, pois devido ao curso do processo ser realizadas investigações
e diligências necessárias para apurar o cometimento de infração penal, tais provocam
o temor á alguns de serem mencionados no processo delação.
No quesito privação de liberdade, o estatuto traz sua regulamentação no artigo
[9]
124 este assegura todos os direitos referentes ao menor que esta sendo mantido em
cárcere, a fim de evitar que o mesmo sofra abusos de poder, dentre outras violações
cometidas dentro do sistema de internação.
O estatuto pautado em seus princípios objetiva a redução da reincidência e nos
casos que forem inevitáveis a aplicação de tal medida, se faz imperioso a aplicação de
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outros mecanismos que atenuem as eventuais consequências, por se tratar de medida
disciplinada pelos preceitos constitucionais conhecidos pelo legislador.
3.2 Princípio da Excepcionalidade
A palavra excepcional é intimamente ligada ao termo incomum, fazendo a
devida inserção á lei 8.069/1990, a medida de internação só é aplicável se não houver
outra sanção que a substitua.
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Constituindo princípio do referido estatuto a excepcionalidade da medida prevê
um rol taxativo, com três hipóteses que admitem a possibilidade da implantação de
internação conforme disciplina o artigo 122 desta mesma lei.
São estas: O cometimento de ato infracional mediante grave ameaça ou
violência à pessoa, reiteração no cometimento de infrações graves ou descumprimento
injustificado e reiterado de medida anteriormente imposta.
Assim é de suma importância a análise do caso e se existe a ocorrência das
situações mencionadas, então a aplicabilidade da medida não depende somente de
autorização de autoridade competente,
mas também da verificação quanto a não
5
adequação de nenhuma outra medida menos grave. A internação, portanto é atribuída
como último recurso a ser utilizado.
3.3 Princípio da Brevidade
A brevidade é caracterizada pelo critério cronológico á medida de internação,
estabelecendo o limite máximo de três anos, assim diante da disposição doutrinária: “A
preocupação do legislador com a internação estabelece a sua brevidade, limitando-a
a 03 anos (RAMOS, 2009, p.796)”.
Partindo do pressuposto que o período da adolescência encontra-se
compreendido na faixa etária dos 12 aos 18 anos, a internação adotada como sanção,
precisa ser pautada na brevidade de evitar prejuízos no desenvolvimento da criança e
adolescente.
Com previsão ainda na Carta Magna de 1988, artigo 227, § 3º, V assegura que a
brevidade deve ser considerada diante da aplicação de qualquer medida de privação
de liberdade da Criança e adolescente.
Posto isto, mesmo que tal medida seja cancelada, nos moldes do artigo 121, §
2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação sem prazo estipulado não
será permitida, assim como assegurado nos moldes da Constituição Federal vigente.
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3.4 Princípio da Condição Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento
Disposto no Artigo 6º[10]da Lei 8.069/1990 significa que a criança tem todos os
direitos de que são detentores também os adultos, aplicados conforme sua idade, grau
de desenvolvimento físico e mental, e sua capacidade de discernimento e autonomia
e estes devem ser respeitados no momento da aplicação da medida.
Como exemplo correspondente a tal princípio, observa-se o cunho obrigatório
de separação dos adolescentes internados que objetiva eliminar que estes sejam
internados juntamente com criminosos de alta periculosidade, uma das mais mazelas
do nosso sistema de encarceramento juvenil.
Ainda não é permitida a internação em Delegacias ou estabelecimento prisional
destinado a adultos, sob pena de responsabilidade, conforme aduzo estatuto no artigo
185[11].
Verifica-se, portanto através da analise de todos os princípios que norteiam a
internação do menor, que não é todo crime que é passível de tal sanção devendo ser
atendidos todos os pressupostos para que haja a internação em estabelecimento
correspondente.
4. A INEFICÁCIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
O objetivo central deste artigo é questionar á internação de menores,
demonstrando possíveis soluções diante da ineficácia desta. Conforme mencionado no
decorrer do estudo, a medida é cumprida em estabelecimentos que visivelmente são
contrários aos modelos de reeducação diante da aplicação do princípio da dignidade
da pessoa humana, de modo que o sistema adotado não proporciona a proteção do
infrator e sua recuperação colocando-os diante do fator reincidência.
Por estas razões, o Estatuto considera a internação como última ratio, visando à
aplicação do caráter socioeducativo em que se assegura aos menores em cárcere um
atendimento especial, como: educação, lazer, formação profissional.
É nítido que o sistema é considerado falho em sua aplicação, motivo pelo qual
irá afetar o seu objetivo final que é a reinserção deste infrator ao seio da sociedade, e
que este não venha a cometer atos infracionais.
Fixando tal objetivo o artigo 123, do estatuto informa como deve ser o
estabelecimento destinado à execução da medida de internação. “A internação deverá
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ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição
física e gravidade da infração.”
No entanto tais quesitos impostos pela lei, não são atendidos no sistema
brasileiro, senão vejamos dados obtidos pelo Estado de São de Paulo no Ano de 2018,
publicado pelo Site UOL:
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“Apesar de cair apenas pela segunda vez em 10 anos, o número
de adolescentes com reincidência no sistema de internação da
Fundação Casa continua alarmante.
Em fevereiro de 2018, 1.954 jovens estavam cumprindo novas
internações no sistema, um aumento de 107% em comparação
com o mesmo mês de 2008. Segundo dados da própria Fundação
Casa obtidos com exclusividade pelo UOL por meio da LAI (Lei
de Acesso à Informação), em fevereiro de 2008, a instituição
abrigava 947 adolescentes reincidentes por terem cometido
algum tipo5de ato infracional. Esse número mais que dobrou nos
últimos dez anos, com ênfase para o tráfico de drogas e para o
roubo qualificado.” (UOL, 2019).
A reincidência é um fator alarmante, diante das condições desfavoráveis dos
estabelecimentos prisionais para menores.
O Jornal BBC NEWS BRASIL publicou no dia 25 de março de 2019 que o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) aponta que o Brasil tinha 26 mil
adolescentes cumprindo medidas em regime fechado ou semiliberdade em 2016, em
comparação, no mesmo ano, o sistema carcerário tinha 726 mil adultos presos, a saber:
“Segundo o Sinase, os homicídios representam 10% das
infrações; latrocínios, 2% e estupros, 1%. Já roubos e furtos são
50% do total, e tráfico de drogas, 22%.” (BBC NEWS2019).
Os dados apresentados pelo sistema judiciário brasileiro expõem um rol de
crimes cometidos por menores e ainda descreve o perfil social do adolescente infrator
que em sua maioria são jovens de classe baixa, residentes em bairros periféricos e que
se encontram fora do ambiente escolar, contudo o índice de adolescentes de classe
alta, envolvidos com o tráfico de entorpecentes e outros crimes, tem crescido de
maneira gradativa no país.
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O mesmo ocorreu em Teresina-PI, onde em notícia fornecida pelo Jornal Cidade
Verde, a defensoria Pública do estado, ao realizar inspeção no Centro Educacional
Masculino em outubro de 2019, constatou a superlotação e as condições insalubres
acometidas aos internos. A vistoria foi feita pela 4ª Defensoria Pública da Infância e da
Juventude, no relatório a Defensoria apontou que a estrutura física e os materiais do
CEM (Centro Educacional Masculino) é precária e, mesmo com a instituição em obras,
faltam atributos mínimos, como colchões e iluminação para os internos.
Outros problemas também foram constatados, um deles é a superlotação do
CEM, que tem capacidade para 67 menores e no dia da visita contava com 97 internos,
o que contribui para a impossibilidade de atendimento aos direitos fundamentais dos
internos.
É imperioso que o Estado, disponibilize investimentos nestas áreas, pois o
ambiente deve favorecer a ressocialização do infrator respeitando, sobretudo os
direitos fundamentais inerentes ao ser humano, possuindo área de lazer, quartos com
um mínimo de conforto e não devendo existir superlotação, pois quantidade que foge
ao padrão destes estabelecimentos desfocam ainda mais o intuito da medida de
internação ao não proporcionar estruturas adequadas ao seu cumprimento.
A solução para a criminalidade entre crianças e adolescentes não encontrar-seão na segregação pura, mas sim na atenção que deve ser voltada ao cumprimento
garantias que são inerentes às crianças e aos adolescentes tanto o estado e a família
devem ser garantidores destes preceitos aos menores, os quais não podem deixar de
ser vistos como seres em desenvolvimento, e além de tudo, sujeitos de direitos que
devem ter suas prerrogativas respeitadas.
O sistema de internação de menores, só se aproximará da eficácia pretendida
mediante auxílio do Estado, que deve voltar seus investimentos para a garantia todos
os elementos necessários para implantação correta do regime.
5. CONCLUSÃO
A presente pesquisa objetivou á demonstração da ineficácia da medida de
internação no tocante à sua execução e aos motivos que a ensejam, questão adepta á
inúmeras variáveis e que não podem ser analisadas isoladamente, tornando-se
necessária a ampliação do contexto social, cultural e econômico.
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Dentre os fatores que constituem a formação do indivíduo em fase púbere,
tanto os extrínsecos (família, comunidade, escola) quanto os intrínsecos (emocionais,
genéticos e biológicos). Cabe ao seio familiar amar, à sociedade dever extinguir seu
olha críticos para com esses jovens, mostrando-lhes apoio e ao Estado estruturar
políticas eficazes tanto em sua forma protetiva quanto punitiva á crianças e
adolescentes, respeitando sua condição de ser em formação.
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Dessa forma, entendeu-se que qualquer alteração no cenário que engloba á
adolescência pode desencadear graves transformações nos indivíduos e havendo uma
interferência negativa, o adolescente pode ir de encontro á uma vida conflitante com
a lei.
Torna-se imperioso o respeito ao princípio da proteção integral e o sistema de
garantias para a formação das crianças e dos adolescentes. O Estatuto engloba
mecanismos que podem ser utilizados para a responsabilização deste infrator,
podendo ser aplicadas medidas que vão desde as de proteção até as socioeducativas,
mas sempre respeitando o princípio da proteção integral.
Sendo assim, por todo 5o exposto, foi possível observar que o fato do
cometimento de infrações cometidas por estes menores não se tratam de questões de
segurança pública, mas sim de um déficit existente na efetivação do sistema de
garantias e na inexistência de políticas públicas específicas cabendo a sua posição de
soberania promover os investimentos necessários em todos os ramos que cercam os
direitos da criança e do adolescente nesta de forma social, justa e adequada, coibindo
então a prática de atos infracionais.
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[6]

O Fundo das Nações Unidas para a Infância é um órgão das Nações Unidas que tem

como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às
suas necessidades e contribuir para o seu desenvolvimento.
[7]Art.

108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo

de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios
suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da
medida.
[8]

Queima de arquivo pode ser: Queima de arquivo - execução de uma testemunha

importante e que poderia denunciar executores de um delito
[9]

Vide Artigo 124da Lei 8.069/1990.
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[10]Art.

6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a
condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
[11]Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá
ser cumprida em estabelecimento prisional.
§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o
adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima.
§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção
em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações
apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de
responsabilidade.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar sob a ótica da dignidade humana, a
situação vivenciada por mulheres grávidas ou com filhos nas unidades prisionais
brasileiras, bem como, a efetividade da aplicação da prisão domiciliar prevista nos
dispositivos legais brasileiros. Nesse intuito, primeiramente, foram expostos o contexto
histórico do cárcere feminino no Brasil, os números de gestantes e mães no cárcere e
as causas que as levam a delinquir, uma vez que, a quase totalidade de mulheres foram
presas por atos que, mesmo classificados atualmente como ilícitos, constituíam como
a única possibilidade para sustento próprio e de seus filhos, já que coube a elas, a
tarefa de sozinhas cuidarem e proverem. Os riscos de gestar, manter na prisão uma
criança ou mesmo afastada da 5mãe, foram reconhecidos pelo legislador brasileiro
através da promulgação da Lei n. 13.769/2018, assim como pela Presidência da
República mediante publicação do Decreto denominado Indulto do Dia das Mães, bem
como do Supremo Tribunal Federal por meio da concessão de Habeas Corpus Coletivo.
Contudo, a realidade se mostra transversa aos dispositivos existentes, restando
comprometida a eficácia da concessão da prisão domiciliar sob as mais esdrúxulas
justificativas dos magistrados, comprometendo o direito à dignidade destas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Dignidade humana; mães; gestantes; cárcere.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 CÁRCERE FEMININO NO BRASIL: aspectos históricos e
sociais. 3 ESTATÍSTICAS DO CÁRCERE FEMININO BRASILEIRO. 4 A MATERNIDADE E O
CÁRCERE: uma questão de promover garantias constitucionais. 4.1 O DIREITO À
PRISÃO DOMICILIAR DAS GESTANTES, PUÉRPERAS E MÃES: Habeas Corpus coletivo n.
143.641 no Supremo Tribunal Federal. 4.2 O Indulto do Dia das Mães: Decreto n. 9370,
de11 de maio de 2018. 4.3 ALTERAÇÕES NO CODIGO DE PROCESSO PENAL: a Lei
n.13.769/2018. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

1 INTRODUÇÃO
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O sistema carcerário feminino é uma das questões mais complexas do sistema
penitenciário brasileiro, uma vez que os estabelecimentos prisionais foram projetados
para atender as condições masculinas. Destarte, as especificidades femininas como:
gestação, amamentação e filhos são ignorados pelo sistema, pelo Estado e pela
sociedade.
A mulher posterga o direito de exercer a maternidade com dignidade no momento em
que ela adentra o presídio e o número de mulheres que estão sujeitas a essas
condições é terrificante. De acordo com os dados mais recentes do Departamento
Penitenciário Nacional, nas duas últimas décadas, a população carcerária feminina
aumentou mais de 700%.
O presente trabalho de conclusão de curso busca explorar a violação dos direitos
constitucionais da mulher em cárcere e o motivo pelo qual eles não são considerados
no momento em que se pode conceder a essa mulher o instituto da prisão domiciliar,
através de normas contemporâneas e de simples aplicação.
Nesse diapasão, os objetivos específicos se constituem em compreender o contexto
histórico do cárcere feminino brasileiro e, também investigar os institutos legais que
possibilitam à mulher gestante, puérpera ou mãe em situação de encarceramento o
cumprimento de pena ou mesmo aguardar sua sentença em prisão domiciliar.
A fim de enriquecer as informações acerca do tema foram efetuadas pesquisas
conceituais e estatísticas por meio eletrônico e bibliográfico.
Inicialmente, o segundo capítulo, apresenta o contexto da criação de centros de
detenção feminina e os aspectos sociais e históricos da criminalidade feminina.
O terceiro capítulo aborda as estatísticas do cárcere feminino brasileiro demonstrando
o alto índice de mulheres presas no Brasil.
O quarto capítulo demonstra a realidade da mulher dentro das unidades prisionais,
como é o tratamento dispensado a elas e, principalmente, como o acesso a saúde é
limitado e muitas vezes inexistente e por fim fomenta a prisão domiciliar através da
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estrutura dos institutos que a autorizam, bem como, dados de como a concessão
desses benefícios são negados as mulheres e sob quais argumentos.
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2 CÁRCERE FEMININO NO BRASIL: aspectos históricos e sociais
Durante o período do Estado Novo, no governo do então presidente Getúlio
Vargas, entrou em vigência o Código Penal e o Código de Processo Penal, que apesar
de terem sido escritos em 1940, encontram vigência atual, embora tenham passado
por inúmeras reformas nas décadas subsequentes.
Foi somente a partir de 1940 que se estabeleceu a primeira diretriz legal sobre a
separação física entre homens e mulheres para fins de cumprimento de pena nos
complexos prisionais do país, dando ensejo à criação dos primeiros estabelecimentos
prisionais femininos. Originalmente, o artigo 29 do Código Penal dispunha:

Art. 29. A pena de reclusão e a de detenção devem ser
cumpridas em penitenciária, ou, à falta, em secção
especial de prisão comum.
5

(...)
§ 2° As mulheres cumprem pena em estabelecimento
especial, ou, à falta, em secção adequada de penitenciária
ou prisão comum, ficando sujeitas a trabalho interno.
A primeira unidade prisional feminina brasileira foi instituída em 1942, em São Paulo
e, teve por sede uma casa localizada dentro da Penitenciária do Estado, construída
originalmente como residência para o diretor da unidade, ou seja, é histórica a
referência atual de que as unidades prisionais femininas não possuem arquitetura
planejada para mulheres, sendo em sua maioria, adaptações de prédios já existentes.
Importante destacar que, diferentemente das unidades masculinas, a administração da
primeira unidade feminina foi estabelecida mediante um acordo entre o Estado e as
freiras da Congregação do Bom Pastor de Angers, que eram as únicas responsáveis
pela administração do presídio e tinham como enfoque a domesticação, a vigilância
da sexualidade e a transformação das mulheres criminosas, para que se convertessem
em mulheres perfeitas, tudo regido sob o aspecto moral e o prisma de ideais
conservadores do período.
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As mulheres encarceradas eram fadadas a seguir o protótipo de mulher dócil, voltada
às prendas domésticas, aos cuidados com os filhos, à sexualidade educada para
procriação e a satisfação e submissão ao marido (OLIVEIRA, 2008, p. 27).
Considerando que as ditas condutas delituosas praticadas pelas mulheres naquele
período não representavam perigo social, pois se restringiam basicamente à
prostituição, ao concubinato, ao fingimento de gravidez, às fofocas, isto é, não
praticavam crimes, mas afrontava abruptamente o conservadorismo vigente, as penas
consistiam na execução de trabalhos manuais e domésticos (OLIVEIRA, 2008, p. 25).
Nesse contexto, o número de encarceradas também era reduzido. Na unidade prisional
de São Paulo, por exemplo, em 1942, apenas sete sentenciadas cumpriram pena. Em
dez anos, o número de internas foi de apenas 212 (ARTUR, 2009, p. 03).
Após a primeira unidade, outras foram sendo abertas em demais localidades do país,
como é o caso da Penitenciária de Mulheres, hoje conhecido como Presídio Talavera
Bruce, primeiro presídio feminino do Rio de Janeiro, que também fora instituído em
1942. Na época, a administração interna e pedagógica do presídio ficou igualmente a
cargo das Irmãs do Bom Pastor e seguiu os mesmos moldes de reeducação da
Penitenciária Feminina de São Paulo, ou seja, as religiosas eram responsáveis por cuidar
da moral e dos bons costumes das encarceradas.
Entretanto, este projeto de “purificação” não atendeu às perspectivas do Estado e em
razão disso, em 1955, a penitenciária passa a ser diretamente administrada pelo Poder
Público, sob a alegação de que as Irmãs do Bom Pastor não mais conseguiam controlar
a indisciplina violenta e não dispunham de conhecimentos das questões penitenciárias
e administrativas necessárias para controlar as 220 mulheres que estavam presas em
um estabelecimento planejado para abrigar 120 mulheres (OLIVEIRA, 2008, p. 27).
É notório que a superlotação das penitenciárias brasileiras, assola a população
carcerária desde os primeiros estabelecimentos existentes até os dias atuais.
Ao transitar dos anos houve progressos, ainda que lentos, objetivando desconstruir a
posição de subalterna que a mulher ocupava perante os homens. Neste contexto, a
mulher buscou espaços na vida social, como o acesso a educação, a democracia e a
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inserção no mercado de trabalho. Estes fenômenos sociais ocorridos ao final do século
XX cooperaram para que a construção da identidade social feminina passasse por uma
série de transformações.
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Em que pese, a independência feminina conquistada pelas mulheres ser essencial para
a construção da dignidade e dos inúmeros direitos que se firmaram ao longo dos anos,
essa independência, fazendo da mulher, muitas vezes, a única responsável pela sua
mantença e de seus filhos, trouxe também consequências negativas, como por
exemplo, o aumento da taxa de criminalidade envolvendo mulheres.
Consequentemente, a perspectiva da execução penal também se transformou, deixouse o olhar de purificação como em outrora para dar lugar à punição como forma de
reeducação e coibição de crimes.
Diante da conjuntura, os crimes cometidos por mulheres, perdem paulatinamente a
acepção de crimes ligados à maternidade, moral familiar e ao estereótipo do homicídio
passional, com forte conteúdo de amor ou ciúme e passam para o âmbito social,
5
havendo maior incidência os crimes de tráfico e consumo de drogas, roubo, furto e,
por último, homicídio.
Ante a elevação do índice de criminalidade feminina, as penitenciárias brasileiras
ficaram cada vez mais saturadas de mulheres, apesar de boa parte destes
estabelecimentos não possuírem estrutura suficiente para recebê-las.
De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), apenas 7% das
unidades prisionais no território brasileiro são destinadas à detenção de mulheres
(INFOPEN, 2014, p. 15).
Atualmente, ainda a maioria dos estabelecimentos penais femininos é mista, sendo
que neles são adaptados alas e celas para mulheres, entretanto, não há qualquer tipo
de estrutura voltada especialmente para elas, como creches, berçários ou
brinquedotecas para seus filhos, evidenciando assim, mais uma maneira de degradação
da mulher.
Além dos aspectos históricos do cárcere feminino no Brasil, convém alocar a identidade
social predominante das encarceradas brasileiras. Jovem, negra, baixa escolaridade,
mãe solo, oriunda de extrato social vulnerável, provedora do lar. Presa por crime direta
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ou indiretamente relacionado ao tráfico, ocupante de posição coadjuvante na atividade
ilícita, como transporte ou pequeno comércio. Esse é o perfil de identidade atual da
mulher encarcerada no Brasil, segundo dados do último Relatório do Infopen Mulheres
(INFOPEN, 2018, p. 53).
No estado do Tocantins essa realidade não é diferente. Segundo dados do 1º Censo
Carcerário Feminino do Tocantins, realizado nos seis presídios femininos do estado, a
idade das detentas variam de 18 a 60 anos, sendo que 22% possuem entre 18 a 22
anos, 38% de 22 a 30 anos, 23% de 30 a 40 anos, 10% de 40 a 50 anos e 7% de 50 a 60
anos de idade.
Das mulheres recenseadas no Tocantins, 66% se auto declararam pardas e 16%
negras, enquanto que 15% são brancas, 2% indígenas e 1% amarelas.
Concernente a escolaridade das mulheres tocantinenses em cárcere, 5% são
analfabetas, 59% não concluíram a educação básica e 21% não finalizaram o ensino
médio.
No Tocantins, 74% são mães e a quantidade varia de 1 a 10 filhos. O perfil etário dos
filhos é de 51% maiores de 12 anos e 49% menores de 12 anos, destes, 20% são
crianças de zero a quatro anos. Os responsáveis pelos filhos das mulheres durante o
período que permanecem encarceradas são em maioria os avós, representando 51%,
esses são seguidos pelos pais, 20%; parentes, 14%; há também 1% dessas crianças em
abrigos.
Em relação aos crimes mais praticados, 67% das detentas tocantinenses cometeram o
crime de tráfico de drogas, enquanto outras 14% cometeram homicídio, 7% associação
ao tráfico, 7% roubo e 5% furto (FASEC/SECIJU, 2019).
No que tange ao âmbito nacional, a Pastoral Carcerária compartilha do mesmo
silogismo, em 2011, a instituição realizou um estudo nos principais presídios femininos
do país, com o mesmo intuito, o de delinear as causas que incorporam a mulher ao
crime, chegando à conclusão que o perfil da mulher delituosa está diretamente
relacionado às excludentes sociais.
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Fatores como desemprego, o baixo nível de instrução e a precariedade nas condições
financeiras estão cada vez mais associados aos crimes cometidos por mulheres. Ou
seja, a condição socioeconômica, evidenciada através da necessidade de obtenção de
renda, aparece como uma das principais causas de ingresso das mulheres no crime,
pois cada vez mais cabe a ela o papel de mantenedora da família.
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O tráfico de drogas ilícitas é fator determinante da criminalidade feminina, como tal
atividade constitui oportunidade de auferir renda e que de alguma forma possibilita a
superação da dificuldade financeira, que afeta não só suas próprias vidas, mas também
de seu grupo familiar, a mulher está cada vez mais atraída pelo cometimento desse ato
ilícito.
É de bom alvitre ressaltar que diferentemente das mulheres, grande parte dos homens,
transpõem o mundo do tráfico, em busca de status, prestígio e poder, o homem se
sente evidenciado quando ocupa a posição de chefe da “boca de fumo” (local onde é
feita a venda de drogas ilícitas) enquanto que a mulher em sua grande maioria esmerase no bem estar próprio e de seus
5 familiares.
Neste ínterim, tem-se que a mulher pode buscar a inserção no mercado de drogas de
forma independente com o intuito de mudar de vida, visto que, deseja adquirir uma
situação econômica melhor ou por intermédio de seus parceiros ou ainda por
submissão a eles.
É sabido que a maioria das apenadas ingressa no tráfico de drogas por influência do
companheiro, algumas delas, em razão da relação íntimo-afetiva que estabelecem com
homens já inseridos nessa mercancia ilegal, outras que se envolvem com traficantes
por serem usuárias, com o fito de obter drogas, acabam iniciando uma relação que as
conduzem ao mundo do tráfico e por fim aquelas que levam a substância entorpecente
aos seus maridos que estão cumprindo penas em presídios, as chamadas “mulas” do
tráfico.
Comumente, as mulheres emotivamente envolvidas são facilmente convencidas a
auxiliar seus parceiros no manejo e transporte de drogas. Em geral elas atuam como
coadjuvantes, ou seja, dificilmente ocupam a posição de chefes do tráfico. A
comercialização de entorpecentes caminha de braços dados com a violência, promove
assassinatos, formação de grandes corporações criminosas fortemente armadas,
guerras entre facções, entre outros males sociais.
405

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Todavia, calha à figura feminina o desempenho de atividades secundárias, tais como,
embalar, pesar, fazer a contabilidade dos lucros, transportar drogas de um ponto de
venda a outro, ou para outra cidade, entre outras. A consecução destas tarefas menos
valorizadas e que acarretam maior periculosidade, consolida a mulher na sua histórica
posição de subalterna e vulnerável, o que facilita sua prisão e consequentemente sua
condenação.
Quando presas pela prática do crime, tais mulheres continuam sob os controles da
retórica masculina, uma vez que, a estrutura prisional que rege os estabelecimentos
não foi feita para elas e, por isso mesmo, destina às mulheres os restos de tudo o que
é concedido aos homens.
3 ESTATÍSTICAS DO CÁRCERE FEMININO BRASILEIRO
A população carcerária feminina do Brasil é uma das maiores do mundo, ocupa o
quarto lugar no ranking geral, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e
Rússia. Um estudo publicado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP, 2018, p. 03) levantou dados sobre essas prisões
e apontou que, entre 2000 e 2016, a população carcerária feminina aumentou 567%.
Avaliando-se dados atualizados até 2018, o aumento ultrapassa os 700%, ou seja, a
criminalidade feminina aumentou demasiadamente e continua crescendo em alta
escala.
Em 2016, havia 42.355 mulheres presas no Brasil. Quando analisada a incidência de
prisões para cada 100 mil mulheres, o Brasil chega a 40,6, ou seja, 40 mulheres
encarceradas para cada 100 mil habitantes.
Tão somente na região norte do país está quatro dos cinco estados com maior
encarceramento feminino: Amazonas (9,2%), Rondônia (8,2%), Acre (7,1%) e Roraima
(6,7%). O Mato Grosso do Sul é o que reúne o maior percentual de mulheres em relação
ao total da população carcerária: 11,3%.
No Tocantins, atualmente, 190 mulheres estão presas, os números presumem-se
irrelevantes, mas se considerado que o Tocantins é o estado mais novo da Federação
e que o índice de violência é relativamente baixo se comparado a outros estados,
infere-se que estes registros são preocupantes (FASEC/SECIJU, 2019).
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O encarceramento das mulheres advém muitas vezes em presídios mistos, a maior
parte dos estabelecimentos penais foi projetada para o público masculino, o que
significa dizer que no geral, as alas e celas que aprisionam mulheres atualmente são
originalmente masculinas. A arquitetura dos estabelecimentos e os serviços penais
foram formulados para o público masculino e posteriormente adaptados para custódia
de mulheres e são, assim, incapazes de observar as especificidades de espaços, serviços
destinados a elas, que envolvam e viabilizam o aleitamento materno, espaços para seus
filhos, espaços para custódia de mulheres gestantes, equipes multidisciplinares de
atenção à saúde da mulher, entre outras especificidades
No Tocantins, não existem unidades prisionais mistas. Das seis unidades femininas,
apenas duas foram construídas com previsão inicial para abrigar mulheres em cárcere,
a Unidade Prisional Feminina de Talismã, inaugurada recentemente, localizada no sul
do estado, com capacidade para acolher 30 reeducandas e a Unidade Prisional
Feminina de Lajeado, com capacidade para 16 detentas. Embora a construção destes
presídios tenha sido voltada para abrigar mulheres, essas unidades têm estrutura
5
arquitetônica no padrão masculino,
ou seja, não tem capacidade para atender as
necessidades femininas.
4 A MATERNIDADE E O CÁRCERE: uma questão de promover garantias constitucionais
Nos últimos anos, o número de mulheres encarceradas no Brasil, cresceu mais de 700%.
Deste total, 80% são mães e únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos, à vista disso,
os efeitos do encarceramento feminino geram consequências dolorosas.
A partir deste constante crescimento e das consequências geradas, estudos, dados
estatísticos e pesquisas in loco começaram a ser desenvolvidos em todo o país, a fim
de captar informações sobre a experiência vivenciada pelas mulheres grávidas,
puérperas e seus filhos dentro do Sistema Penitenciário Brasileiro, como fundamento
para discussões voltadas a respeito da dignidade humana e violações ao exercício de
direitos fundamentais.
Importante destacar que a dignidade humana é preceito fundamental norteador da
Democracia brasileira, sendo evidenciado já no artigo 1º da Carta Magna:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
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Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
(...)
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III - a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988).
Embora conceituar dignidade seja uma tarefa complexa, vez que depreende da própria
evolução do pensamento humano, analiticamente, a dignidade da pessoa humana é:

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por
parte do Estado e da comunidade, implicando, neste
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida
saudável, além de propiciar e promover sua participação
ativa e corresponsável nos destinos da própria existência
e da vida em comunhão com os demais seres humanos
(SARLET, 2001).
Nesse sentido, não importa o estado que a pessoa humana se encontra, por exemplo,
no cárcere, sua dignidade deve ser respeitada, aceitar a perda da dignidade seria o
mesmo que perder a condição humana.
A Constituição da República assegura em seu artigo 5°, inciso XLIX, que todos os seres
humanos que cumprem pena privativa de liberdade, devem ser tratados de forma
digna, sem a violação da integridade física ou moral. Isso significa dizer que o preso
não deixa de ser um indivíduo dotado de direitos pelo fato de estar privado de sua
liberdade, a dignidade é essência inerente do ser humano, bem jurídico absoluto,
portanto, inalienável, irrenunciável e intangível.
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Intrínseco ao conceito de dignidade humana está à garantia fundamental de que
“ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante”
(BRASIL, 1988).
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Compreender intimamente tais conceitos é essencial para refletir sobre a maternidade
no cárcere. De acordo com Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes (1984), ratificada pelo Brasil em 1989:

Artigo 1º - Para fins da presente Convenção, o termo
"tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou
sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de
terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la
por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja
suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta
pessoa ou5 outras pessoas; ou por qualquer motivo

baseado em discriminação de qualquer natureza; quando
tais dores ou sofrimentos são infligidos por um
funcionário público ou outra pessoa no exercício de
funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu
consentimento ou aquiescência. Não se considerará como
tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência
unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes
a tais sanções ou delas decorram (ONU, 1984).
São vários os estudos que objetivam estabelecer o liame entre as garantias
constitucionais e a realidade das unidades prisionais brasileiras. Entre eles, destaca-se
na análise dos presídios brasileiros, Queiroz (2015) que acompanhou por quatro
anos in loco a situação do sistema carcerário feminino em várias regiões do Brasil, se
correspondendo com diversas mulheres presas, passando madrugadas nas portas dos
presídios, conhecendo familiares e promovendo entrevistas a fim de ouvir as histórias
do cárcere brasileiro. Essa vasta experiência permitiu descrever de forma concisa, como
as garantias constitucionais são esquecidas e ignoradas às mulheres encarceradas:
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O ambiente carcerário é escuro, úmido, sujo, mal cheiroso,
superlotado, infestado de ratos e baratas. Muitas
mulheres dormem no chão ou compartilham um único
colchão, revezando-se para poder esticar as pernas. Os
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vasos sanitários, além de não terem portas, têm descargas
falhas e canos estourados que deixam vazar os cheiros da
digestão humana. A luta diária dessas mulheres é por
higiene e dignidade. A alimentação é precária, a
reclamação é constante, várias presas já passaram mal
com a comida servida. “A comida vem com cabelo e fezes
de rato”. Algumas reclusas possuem ajuda da família e
cozinham a própria comida, algumas celas tem fogões,
elas se organizam e fazem uma alimentação alternativa,
porém, a maioria não possui tal ajuda e tem de se
alimentar com o “bandeco”. As especificidades de gênero
são ignoradas, o Estado esquece que as mulheres
precisam de absorventes, por exemplo, e que precisam de
papel higiênico para duas necessidades em vez de uma. A
quantidade de absorvente íntimo entregue por mês é tão
pequena que, para conter o fluxo menstrual, é comum que
utilizem miolo de pão. Ou esquece que as mulheres
engravidam, tem filhos e precisam amamentar. Tenho
relatos de mulheres que deram à luz dentro das celas, por
que não tinha viatura ou agentes suficientes para
encaminhá-las a uma unidade de saúde. Nas poucas
unidades materno-infantis que eu estive, eram de longe o
local adequado para abrigar crianças, para usarem fraldas
dependiam de doações da Pastoral Carcerária ou de
outras instituições de caridade. Os bebês passam os
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primeiros seis meses de vida sem ver a luz do sol, sem ter
contato com outras crianças ou com a família. Um
ambiente completamente inadequado para crianças, onde
existem muitas brigas, muitas discórdias e principalmente
relatos de torturas. Condições como essa, de tortura física
são comuns nos presídios. Muitas mães relatam terem
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sido agredidas fisicamente na barriga enquanto estavam
no período de gestação. Conheci uma detenta que relatou
ter sido torturada com o filho de três meses no colo.
Enquanto policiais a agrediam fisicamente, uma algema
atingiu o supercílio do bebê, que teve que ter o local
costurado. Por conta desse fato, a criança cresceu com
distúrbios mentais (QUEIROZ, 2015).
Da simples leitura do relato têm-se
tantos registros em que a dignidade humana foi
5
abandonada, dando lugar às situações desumanas e degradantes, que se tais
passagens fossem destacadas, o texto todo estaria em negrito.
Essa realidade não é exceção em um ou outro presídio feminino, é a regra brasileira.
Se esta situação desumana já causa perplexidade se considerada para mulheres em
situações ditas normais, pensar nessa realidade para mulheres gestantes ou mesmo
para recém-nascidos no cárcere é desesperador.
Mesmo pertencente ao rol de conhecimentos advindos do senso comum que as
gestantes por estarem em maior situação de vulnerabilidade e por necessitarem de
cuidados mais específicos, precisam de um ambiente limpo, de alimentação adequada,
de itens de higiene pessoal, de tratamento humanizado tanto no período gestacional,
quanto no puerpério, o mínimo que as unidades prisionais deveriam proporcionar é
uma ambiente salubre, uma alimentação adequada e o acompanhamento do pré-natal,
que perpassa tanto pelos direitos à dignidade da mãe, quanto do nascituro, que
ressalta-se, não cometeu crime algum para ser punido antes mesmo de nascer, afinal,
uma gestação em ambiente prisional é, indiscutivelmente, uma gravidez de risco.
Importante destacar que o artigo 196 da Constituição Federal preleciona que “a saúde
é direito de todos e dever do Estado (...)”, sendo também vedado no Estado brasileiro
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toda e qualquer forma de discriminação. Logo, não pode a gestante em cárcere ter
tolhido seu direito de cuidados à saúde, como ao atendimento médico de qualidade,
fornecimento de medicamentos e exames necessários para garantir a saúde sua e do
nascituro.
A saúde e a sobrevivência do recém-nascido estão fundamentalmente vinculadas à
assistência médica e aos cuidados de saúde recebidos pela mãe antes e durante a
gestação, o parto e o puerpério. Segundo o Ministério da Saúde (2006, p. 10) o prénatal é indispensável à saúde da gestante e do bebê e, tem por finalidade garantir bom
acompanhamento da mulher e desenvolvimento do feto, assegurando o nascimento
de uma criança saudável, o bem estar materno e neonatal.
O Ministério da Saúde (2006, p. 10) ainda estabelece como parâmetro que a gestante
tem direito à sua primeira consulta no pré-natal até 120 dias da gestação, com o
mínimo de seis consultas, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três
no terceiro trimestre.

Com relação ao acompanhamento do pré-natal das
mulheres em cárcere os relatos mais comuns dizem
respeito à total negligência do Estado em relação a este
direito:
Ao analisar as falas das participantes nota-se a falta de
assistência e acompanhamento ao pré-natal para a
maioria das mulheres que vivenciaram a gestação no
presídio:
[...] “não tive acompanhamento médico, tinha problema
de pressão alta, ficava tendo dores fortes, inclusive veio
até um papel do juiz prá eu sair, prá me levarem prá fazer
o pré-natal, só que eles não me levaram né”.
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[...] “não fiz nenhum exame, não fiz o pré-natal, fui prá
maternidade sem exames, né. É que eu perdi meu filho
aqui dentro. Descobriram lá no hospital que eu tava com
muita anemia, tomei cinco bolsas de sangue lá, soro, não
estavam encontrando minha veia, eu não tinha sangue,
não tinha nada. Quase que morro lá no hospital, deram
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um choque pra mim retornar de novo, fui prá UTI, passei
muito mal mesmo”.
[...] “fui fazer o pré-natal com sete meses porque estava
difícil carro”.
[...] “vim pra cá e só fiz exames na maternidade depois que
ganhei ela, e acusou sífilis [...]. Eu só vim descobrir a
doença depois que ela nasceu, se eu tivesse feito o pré5

natal eu tinha tomado conhecimento antes de ter minha
filha”(GALVÃO e DAVIM , 2013, p. 455).
Ademais, não obstante a falta de atendimento pré-natal, na hora do parto as
situações de total descaso e constrangimentos persistem, como se descreve a seguir:

[...] quando foi presa, estava com uma gravidez avançada.
Foi jogada com violência dentro de uma viatura e teve
uma bolsa pesada atirada contra sua barriga. Ao reclamar
da dor, o policial gritou: está reclamando do quê? Isso é
só mais um vagabundinho que está vindo ao mundo!
Quatro dias depois, começou a sentir contrações, os maus
tratos e a pressão emocional, adiantou o parto em dois
meses. Ganhou no grito o direito de ir a um hospital, no
trajeto entre uma contração e outra, ela foi observando a
rua, as pessoas olhavam o carro com medo, com
curiosidade, com hipocrisia. Ninguém se importava com
ela ou o bebê, eles eram o resto do prato daquela
413

www.conteudojuridico.com.br

sociedade. Seu filho já nasceu como uma sobra. Aquilo
que ninguém quis comer. No hospital ficou algemada a
cama durante o trabalho de parto e parto. Quando sua
filhinha nasceu, não pode sequer pegar o bebê no colo.
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Só conseguiu, de relance, conferir o sexo. “A vida da presa
é assim, não pude nem olhar se nasceu com todos os
dedos das mãos e dos pés, a gente solta, a gente pega, a
gente vê’’. A criança nasceu com hiperglicemia e precisou
ficar em observação, mesmo nessas condições frágeis de
saúde, só permitiram que a mãe amamentasse a filha uma
vez por dia [...] (QUEIROZ, 2015, p. 41)
Durante o período de hospitalização, 15% das grávidas presas afirmaram ter sofrido
algum tipo de situação constrangedora, houve uma péssima avaliação do atendimento
recebido, demonstrando que o serviço de saúde não tem funcionado como barreira
protetora e de garantia dos direitos desse grupo populacional. Isso contraria o
princípio de que as mulheres presas devem se beneficiar do mesmo tratamento que a
população livre, de acordo com Constituição Federal (LEAL, 2016, p. 2065).
Uma em cada três detentas foi obrigada a usar algemas na internação para o parto, é
sabido que o uso desnecessário de algemas transgride o princípio da dignidade
humana, uma vez que, as algemas têm o condão de exteriorizar fisicamente o
indivíduo, expondo a perda de sua liberdade e degradando dessa forma a sua imagem.
Mesmo vigente desde 2008 a Súmula Vinculante n.11 do Supremo Tribunal Federal
com enunciado pertinente ao uso de algemas legal somente quando houver “fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito”, essa condição parecia ser
completamente ignorada para a gestante em trabalho de parto. Tanto que foi
necessário em 2017, atividade legislativa para inserir dispositivo específico no Código
de Processo Penal, para garantir a vedação do uso de algemas para as mulheres
durante o parto, a saber:
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Art. 292.
(...)
Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres
grávidas

durante

os

atos

médico-hospitalares

preparatórios para a realização do parto e durante o
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trabalho de parto, bem como em mulheres durante o
período de puerpério imediato (BRASIL, 2017).
Os problemas não cessam com o nascimento da criança, na verdade, o desrespeito aos
direitos fundamentais, especialmente a dignidade, passa a afetar não somente um ser
humano, mas agora, visivelmente, dois. Afinal, considerando que a maioria das
unidades prisionais femininas são improvisadas ou adaptadas não há qualquer
estrutura apropriada para amamentação, berçário ou creche.
5
Em alguns estados brasileiros, a mulher
é transferida no terceiro trimestre de gestação
da prisão de origem para unidades prisionais que abriguem mães com filhos,
geralmente localizada em grandes centros. O parto é feito em hospital público, e elas
voltam para a unidade prisional com o recém-nascido.

A separação de mãe e filho é praticamente inevitável. Após o sexto mês, geralmente
as crianças são entregues aos familiares. Na ausência destes, vão para abrigos, e a mãe
retorna à prisão de origem. Na maioria dos casos, as mães ficam com seus bebês na
cela do presídio, uma vez que existem poucos presídios femininos no Brasil destinados
a mulher grávida ou com filhos.
O IPEA (2017, p.53) assinala que as mães encarceradas contam que seu maior medo é
que os bebês sejam mandados para um abrigo, já que na maioria dos presídios a
criança só pode permanecer até completar seis meses:

[...] as grávidas de hoje têm problemas com processos,
quando estão internadas em um centro hospitalar
distante dos tribunais em que tramitam seus casos, muitas
vezes perdem audiências por falta de quem as transporte,
e o processo é atrasado. Existem ainda aquelas que
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quando são transferidas para presídios com berçários, em
geral mais distantes, ficam afastadas dos outros filhos.
Algumas delas tomam a dura decisão de abrir mão do
período com o bebê. Como é o caso de uma mulher que
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devolveu seu filho de quatro meses porque queria voltar
para a cadeia pública de origem, onde ficaria perto dos
demais filhos, ao menos nos dias de visita. As que
conseguem completar os seis meses de direito, precisam
dar o filho para o pai, um parente ou entregar para um
abrigo. Neste último caso, quando terminam de cumprir
sua pena, elas têm que pedir a guarda dos filhos de volta
à Justiça. Nem todas conseguem. Para provar-se capaz de
criar uma criança, é preciso ter comprovante de endereço
e emprego. E esse é um salto muito mais difícil de ser dado
pelas mulheres com antecedentes criminais. Quando um
homem é preso, comumente sua família continua em casa,
aguardando seu regresso. Quando uma mulher é presa, a
história corriqueira é: ela perde o marido e a casa, os filhos
são distribuídos entre familiares e abrigos. Enquanto o
homem volta para um mundo que já o espera, ela sai e
tem que reconstruir seu mundo (BRASIL, 2017).
As consequências do afastamento dos filhos em relação à mãe encarcerada causam
danos não apenas as crianças, mas também para a sociedade como um todo.
Primeiramente, os descalabros nos quais as crianças são submetidas durante o período
que passam com a mãe na prisão, pode trazer a elas, nocividades que perdurarão por
toda sua vida, como exemplo, o desenvolvimento de doenças físicas ou psicológicas e
o impacto delas será automaticamente lançado na sociedade.
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Por conseguinte, os filhos que estão fora da prisão no período de encarceramento da
mãe enfrentam outra questão: quem vai cuidar dessas crianças? Há outras pessoas
responsáveis por elas? É justo que elas permaneçam em um abrigo?
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Nota-se nitidamente nesse contexto mais um direito constitucional desrespeitado: o
direito à convivência familiar preceituado no artigo 227 da Constituição Federal, que
também prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da
pessoa humana, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Ante a perene discussão a respeito da violação aos direitos humanos que a atual
realidade da gestante ou mãe no cárcere sofre algumas medidas alternativas, ainda
insipientes, já foram delineadas, como por exemplo, o Habeas Corpus coletivo n.
143.641, do Supremo Tribunal Federal, o Decreto do Executivo n. 9.370, de 11 de maio
de 2018, bem como as alterações legislativas propostas para o Código de Processo
Penal.
5
4.1 O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR DAS GESTANTES, PUÉRPERAS E MÃES: Habeas
Corpus coletivo n. 143.641 no Supremo Tribunal Federal.
O Habeas Corpus Coletivo n.143.641, foi impetrado em maio de 2017, pela Advocacia
Pública da União, tendo por pacientes “todas as mulheres submetidas à prisão cautelar
no sistema penitenciário nacional, que ostentem a condição de gestantes, de
puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua
responsabilidade, e das próprias crianças” (BRASIL, STF, 2017).
No dia 20 de fevereiro de 2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski julgou o HC 143.641, concedendo a ordem
às pacientes nos seguintes termos:

(...) Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria,
concedeu a ordem para determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas
no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas,
gestantes,

puérperas,

ou

mães

de

crianças

e
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deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências

(Decreto

Legislativo

186/2008

e

Lei

13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e
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outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal
condição, excetuados os casos de crimes praticados por
elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de
ofício,

às

demais

mulheres

presas,

gestantes,

puérperas ou mães de crianças e de pessoas com
deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a
medidas socioeducativas em idêntica situação no
território nacional, observadas as restrições previstas
acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o
juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso
concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as
regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz
de excepcionalidade da prisão (BRASIL, STF, 2018) (sem
grifos no original).
Resta evidente que encarcerar mulheres grávidas em unidades prisionais precárias,
inibindo-lhes a assistência de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no
pós-parto, e ainda abstendo as crianças de premissas adequadas ao seu pleno e sadio
desenvolvimento, constitui-se tratamento desumano, cruel e degradante, o que rompe
os preceitos constitucionais relacionados à individualização da pena, à vedação de
penas cruéis e, ainda, ao respeito à integridade física e à integridade moral da presa.
Ademais, há que se considerar que a Constituição Federal preleciona no seu artigo 5º,
inciso XLV que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado (...)”. Portanto,
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submeter o recém-nascido às condições do cárcere, seria o mesmo que submetê-lo a
cumprir pena por crime que não cometeu.
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No mérito, o Ministro Relator, Ricardo Lewandowski reiterou que há uma falha
estrutural que agrava a cultura do encarceramento, revelando-se pela imposição
exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis. Ressaltou a situação
degradante dos presídios brasileiros e trouxe narrativas da realidade vivenciada pelas
mulheres nos estabelecimentos prisionais nacionais.
Importante ressaltar que, mesmo nas condições de gestante ou puérpera, alguns
requisitos devem ser observados para a concessão da liberdade nos termos do Habeas
Corpus 143.641. No caso de crimes praticados por mulheres com violência ou grave
ameaça contra seus descendentes ou que apresentem alto risco de periculosidade para
a sociedade esse benefício não se aplica. Do mesmo modo, esse entendimento não se
aplica a detentas já condenadas com decisões transitadas em julgado, ou seja, só terá
o benefício as presas em caráter provisório. Igualmente, poderá a substitutiva ser
negada em outros casos 5excepcionalíssimos, desde que adequadamente
fundamentados.
Tendo em vista que a maioria das mulheres presas atualmente no Brasil cometeu
crimes não violentos, como o tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei
11.343/2006 a medida tem um enorme potencial desencarcerador. As mulheres que
respondem por este crime podem fruir do benefício ainda que sejam reincidentes
devendo seus casos serem avaliados pelo juiz da causa, respeitando-se os preceitos
legais.
Todavia, a realidade que se presencia é outra. De acordo com o Instituto Terra,
Trabalho e Cidadania (ITTC, 2019 p. 36) é alto o índice de decisões judiciais que
denegam os pedidos de prisão domiciliar e diversos são os fundamentos apresentados
pelos juízes, entre as mais bizarras justificativas, extraídas de decisões proferidas em
audiência de custódia estão: “que não há prova idônea da existência do filho(a) ou da
gravidez”, ‘’não há provas que terceiros não podem cuidar das crianças”, “tráfico de
drogas é incompatível com a maternidade”, “preservação da ordem pública”, “situação
excepcionalíssima” sem especificar qual, “mulher não cuida adequadamente do filho”,
entre outras.
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À vista disso, é preciso destacar que não cabe ao juiz nesse momento pré-processual
ou ainda no curso do processo definir sobre a competência familiar da mulher privada
de liberdade, essas são questões que devem ser tratadas na esfera civil, mais
especificamente nas varas de família e não no âmbito penal. Percebe-se que a maior
motivação para se impedir a concessão da prisão domiciliar são argumentos de cunho
subjetivo, tolhendo ferozmente o direito concedido pelo Supremo Tribunal Federal e,
consequentemente, ferindo o princípio constitucional da dignidade humana destas
mulheres (ITTC, 2019, p. 42).
4.2 O Indulto do Dia das Mães: Decreto n. 9370, de11 de maio de 2018
O Indulto significou, assim como seu antecessor n.14.454, de 12 de abril de 2017 um
grande avanço para o respeito à dignidade das mães e avós encarceradas. O referido
Decreto prevê tanto situações de indulto, ou seja, a clemência em relação à pena e,
portanto, a extinção da punibilidade, como também a comutação de penas, isto é, as
penas restritivas de liberdade, podem ser substituídas por penal mais brandas, como
por exemplo, a prisão domiciliar, ou seja, um cumprimento de pena em regime mais
benéfico.
Não se pode confundir a habitual saída temporária do Dia das Mães, benefício previsto
no artigo 122 da Lei de Execuções Penais com o Decreto Presidencial. A saída
temporária é cabível, dentre outras hipóteses, para o preso, no regime semiaberto,
visitar a família e participar de atividades que concorram para o seu retorno ao convívio
social, mas que após uma semana retornará ao cárcere.
Assim, como o Habeas Corpus coletivo do STF, o Decreto Presidencial impõe requisitos
a serem cumpridos tanto para o indulto, quanto para a comutação de pena. Em se
tratando exclusivamente de gestantes e mães encarceradas, destacam-se os seguintes
requisitos:

Art. 1º O indulto especial será concedido às mulheres
presas, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia 13 de
maio de 2018, atendam, de forma cumulativa, aos
seguintes requisitos:
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I - não tenham sido punidas com a prática de falta grave,
nos últimos doze meses; e
II - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes
hipóteses:
a) mães condenadas à pena privativa de liberdade por
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crime cometido sem violência ou grave ameaça, que
possuam filhos de até doze anos de idade ou de
qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos
da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência , que comprovadamente necessite
de seus cuidados, desde que cumprido um sexto da
pena;
b) avós condenadas à pena privativa de liberdade por
5

crime cometido sem violência ou grave ameaça, que
possuam netos de até doze anos de idade ou de qualquer
idade se pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que comprovadamente
necessite de seus cuidados e esteja sob a sua
responsabilidade, desde que cumprido um sexto da pena;
(...)
e) gestantes condenadas à pena privativa de liberdade;
f) ex-gestantes, que tiveram aborto natural dentro da
unidade prisional, condenadas à pena privativa de
liberdade, desde que comprovada a condição por laudo
médico emitido por profissional designado pelo juízo
competente;
Art. 2º A comutação da pena privativa de liberdade será
concedida às mulheres, nacionais ou estrangeiras, nas
seguintes proporções:
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(...)
III - à metade da pena, se reincidentes, quando se tratar
de condenadas por crime cometido sem violência ou
grave ameaça e que tenham filho menor de dezesseis
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anos de idade ou de qualquer idade se considerado
pessoa com deficiência ou portador de doença crônica
grave e que comprovadamente necessite de seus
cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 13
de maio de 2018 (BRASIL, 2018) (sem grifos no original).
O indulto é um ato de clemência do Poder Público, previsto constitucionalmente no
artigo 84, inciso XII da Carta Magna, compete privativamente ao Presidente da
República conceder o indulto e comutar penas.
Com essa medida, o poder público reconhece que são necessárias melhorias no
sistema penitenciário feminino, além de uma criteriosa seleção daquelas que, de fato,
não tenham cometido crimes com emprego de violência ou grave ameaça e, mesmo
assim, permanecem no sistema penitenciário.
Segundo pesquisa da Pastoral Carcerária (2018, p. 47), constatou que o Decreto de
Indulto de 2017 não alcançou resultados satisfatórios, por mais abrangente que tenha
sido as condições para sua concessão. O abismo entre o número de mulheres que
poderiam ser beneficiadas e aquelas que efetivamente tiveram a punibilidade extinta
é alarmante.
Para a Pastoral Carcerária, (2018, p. 48) os resultados da coleta de dados apontaram
que, apesar da atribuição definida pelo Decreto, apenas 15 dos 27 órgãos estaduais
responsáveis pela administração prisional informaram a realização de uma
identificação das mulheres que atendiam aos requisitos do Decreto. Dentre as que
realizaram, foram localizadas pouco mais de 20% do total de mulheres previstas
inicialmente pelo Departamento Penitenciário Nacional: das 14.000 esperadas, as
Secretarias identificaram apenas 3.001. Esse número representa somente 7,1% do total
de mulheres encarceradas.
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De acordo com o Decreto, a avaliação das possíveis beneficiárias deve ser realizada
pela autoridade que tiver a custódia das mulheres presas ou ainda pelos órgãos de
execução penal previstos no artigo 61 da Lei de Execução Penal, inclusive inclui-se
nesse rol o próprio juiz da execução que pode conceder o benefício de ofício.
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Todavia, os dados indicam não só pouca atenção à avaliação das possíveis beneficiárias
por parte dos legitimados como também grandes taxas de rejeição dos pedidos por
parte do judiciário.
Uma vez que os requisitos previstos no Decreto são bastante claros aos magistrados
cabe apenas declarar a concessão presidencial, é de se estranhar margem tão grande
de rejeição frente aos casos já identificados por outros atores. Esses dados sugerem
que o Judiciário atravessa a atribuição da Presidência, inserindo outros critérios não
previstos no Decreto para barrar a declaração do direito concedido, violando
gravemente o direito das mulheres encarceradas.
Resta evidente, que diante de um Decreto abrangente é necessário que se somem
5
esforços articulados de diversos agentes para a efetivação do direito ao indulto. A
identificação das beneficiárias não pode operar como atribuição que escorrega das
mãos de uma instituição para outra, assim como a declaração da concessão individual
do indulto deve respeitar as disposições do Decreto. Os órgãos responsáveis pela
administração prisional, as Defensorias Públicas e demais atores do sistema de justiça
devem assumir, com urgência, a responsabilidade na concretização do indulto
enquanto medida efetiva de desencarceramento.
4.3 ALTERAÇÕES NO CODIGO DE PROCESSO PENAL: a Lei n.13.769/2018
Em 19 dezembro de 2018, foi sancionada a Lei 13.769/18, que incluiu no Código de
Processo Penal alguns dispositivos fixados anteriormente na decisão do HC Coletivo
do STF, buscando estabelecer critérios mais objetivos para a substituição da prisão
provisória pela prisão domiciliar.
Houve a inclusão dos dispositivos 318-A e 318-B, que positivaram a obrigatoriedade
da substituição do cárcere pela prisão domiciliar, desde que preenchidos os requisitos
objetivos: mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiência.
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A lei também determina que se o crime for cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa, ou contra filho, filha ou dependente, pode não haver conversão da prisão
cautelar em prisão domiciliar, a depender da análise dos fatos de cada caso por parte
do magistrado. Normatizou-se também que tal substituição pode ser aplicada
concomitantemente com outras medidas alternativas já previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal., trazendo, desta forma, segurança jurídica à questão do
direito à prisão domiciliar.
Vale ressaltar que o artigo 318 do Código de Processo Penal já vigorava em 2018com
a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
(...)
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV – gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos;
Embora já expressa a possibilidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar,
face a expressão “poderá”resta facultativo ao magistrado conceder ou não o benefício.
Todavia, na redação dos artigos inclusos pela Lei n. 13.769/2018foi utilizada a
expressão “será”, invocando a obrigatoriedade da concessão:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que:[...]
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I - não tenha cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e
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318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 deste Código.
Ocorre que, mesmo diante de tal inovação legislativa os dados confirmam que as
mulheres seguem sendo duramente penalizadas por serem mães e terem ao mesmo
tempo cometido crimes, principalmente se o crime for relativo ao tráfico de drogas.
Ante o exposto, vislumbra-se que embora nem todos os dispositivos existentes
5
relativos à concessão da prisão domiciliar
para gestantes, mães e puérperas internas
ao sistema prisional brasileiro tenham natureza legislativa, eles existem para promover
a efetividade da garantia à dignidade humana destas mulheres.
O que ocorre é um intrínseco desprezo pela condição da mulher gestante, mãe e
puérpera que tenha cometido algum crime e esteja sob a custódia do Estado, por parte
de quem deveria, por dever legal, promover a efetividade dos direitos e,
consequentemente, da dignidade destas mulheres.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Habeas Corpus Coletivo concedido pelo STF corporificou a revogação das prisões
preventivas impostas às mulheres ainda não condenadas a terem o direito de cumprir
sua pena em prisão domiciliar, mediante o cumprimento de determinados requisitos.
O STF reconheceu os riscos de uma gravidez ocorrer dentro do sistema penitenciário,
um lugar insalubre que causa riscos e danos tanto a gestante, quanto à lactante e seus
bebês.
Contudo, na prática as mudanças ainda caminham em passos lentos, percebe-se que
existe uma visão de que a prisão domiciliar seria um “prêmio” aplicado somente nas
hipóteses em que os magistrados compreenderem pertinentes. Todavia, a prisão
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domiciliar não é uma faculdade do juiz, é um direito subjetivo, uma imposição legal e
deve decorrer em todos os casos que atestem os critérios estabelecidos.
Com o mesmo propósito o Decreto n° 9.370/2018, concede indulto especial e
comutação de penas a mulheres já condenadas. Em que pese o Decreto prever uma
data estipulada para a sua solicitação, não há prazo máximo para a sua concessão. O
Ministério da Justiça apontou grandes expectativas quanto ao número de mulheres
abarcadas, porém, constata-se total discrepância a essa perspectiva. A falta de
identificação das mulheres que se encaixam no perfil de concessão, a fraca atuação das
Defensorias Públicas na requisição do indulto e o grande número de rejeições de
pedidos pelos juízes responsáveis, são os principais fatores de tolhimento de operação
do indulto enquanto instrumento eficaz de desencarceramento.
Nota-se que o exercício desse direito vem sendo inviabilizado por falta de efetividade
dos intérpretes determinantes, isso porque, o entendimento sobre a importância da
prisão domiciliar para mulheres em condições gravídicas ou puerperais vai à
contramão da concepção de proteção aos direitos fundamentais delas, tendo em vista
que o exercício da maternidade dentro do cárcere não pode ser exercido plenamente.
Por fim, o legislador inseriu os artigos 318 A e 318 B no Código de Processo Penal
concedendo ao judiciário um poder-dever de avaliar a prisão domiciliar em
substituição da preventiva. Entretanto, a percepção é de que os magistrados têm o
ensejo de punir com severidade a fim de combater a criminalidade, julgando muitas
vezes que à mulher delituosa não confere o direito de exercer a maternidade com
dignidade, o raciocínio coaduna ainda com a ideia de que a prisão é a única forma de
punição, como se a prisão domiciliar não fosse uma modalidade de prisão que causa
transtornos tanto a presa quanto a seus familiares.
Diante da ineficiência dos institutos despenalizadores analisados, conclui-se que o
maior desafio não é a normatização dos direitos e sim a sua efetividade, ou seja, a
capacidade de fazer algo da melhor maneira possível, por parte do Estado.
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Desembargador aposentado do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região, com
estágio na Escola Nacional da Magistratura
da França, Seção Internacional, em Paris, e
autor dos livros "A Justiça Agoniza" e "A
Resistência da Verdade Jurídica".

1. O arquiteto Oscar Niemayer, além dos palácios, catedrais, capelas, vistosos
prédios administrativos e grandes conjuntos residenciais, projetou também uma
mesquita na Argélia, um cassino na Ilha da Madeira, clubes, memoriais de políticos e
ocas ou tabas indígenas estilizadas, que se encontram no Parque do Ibirapuera e no
interior do Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília.
Sendo considerado um mestre, autor de obra tão diversificada, ao projetar o
prédio do Supremo Tribunal Federal esqueceu-se de reservar-lhe um pórtico e uma
inscrição.
Num país como o Brasil, em que sopram todos os ventos, propagam-se as mais
difusas versões, questionam-se todas as verdades (a ponto de Nelson Rodrigues haver
reivindicado que o “óbvio ululante” chegava a ser negado pelos “idiotas da
objetividade”), uma inscrição na sede da nossa Suprema Corte poderia ser percebida,
tanto por sábios quixotescos como por parvos tão prosaicos quanto Sancho Pança,
como a agulha imantada de uma bússola e algum Norte seria visualizado por todos.
Porém, tudo indica que Niemayer se contentou em convocar seu conterrâneo
Alfredo Ceschiatti para esculpir a estátua que está na frente do prédio do STF.
A História mostra que isso não bastou, pois a imagem não conseguiu moldar
nenhuma identificação mais precisa, e se presta tanto a ser satirizada em infindáveis
caricaturas como a receber pichações quando há manifestações públicas com críticas
aos julgamentos.
Há mesmo uma razão bem compreensível para isso: o escultor parece que quis
ser fiel ao estilo art déco, cujos traços marcantes substituem o rebuscamento.
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Embora maravilhoso, tal estilo já estava encerrado há muito, como tendência
estética, quando Brasília foi construída, e os palácios lá instalados tiveram inspiração
bem diferente, da arquitetura modernista. Se alguns veem harmonia na estilização,
outros certamente percebem um contraste entre a figura clássica da deusa, numa
posição pouco afirmativa, em um certo repouso, que pouco ou nada anuncia do que
se pratica no caixote de concreto e vidro, cujos adornos principais são as colunas, onde
o Supremo Tribunal atua.
Além disso, os conhecedores da antiguidade grega identificaram que a
imagem não é a da titã mitológica Thêmis, em geral representada em pé, ora mais
guerreira, ora mais equilibrada, empunhando a espada e outros adereços simbólicos
que foram acrescidos ou suprimidos arbitrariamente em culturas e épocas diferentes,
a começar pelos romanos, o que sempre deu vezo à vulgarização em alguns desenhos
e estatuetas horríveis, com que os cultores de fetiches enfeitam seus escritórios e
bibliotecas.
A estátua na frente do Supremo é da filha de Thêmis com Zeus, Diké, também
representando a justiça, mas sobretudo
a disciplina do Direito, enquanto sua mãe
5
representaria mais a fidelidade do juramento às leis.
Como quer que seja, em Brasília, como também aconteceria na Grécia antiga,
o que a estátua de Ceschiatti tem a mostrar é algo de enigmático, de modo que – se
tivesse sido concebido um pórtico com alguma inscrição – algo precisaria representar
o elemento de ação ou da finalidade da Suprema Corte pois, afinal, a justiça é algo que
se pratica. “Justiça”, portanto, quer dizer “prática da Justiça”.
2. Porém, o diálogo com a obra de arte exige a compreensão do seu contexto.
Na década de cinquenta do século passado, muitos foram os episódios traumáticos e
as tensões políticas, como a coação inescrupulosa e avassaladora a Getúlio Vargas, já
mais que septuagenário, levando-o ao suicídio; o contragolpe legalista do marechal
Lott abortando as tratativas de Café Filho, Carlos Luz e Carlos Lacerda para tomar o
poder; as tentativas de golpe de Aragarças e Jacareacanga por militares ensandecidos
da Aeronáutica e, sob “tenebrosas transações”, a construção de Brasília em menos de
cinco anos.
O general Olympio Mourão Filho, insuspeito nesse particular por ter sido quem
desencadeou o golpe militar de 1964, escreveu em seu diário, anexado ao livro de
memórias que publicou ao fim da vida – sendo ele amigo de Juscelino Kubitschek, seu
contemporâneo e conterrâneo de Diamantina – que os americanos levaram um século
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para completar a construção da capital em Washington, enquanto nosso ex-presidente
procurou se perpetuar empreendendo a da “sua” em um qüinqüênio.
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Mesmo assim fez também o registro de que Juscelino lhe confidenciou que a
mudança da capital foi decidida para afastar o comando do país de golpistas que
estavam arraigados em estruturas de poder instaladas no Rio de Janeiro.
Ninguém pode dizer hoje se o argumento era sincero, mas na época era bem
posto considerar a geopolítica, tanto que pessoas tão diferentes, como o general
Golbery do Couto e Silva, o ideólogo da ESG, e o sociólogo Josué de Castro, que veio
a ser o representante do Brasil na FAO, escreveram livros com essa abordagem.
Juscelino então achou que também podia invocar a geopolítica do golpe para
‘edificar’, no sentido próprio, sua “Metropolis”.
Esses registros são feitos unicamente para concluir que um pórtico e um dístico
talvez não fossem desejados então. Para que dar uma palavra que soasse como missão
clara e permanente, inteligível por todos, inscrita na pedra, para o principal órgão do
Judiciário?
Juscelino era mesmo um homem de identificação mais pelos gestos do que
pelas palavras e, notoriamente, usava o serviço de ghost writer do poeta Augusto
Frederico Schmidt, sendo deste até as conhecidas frases coladas em uma parede de
Brasília, que começam com “deste planalto central, desta solidão que em breve se
transformará...”, etc, cujo significado ‘profundo’, aliás, é tão vazio como “viver é muito
perigoso”, do outro mineiro João Guimarães Rosa, também ele construtor de
‘catedrais’.
Sendo nisso que se acreditava na década de 1950/1960, o que poderia ter sido
escrito no pórtico do prédio do Supremo?
Provavelmente, algo ou muito ruim ou ‘supremamente’ banal.
3. Porém, a História é escrita por muitas mãos. Os que reivindicam ter traçado
seus rumos são simples personagens, na maioria das vezes mais simples do que
pensaram ser.
Os pórticos reais ou imaginários existiram sempre e sempre irão existir.
Um dos mais famosos, ainda na Antiguidade, foi o de Atenas, onde pregou e
iniciou a sua escola o filósofo Zênon.
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Diógenes Laércio, autor da primeira história da Filosofia que foi preservada,
“Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres”, registrou que a doutrinação de Zênon ocorria
junto ao Pórtico Pintado (Stoá Pécile), em uma das entradas da cidade, de modo que
seus partidários ficaram conhecidos como stoikós, que reconhecemos por estóicos.
O estoicismo tem a ver com o motivo deste texto porque considera “as diversas
percepções da realidade”, mas a subordina a elaboração de um conceito, pois é este
que fixa seus “elementos constituintes”. Desse modo, o “barbarismo”, que implica nas
múltiplas formas de dobrar a realidade, se expressa por uma quebra do semântico, isto
é do "elemento significante", que acaba se tornando “ininteligível”.
A preocupação dos estóicos com a “terminologia do conceito” estava baseada
em que “não se pode admitir logicamente que a natureza torne o ser vivo estranho a
si mesmo”.
Portanto, só a deformação justifica os “raciocínios insolúveis”. Em razão disso,
“Zênon foi o primeiro a usar o termo dever (kathékon), pois é impositivo ao homem
perceber a noção de apathéia (que não pode simplesmente ser traduzida por apatia,
por perda do conceito), “pois significa propriamente a ausência de paixões” e é através
dela que se afasta o sofrimento, “porque é uma contração irracional da alma”.
Não se sabe e nunca se saberá
por que uma frase do filósofo estóico romano
5
Sêneca (referido também, em tradução pelo significado, como ‘O Velho’), natural de
Córdoba e preceptor de Nero, na condição de escravo, escrita em suas “Epístolas
Morais”, veio a encimar o pórtico da Faculdade de Direito de Porto Alegre: res severa
verum gaudium (a verdadeira alegria é coisa séria). Frase intensamente conceitual, hoje
conhecida e citada em todo o mundo, convite à reflexão que até tocou José Bonifácio,
que a mencionou em uma obra sua, talvez porque teve que lidar com o alegre mas
nada sério Dom Pedro I, a imperatriz Leopoldina, atravessar as intempéries da
Independência e ainda que tornar-se tutor de Dom Pedro II.
O que pensariam os construtores da Faculdade de Direito quando criaram,
para atender a elite local, o prédio copiado de um palacete europeu erguido em
Estrasburgo, que foi inaugurado em 1900, quando nosso país vivia o namoro com a
República, numa espécie de “belle époque” tropical, não com uma aula magna,
também não com uma exposição sobre o estoicismo do dístico, mas com... um grande
baile.
Jamais se saberá qual predominou entre as virtudes da alegria e da seriedade.
Talvez ambas tenham sucumbido muitas vezes, muitas mais do que imaginavam os
animados fundadores, afinal há dúvidas sobre se o Direito ‘é coisa séria’ no Brasil,
embora se saiba bem que traz ‘verdadeira alegria’, seletivamente, só aos que se servem
dele.
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4. Outro pórtico monumental foi erigido ao fim da Idade Média: o Portal do
Inferno, na Divina Comédia, por Dante, que ali, no temeroso escuro, lançou a
inscrição: lasciate ogne speranza, voi ch’intrate (abandonai toda a esperança, vós que
entrais).
Essa eterna advertência é lembrada sempre que se exige de alguém – o que
ocorre com frequência assustadora, em seguidas situações da vida – que supere o
insuperável.
Karl Marx, um reconhecido leitor dos clássicos, que dominava com a memória
muitos trechos ilustrativos, agregou dois outros versos que estão na mesma estrofe de
Dante, ao escrever em 1859 o prefácio de sua obra “Para a Crítica da Economia
Política”: qui si convien lasciare ogne sospetto / ogne viltà convien che sia morta (aqui
convém abandonar toda a suspeita / toda a tibieza convém que esteja morta).
Marx propôs que essa citação figurasse também na Porta da Ciência. Há de se
entender que ele falava de ciência numa época em que ela estava dominada pelo
positivismo, que era otimista e havia escolhido a palavra ‘progresso’ como se fosse um
destino.
O grande parceiro de Marx, Friedrich Engels, também usou uma imagem
antiga, recuando à mitologia grega, para referir-se aos estudos da ciência, mas foi mais
ameno.
Para ele, em “A Dialética da Natureza”, bastaria tomar o mesmo cuidado que
Teseu adotou ao ingressar no labirinto do Minotauro, estendendo o fio que Ariadne,
sua amante, lhe deu para marcar o trajeto da saída. “Fio de Ariadne” tem, portanto, o
sentido consagrado de ‘caminho de volta’.
Convenhamos que nenhuma dessas inscrições, embora muito significativas,
teria propriedade de emprego em pórticos de faculdades de Direito e de tribunais,
embora – no caso do Supremo Tribunal Federal – sua inadequação não seja de sentido,
mas unicamente por um motivo prosaico que se expressa em um ditado italiano: para
não saber, melhor não ler nem escrever.
5. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma lição ao mundo quando
inaugurou seu prédio, em plena recessão econômica, em 1935. Ela encontrou uma
inscrição tão digna dos gregos, dos romanos e de Dante: “ equal justice under law”
(justiça igual sob a lei).
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Muitos desdobramentos podem ser extraídos desse enunciado. Eles não
precisam ser feitos aqui, pois seu poder está em que todo o leitor tem o discernimento
para subentendê-los.
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De qualquer modo, outra inadequação, pois seria uma evidente mentira e
assim logo percebida tanto por sábios quixotescos ensandecidos como por parvos
sensatos qual Sancho Pança, se o mesmo enunciado fosse repetido no pórtico do
Supremo Tribunal Federal, entre o caixote de vidro e concreto e a plácida estátua art
déco de Diké.
A justiça não é igual em nosso país e não são todos que se submetem à lei.
Conseguimos o recorde na história da humanidade de havermos descoberto uma
lógica que repugnaria aos estóicos, mas certamente seria a alegria, por sinal nada séria,
dos sofistas: aqui todos são iguais perante a lei, mas a lei não é igual para todos.
6. “Arbeit macht Frei”, o mundo soube tornar-se cruel. O Inferno de Dante veio
à superfície e, onde estava escrito “O Trabalho torna Livre” (ou liberta, na tradução mais
corrente), ficava marcado exatamente o local onde os corpos eram dilacerados e
queimados. A inscrição se repetiu em campos de concentração da Alemanha, Polônia
e Tchecoslováquia, sendo guardada
5 como memória eterna a placa que permanece em
Auschwitz.
Mas, convenhamos, essas placas eram esclarecedoras, pelo cinismo evidente.
Não havia trabalho, nem resgate da liberdade. O que havia era escravidão e sacrifício
inútil. Os ignorantes nazistas simplesmente tinham copiado, e deformado, o título de
um livro publicado na Alemanha, ainda na República de Weimar, e tornado muito
popular. O livro tratava da recuperação da Alemanha e não de extermínio.
O esclarecimento decorre do fato de que os dísticos de tribunais poderiam se
tornar demasiado repulsivos se prometessem uma justiça igual sob a lei, e esta também
igual, para todos. Pois aqui todos sabem que isso não existe.
Ainda que toda a tibieza tivesse sido abandonada, não teria sido removido
tudo o que é suspeito e, principalmente, não se admitiria estender o fio de Ariadne
para marcar o regresso por alguma saída, e a incursão nas brumas do Direito seria
tanto irremediável como sem esperança.
7. Este registro de memória está sendo grafado nos dias em que o Supremo
Tribunal Federal revisa a orientação jurisprudencial que adotou ao julgar o HC
12629274, no já recuado fevereiro de 2016, dando-lhe o efeito de repercussão geral,
como está previsto desde a reforma constitucional trazida com a EC 45/2004.
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A jurisprudência então fixada foi a de que a execução provisória da pena
começa após julgamento confirmatório de segundo grau.
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As interpretações em contrário não só foram vencidas como estavam baseadas
em uma presunção de senso comum, de que a regra constitucional, sobre o trânsito
em julgado da sentença que imputa a pena, contém alguma vedação.
Os argumentos que sustentaram a orientação então adotada não precisam ser
repetidos, pois estão em toda parte. Basta que se faça o convencimento dos incrédulos,
lidando com os conceitos adequados para o caso.
Se a Constituição proibisse literalmente o cumprimento da pena e, em
qualquer caso, a prisão antecipada ao trânsito em julgado, como e por que sete dos
ministros do Supremo se deixaram convencer do contrário em 2016?
A leitura dos Anais da Constituinte mostra que a redação proibitiva da prisão
antecipada ao trânsito em julgado foi expressamente rejeitada.
Se não pudesse haver cumprimento de pena antes do esgotamento do último
recurso, como poderia haver a prisão em flagrante, a provisória e a preventiva? E
quanto ao réu confesso, a materialidade inequívoca, a tipificação inquestionável?
Todas essas situações “habilitariam” o infrator à liberdade, aguardando os tribunais se
controverterem?
A crença na literalidade do veto constitucional a toda e qualquer prisão
antecipada ao trânsito em julgado é a nossa placa de Auschwitz dos dias de hoje. Nela
só acreditam os excessivamente ingênuos e os que têm malícia superlativa. Eles acham
que o trabalho e os sofrimentos no Inferno libertam. Desmentem Dante, mas num
arremedo tosco, porque não conseguem produzir crença nenhuma.
Descrer no Direito é perder o seu reconhecimento, ou melhor, perder a
capacidade do seu reconhecimento. Nada, absolutamente nada, nenhuma urgência
circunstancial, nenhuma vontade comprometida com práticas condenáveis diante da
consciência pública, nenhum temor de ser atingido pessoalmente pelos deslizes
pessoais ou funcionais praticados pelos próprios juízes e ministros, nada,
absolutamente nada, é capaz de retirar do pórtico imaginário que a consciência social
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enxerga diante da nossa Suprema Corte, alguma inscrição de confiança que merecesse
ali constar.
Até que seja demonstrado o contrário, na frente do caixote de concreto e vidro
instalado em Brasília, adornado por interessantes colunas, junto da plácida imagem de
uma Diké compassiva, só o que se pode vislumbrar inscrito é, simplesmente, NADA.
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O Brasil, finalmente, entendeu Auschwitz.
Aqui “o crime torna livre”.

5
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RESUMO: A instituição do júri é um dos ordenamentos jurídico mais antigo dentro do
código penal, de forma clara e objetiva buscamos fazer uma análise comparativa deste
ordenamento brasileiro com outra instituição do júri, sendo o ordenamento americano.
O tribunal do júri brasileiro tem seus fundamentos estabelecidos no Brasil no artigo 5º,
inciso XXXVIII da Constituição Federal de1988, e na Constituição Americana pela Sexta
e Sétima emenda. Com objetivo de analisar e diferenciar essas normas institucionais
dentro do ordenamento jurídico.
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CARACTERÍSTICAS DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES. 3.1 Plenitude De
Defesa. 3.2 O Sigilo Das Votações. 3.3 A Soberania Dos Veredictos. 3.4 A Competência
Do Tribunal Do Júri. 4 A FORMAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.1 Dos Jurados. 4.2 A
Composição Do Júri. 4.3 Procedimento Do Tribunal Júri. 5 O TRIBUNAL DO JURI NORTE
AMERICANO. 5.1 Histórico. 5.2 O Sistema Common Law. 5.3 O Júri Americano. 5.4
Composição Do Júri. 5.5 Votação. 6 PONTOS COMPARATIVOS ENTRE OS TRIBUNAIS
DO JURI BRASILEIRO E NORTE AMERICANO. CONCLUSÃO. REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como título Tribunal do Júri: Brasileiro Comparado com o
Instituto do Tribunal do Júri Americano. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos o
instituto do tribunal do júri tem as suas normas fundamentadas na constituição, onde
a uma diferença entre os procedimentos de cada um. No Brasil no artigo 5º, inciso
XXXVIII da Constituição Federal de1988, e na Constituição Americana pela Sexta
Emenda, portanto, a grande divergência e procedimento entre esses dois institutos
desde a sua votação até a sentença.
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Com o objetivo analisar e descrever as normas e os princípios que regem o instituto
do tribunal do júri brasileiro e norte americano segundo as suas leis existentes desde
a sua origem de forma geral, assim como, realizar uma comparação desses princípios
e normas e suas aplicabilidades de forma sistemática dentro do direito processual
penal. Diante destas comparações quais os critérios diferentes entre o tribunal do júri
brasileiro e tribunal do júri americano.
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Dessa forma poderão se diante das normas descritas desses institutos do tribunal do
júri brasileiro e norte americano, examinando a sua legitimidade, a sua legalidade e
aplicabilidade e que nesse prisma podemos realizar sistematicamente uma análise
comparativa dentro do ordenamento jurídico processual penal.
1 A ORIGEM DO JÚRI.
Nas palavras de Carlos Maximiliano, “ as origens do Instituto, vagas e indefinidas,
perdem-se na noite dos tempos”(Comentários a constituição brasileira ,
p.156).Entretanto , a propagação do Tribunal Popular pelo mundo ocidental teve início,
perdurando até hoje, em 1215, com o seguinte preceito; “ Ninguém poderá ser detido,
preso ou despojado de seus bens, costume e liberdades , senão em virtude de
julgamento deus pares, segundo as leis do pais”.(NUCCI,2015,p.43).
5

Segundo Nucci (2008, p.41), a doutrina majoritária, o Tribunal do Júri como
conhecemos advém da Magna Carta inglesa de 1215, que garantia uma série de
direitos aos cidadãos perante o Estado. No entanto, há vestígios de um tribunal
composto por cidadãos desde os primórdios. havia na Palestina um tribunal designado
a julgar crimes puníveis com a pena capital, que era constituído por padres, levitas e
chefes de família de maior importância em Israel. Tal ficou conhecido como Tribunal
dos Vinte e Três, e ocorria em vilas de população excedente a 120 famílias, tendo
atribuídos aos crimes julgados nesse tribunal a pena de morte.
Segundo Paulo Filho (2003, p.01) entende que, embora se procure situar na Inglaterra
sua origem, alguns traços da sua estrutura são localizados pela doutrinadores na
Grécia, onde havia os heliastas, que presidido por um magistrado, decidiram de fato e
de direito.
De acordo Paulo Filho (2003, p.01) “além da Grécia na Roma antiga também se
encontram vestígios da implantação de tribunais populares, em Roma havia também
os judices jurati ou tribunais populares”.
“Mostra de uma forma maior que muito embora se possa falar da existência do júri na
antiguidade, é na Magna Carta inglesa que ele aparece com mais especificidade,
servindo de modelo para o mundo”. (STRECK ,2001, p.75).
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Nucci (2008, p.42), aponta como aspecto importante a revolução francesa de 1789
tinha como finalidade combater os métodos e as ideias pelos magistrados do regime
monárquico, estabeleceu o júri da Franca com o objetivo de substituir um judiciário
formado por magistrados ligado à monarquia, e outro constituído pelo povo
envolvendo novas ideias republicanas. Voltado às ideias iluministas, a Revolução
Francesa organizou aspectos referentes ao Judiciário, incluindo a adoção do Júri como
fator relevante ao exercício da soberania popular. Com base nisso, o Júri alastrou-se
pela Europa como um ideal de democracia e liberdade a se almejar, atribuindo grande
relevância à participação do povo nos julgamentos, e conferindo-lhe a ideia de “justiça
popular”.
2 O TRIBUNAL DO JURI NO BRASIL.
O júri foi disciplinado em nosso ordenamento jurídico pela primeira vez pela lei de 18

junho de 1822, a qual limitou sua competência ao julgamento dos crimes de
impressa.
(CAPEZ,2006, p.636).
Assim, como o direito constitucional nos primórdios do Brasil independente esteve
baseado nas ideias da revolução francesa (ausência de controle jurisdicional de
constitucional, poder moderador etc.), a instituição do júri em nosso direito também
deitou raízes no direito francês. Como um anteparo aos juízes do regime, originários
da aristocracia, a França importou da Inglaterra o modelo de julgamento popular, o
que se pode perceber pela instituição do júri criminal já no ano seguinte ao da
revolução. (STRECK,2001, p.86-87).
Segundo Capez, (2006, p.636), com a constituição imperial de 25 de marco de 1824,
passou a integrar o Poder judiciário como um seu órgão, tendo sua competência
ampliada para julgar causas civis e criminais. Alguns anos depois, foi disciplinado pelo
Código de Processo Criminal de 29 de novembro de 1832, o qual lhe conferiu ampla
competência, só restringida em 1842, com a entrada em vigor da Lei n.261.
A Constituição de 1891 manteve o júri como instituição soberana. A constituição de
1937 silenciou a respeito do instituto, o que permitiu ao Decreto número 167, de 5 de
janeiro de 1938, suprimir esta soberania, permitindo aos tribunais de apelação a
reforma de seus julgamentos pelo mérito. A Constituição democrática de 1946
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restabeleceu a soberania do júri, prevendo entre os direitos e garantias constitucionais.
A Constituição de 24 de janeiro de 1967 também manteve o júri no capítulo dos
direitos e garantias individuais, e a Emenda Constitucional número 01, de 17 de
outubro de 1969, manteve a instituição no mesmo capítulo, mas restrita ao julgamento
dos crimes dolosos contra a vida. (CAPEZ, 2006, p.636-637).
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Para Nucci (2008, p.23) quando se menciona um princípio constitucional, refere-se a
base do sistema legislativo como um todo, ao menos no que se refere as normas
infraconstitucional. Assim, deve ser respeitado como um elemento irradiador que
imanta todo ordenamento jurídico.
A Constituição Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 50, inciso XXXVIII, alínea “d”,
conferiu ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Tal dispositivo constitucional
garante ao Tribunal Popular uma competência mínima, de modo que é possível a
ampliação desta para a abrangência de outras modalidades de delitos. (NUCCI,1999,
p.174).
Para Paulo Filho (2003, p.05), em seu entendimento a competência do júri, incluem-se
5
os crimes consumados e tentados
contra a vida; daí por que o latrocínio e o sequestro
são considerados não como delitos-fim, mas como delitos-meio ou agravantes,
conforme o caso e, destarte escapam da competência do júri.
3 CARACTERÍSTICAS DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES.
Segundo Marcão (2018, p.966) dentre os direitos e garantias fundamentais listados no
Art.50 da Constituição Federal, dispõe o inciso. XXXVIII que “é reconhecida a instituição
do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b)
o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.
3.1 Plenitude De Defesa.
Aos acusados em geral, o artigo 50, LV, da CF, assegura a ampla defesa, com os meios
e recursos a ele inerentes a plenitude de defesa, atribuída à instituição do Júri, traz
aparente redundância do direito constitucional à ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).
Todavia, são dois preceitos diferentes impostos pelo legislador constituinte. (MARCÃO,
2018 p.967).
Inexiste autêntico devido processo legal (art.50, LIV, CF) se não forem assegurados, aos
acusados em geral, o contraditório e ampla defesa. No processo penal,
particularmente, envolvendo um dos mais valiosos bens jurídicos sob proteção
constitucional, que é liberdade individual, há de se exigir o fiel cumprimento das tais
garantias. (NUCCI,2015, P.24).
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Nucci, (2015.p.202) a defesa pode ser constituída pelo réu ou nomeado pelo juiz. Neste
último caso, o defensor e o advogado dativo. Atualmente, entretanto, prescinde-se da
nomeação do magistrado quando se trata de defensor público, pois é advogado
concursado, integrante dos quadros estatais.
3.2 O Sigilo Das Votações.
Um dos princípios constitucionais regentes do tribunal do júri é o sigilo das votações.
Estabelece o Código de Processo Penal que, após a leitura e explicação dos quesitos
em plenário, não havendo dúvida a esclarecer, “o juiz presidente, os jurados, Ministério
Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de
justiça dirigir-se ao a sala especial a fim de ser procedida a votação (art.485,caput,CPP).
“Na falta de sala especial, o juiz presidente determinara que o público se retire,
permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo” (art. 485, §
1°). Em suma, o julgamento pelos jurados se dará em plenário do júri, esvaziado, ou
em sala especial, longe das vistas do público, que continuará em plenário. (NUCCI.2015,
p.29)
Segundo Mirabete (2006,p.551) dispõe o artigo 480 do CPP que, lidos os quesitos, o
juiz deve anunciar que vai proceder ao julgamento, fazendo retirar o réu e convidando
os circulantes a que deixem a sala Nas comarcas em que existem salas próprias para
votação “sala secreta” , é nesta que deve reunir o júri , conforme se dispõe
expressamente no parágrafo único do artigo 481.O sigilo da votações não colide com
o julgamento público que a Constituição federal impõe ,já que permite “se o interesse
público o exigir, limita a presença, em determinados atos, as próprias partes e a seus
advogados , ou somente a estes”. (Art.93, IX, in fine). A própria natureza do júri impõe
proteção aos jurados e tal proteção se materializa por meio do sigilo indispensável em
suas votações, garantia também constitucional (art.50, XXXVII, b, da CF).
3.3 A Soberania Dos Veredictos.
Trata-se de princípio relativo, logo não exclui a recorribilidade de suas decisões,
limitando-se, contudo, a esfera recursal ao juízo rescindente (judicium rescindem), ou
seja, a anulação da decisão pelo mérito e a consequente devolução para o novo
julgamento (art.593, III, d). Do mesmo modo, em obediência ao princípio maior da
verdade e em atenção ao princípio da plenitude da defesa, admite-se alteração
do meritum causae, em virtude de revisão criminal. (CAPEZ,2006, p.640).
Nucci (2015, p.31) jurados decidem de acordo com sua consciência e não segundo a
lei. Aliás, esse é o juramento que fazem (art.472, CPP), em que há a promessa de seguir
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a consciência e a justiça, mas não as normas críticas e muitos menos os julgados do
país.
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Transladado o sentindo semântico do vocábulo para a instituição do júri, há de se
compreender que a decisão dos jurados, feita pela votação dos quesitos pertinentes, é
suprema, não podendo ser modificada pelos magistrados togados. Portanto, havendo
decisão dada pelo colegiado popular, a magistratura togada tem que obedecê-la, não
podendo substituir os jurados na decisão da causa (MOSSIN,1999, p.213).
3.4 A Competência Do Tribunal Do Júri.
O art.50, XXXVIII, d, da CF, assegura a competência do júri para o julgamento dos delitos
contra a vida. É bem verdade que algumas posições existem sustentado ser essa
competência fixa, não podendo ser ampliada, embora não haja nenhuma razão
plausível para tal interpretação. (NUCCI,2015, p.35).
Nucci (2015, p.35) a Cláusula pétrea, no direito brasileiro, impossível de ser mudada
pelo poder constituinte Reformador (ou derivado), não sofre nenhum abalo caso a
competência do júri seja ampliada, pois sua missão é impedir justamente o seu
esvaziamento.
5

Segundo Marcão (2018, p.967), por força de disposição constitucional, o tribunal do
júri tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, trata-se de
competência em razão a da matéria (ratione materiae).A respeito desse tema, diz o Art.
74, §10, do CPP, que compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos
Arts. 121, §§ 10e 20, 122 parágrafo único, 123, 124, 125,126 e 127 do Código Penal,
consumado ou tentado.
O art.121 tipifica as diversas modalidades de homicídios dolosos (simples, privilegiado
e qualificado); o art.122 regula o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao
suicídio; art. 123 trata do crime de infanticídios, e os art.124,125,126 1 127 disciplinam
modalidades de crimes de aborto. Qualquer deles, tentado ou consumado, encaixa-se
na competência do tribunal do júri e, por isso, submete-se ao procedimento específico.
(MARCÃO,2018, p.967).

4 A FORMAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
4.1 Dos Jurados.
“Jurado é o cidadão incumbido pela sociedade de declarar se os acusados submetidos
a julgamento do júri são culpados ou inocentes”. (WHITAKER ,1930, p.126).

445

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O autor criticou essa definição “nem o jurado se encontra adstrito a função exclusiva
de dizer se o acusado é inocente ou culpado, nem possui ele mandata da sociedade
para exercer as atribuições que lhe são conferidas por lei. O jurado não se limita a
responder sobre a inocência ou não do réu, pois também decide sobre os limites e
pressupostos da pena a ser imposta a este, nos casos em que o declara culpado. Pôr
outra parte, não há que falar em incumbência da sociedade para o exercício de tais
funções, porquanto o júri não exercer qualquer representação ou mandato povo”.
(MARQUES ,1953, p.193),
Para definiu o jurado sedo; “o jurado é, apenas, órgão leigo do poder judiciário,
investido, por lei, da função de julgar, em órgão coletivo a que se dá o nome de júri”.
(WHITAKER ,1930 p.126)
Segundo Marcão (2018,p.970), atento ao fato de que o julgamento no plenário do júri
é realizado por populares (juízes leigos ou de fato), e não pelo juiz de direito (juiz
togado), o legislador regulou detalhadamente a maneira de se proceder a formação
da lista composta por membros da sociedade local, aptos ao exercício da função de
jurado, e também a forma pela qual devam ser selecionados e convocados para
participar de determinado julgamento.

4.2 A Composição Do Júri.
Os jurados serão selecionados dentre cidadãos de notária idoneidade, com mais de 18
anos, isentos os maiores de 70 anos, que requeiram sua dispensa (art.436, caput, c.c.
art.437, IX, CPP). É o denominado jurado virtual, aquele que preenche todos os
requisitos para ser alistado. O serviço do júri é obrigatório e sua recursa, por motivação
de convicção religiosa, filosófica ou política, poderá levar a perda ou suspensão dos
direitos políticos, conforma o caso (art.438, CPP). (NUCCI, 2015, p.172).
O tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25(vinte e
cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão
o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento (CPP, art.447). (MARCÃO,2018,
p.942).
Em outras palavras, da lista geral são sorteados 25(vinte e cinco) jurados para a sessão,
que só poderá ser validamente instalada se presente ao menos 15(quinze), dos quais 7
(sete) irão formar ,novamente por sorteio , o conselho de sentença.(MARCÃO
,2018,p.942).
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O júri é constituído por um corpo de jurados e presididos pelo juiz ,dispondo o Código
sobre a organização .de acordo com o artigo 439” atualmente, serão alistados pelo
juiz-presidente do júri, sob sua responsabilidade e mediante escolha por conhecimento
pessoal ou informação fidedigna, trezentos a quinhentos jurados no Distritos
Federal e nas comarcas de mais cem mil habitantes , e oitenta a trezentos nas
comarcas ou nos termos de menor população. O juiz poderá requerer as autoridades
locais, associações de classe, sindicatos profissionais e repartições publica a indicação
de cidadãos que reúnam as condições legais. “Essa organização da lista anual de
jurados não é atividade de cunho processual, como também não é, a não ser do ponto
de vista exclusivamente formal, a de apreciar as relações previstas no artigo 439 do
CPP. Não comporta, pois, correição parcial”. (MIRABETE,2005, p.522).
4.3 Procedimento Do Tribunal Júri.
Para Marcão, (2018, p.970) o procedimento em testilha é bifásico ou escalonado,
desenvolvendo-se em duas fases. A primeira fase denominada instrução preliminar
ou judicium accusationis, destina-se a formação da culpa e é submetida à apreciação
exclusiva do juiz de direito (juiz togado), que após os rituais tipificados ira proferir juízo
de admissibilidade a respeito da acusação formulada, de modo a dizer se há ou não
5
indícios da pratica do crime, e sendo caso, se este é da competência do tribunal
popular do júri. Superada essa fase e admitida a possibilidade de estar-se diante de
crime doloso contra a vida, na segunda fase ou juízo da causa ou judicium
causae, ocorrerá a instrução e julgamento no plenário do júri, perante leigos escolhidos
conforme a lei dispõe.
Entretanto nesse sentido Nucci(2008,p.735) explica que pese a maior parte dos que
lecionam na área do direito penal e processual entenderem que o tribunal do júri
comporta um procedimento bifásico ou escalonado, para o autor ,
principalmente depois da alteração pelo código de processo penal no que concerne
ao júri, tornou-se evidente a existência de três fases nesse instituto.
Nesse sentido explana Nucci (2003, p.735), após a reforma do capítulo concernente ao
júri, torna-se clara a existência de três fases no procedimento. A primeira, denominada
da fase de formação de culpa (judicium accusationis), estrutura-se do recebimento da
denúncia ou queixa até a pronúncia (ou outra decisão, proferida em seu lugar, com a
absolvição sumaria, a impronuncia ou a desclassificação). A segunda fase, denominada
de preparação do processo para julgamento em plenário, tem início após o trânsito
em julgado da decisão de pronúncia e segue até o momento de instalação da sessão
em plenário do tribunal do júri. A terceira, denominada de fase do juízo de mérito
(judicium causae), desenvolve-se em plenário, culminando com a sentença
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condenatória ou absolutória, proferida pelo juiz presidente com base no veredicto
dado pelos jurados.
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5 O TRIBUNAL DO JURI NORTE AMERICANO.
5.1 Histórico
A instituição do Júri norte-americano desenvolveu-se, historicamente, de forma
coerente com o espírito e os princípios da common law, que é uma tradição jurídica
que possibilitou as condições e o contexto adequados para o aparente sucesso do júri.
Nos Estados Unidos, o realismo sociológico definiu o estatuto teórico que tornou
aceitável o sistema da common law, com o seu governo pelos juízes e através do povo,
em que direito e sociedade estão cotidianamente renovando sua seiva e alimentandose mutuamente. Já as características da tradição política do povo americano
possibilitaram o surgimento de um espírito cívico e de uma consciência jurídica comum
que tornam materialmente exequível o júri como regra e não a exceção (BARBOSA,
1950, p.28-35).
Como explica Sèroussi (2001, p. 98-99), o sistema se baseia na crença de que a verdade
tem maior probabilidade de aparecer quando os dois lados — a defesa e a acusação
— podem apresentar a sua causa de forma veemente a um júri, em conformidade com
normas imparciais que regem as provas, perante um juiz isento. O caráter meramente
diretivo da atuação do juiz no processo pelo júri nos EUA. é um traço característico
daquele sistema, já o advogado do júri é um ícone de massa, um herói da América.
Nos Estados Unidos, o Júri veio inserido na Constituição de 17 de setembro de 1787,
dispondo seu artigo III, Seção 2: “Todos os crimes, à exceção dos casos de
impeachment, serão motivos de julgamento pelo Tribunal do Júri, e o processo
tramitará no Estado em que o crime tenha sido cometido; quando não se suscitar a
competência territorial de um Estado, o julgamento ocorrerá no lugar ou nos lugares
em que o Congresso tenha estabelecido por lei”. Quatro anos mais tarde, em 1791, foi
promulgada a Emenda V - tão conhecida da sociedade daquele país -, dispondo que
“Ninguém poderá responder por crime capital ou infamante, exceto por denúncia ou
julgamento perante um grande júri, salvo situações ocorridas em tempo de guerra, no
serviço ativo do exército, da marinha ou na milícia, ou em caso de perigo público;
ninguém poderá pelo mesmo delito ser duas vezes ameaçado em sua vida ou
personalidade; ninguém poderá ser obrigado a testemunhar contra si mesmo em um
processo 45 criminal, nem ser privado de sua vida, sua liberdade ou seus bens, sem o
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processo legal regular (due process of law); não será possível qualquer expropriação
no interesse público sem justa autorização”.(SILVA apud VALE,2014,p.44).
O fato é que, nos Estados Unidos, o júri é, realmente, uma garantia fundamental do
cidadão, prevista na Constituição, e que precisa ser respeitada por todas as cortes,
tanto nas cortes Federais, como nas cortes Estaduais. O julgamento pelo Júri é um
direito do povo americano, de modo que somente por vontade do próprio acusado é
possível a realização do julgamento por um juiz monocrático, e desde que conte tal
pedido com a concordância do promotor e do juiz.”. (AZEVEDO apud VALE,2014, p.45).
Segundo Silva (apud VALE ,2014, p.45)” Também conhecido por “júri clássico”, o
modelo originário da Inglaterra foi introduzido e bem aceito nas 13 colônias norteamericanas e lá mantido, quando, mais tarde, elas foram convertidas em Estados
daquela Federação.”
5.2 O Sistema Common Law.
Antes de se abarcar o estudo do Júri propriamente dito, em sua versão norteamericana, convém verificar os pilares da Common Law, uma vez que se acham
intrinsecamente ligados à tradição jurídica estadunidense. Na concepção de Soares
(2000, p. 31), “[a] Common Law constitui uma ‘família de direitos’, à qual pertence a
maioria dos direitos dos Estados 5da Federação Norte- -americana, em contraste com a
‘família dos direitos romano-germânicos’, à qual se filia o Direito brasileiro.”. Ainda
segundo o autor, na Common Law, a principal ideia é de que o direito não tem como
pressuposto de existência a construção de uma edificação lógica, abstrata e
sistemática, mas sim de um sistema capaz de resolver questões concretas. Contudo, o
sistema jurídico norte-americano. Segundo Soares (2000, p.31), contudo, o sistema
jurídico norte-americano não caracteriza uma forma pura de Common Law, uma vez
que devido à organização federal do país, em que se concede grande autonomia aos
Estados-membros, há certa variabilidade na maneira em que é feito e aplicado o
Direito. Portanto, há de se falar mais em Direito de Nova York, ou Direito de
Massachusetts, por exemplo, do que Direito dos EUA, como um todo harmônico entre
si.
David (2002, p.482) o tribunal júri é um instituto secular presente no sistema
de common law, tendo origem na Inglaterra e adotado pelos Estados Unidos em razão
da colonização inglesa. Entretanto, tal instituto permaneceu vivo nos Estados Unidos
do que na Inglaterra, uma vez que a Instituição do júri é prevista pela própria
Constituição dos Estados Unidos como garantia fundamental.
O Júri clássico (forma de participação popular na administração da Justiça) foi
provavelmente importado para a Inglaterra depois da sua conquista pelos normandos,
em 1066. Nessa época, ganhou corpo a denominação juror uma vez que os cidadãos,
ao se reunirem para proferir um julgamento, o faziam sob juramento. A Magna Carta
de 1215, do rei João sem Terra, em sua cláusula 39, já previa o direito de um homem
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livre ser julgado por seus pares. Em 1367 foi estabelecida a necessidade de
unanimidade dos veredictos. No início, os jurados, doze como os apóstolos reunidos
no dia de Pentecostes, eram selecionados em razão do conhecimento técnico
específico que tivessem sobre a causa. (GOMES apud VALE,2015, p.42).
5.3 O Júri Americano.
O júri no sistema jurídico americano é um interessante fenômeno que pode ser
instaurado tanto em causas criminais como também em causas cíveis, dividindo-se no
chamado Grand Jury (grande júri),contemplado pela quinta Emenda à Constituição
Americana, e no Petit Jury (pequeno júri).O Grand Jury é, essencialmente, um júri
composto de vinte e três jurados que tem a função de investigar um caso determinado
se há provas suficientes para a comprovação da materialidade delitiva, em como
indícios de autoria e, assim, remeter o caso para que seja analisado pelo Petit Jury, o
qual irá decidir se é o caso de condenação ou absolvição do acusado. Frisa-se que o
Grand Jury é procedimento sigiloso, cujas partes estranhas ao corpo de jurados não
tem acesso. (NUCCI ,2002, p.72).
Atualmente o Grand Jury tem sua atuação restrita a seara federal e algumas jurisdições
estaduais, sendo que é utilizado nos casos de crimes graves, os quais podem ser
punidos com a pena de morte. (NUCCI, 2002, p.72).
Podemos citar como características principais dos jurados na Common Law:
independência frente ao juiz, irresponsabilidade de seus integrantes, como
consequência da não exigência de motivação do veredicto emitido, segredo das
deliberações, unanimidade do veredicto e carácter cívico-obrigatório.41Existem ainda
outras características do Tribunal do Júri do tipo “puro”: a) Os juízes são tirados do
povo; b) Decidem por íntima convicção (jurados) e através do livre convencimento
motivado (Juiz-Presidente); c) Tratam matérias de fato (jurados) e de direito (JuizPresidente); d) Há divisão de trabalho entre o jurado e o Juiz Presidente; e) No Brasil,
tutela o direito de liberdade, visto que se encontra no art.º 5º,XXXVIII da Constituição
Federal42; f) Tem competência diversa para o julgamento de diversos crimes, no direito
comparado; g) É um órgão especial da justiça comum, estadual e federal e h) É um
órgão colegiado heterogêneo e temporário.(BASTOS apud VALE,2015,p.43).
O fato é que, nos Estados Unidos, o júri é, realmente, uma garantia fundamental do
cidadão, prevista na Constituição, e que precisa ser respeitada por todas as cortes,
tanto nas cortes Federais, como nas cortes Estaduais. O julgamento pelo Júri é um
direito do povo americano, de modo que somente por vontade do próprio acusado é
450

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

possível a realização do julgamento por um juiz monocrático, e desde que conte tal
pedido com a concordância do promotor e do juiz. (AZEVEDO apud VALE,2014, p.45).
5.4 Composição Do Júri.
O tribunal de júri, segundo o modelo Americano, é composto por 12 jurados
incomunicáveis com o mundo exterior que após a produção probatória se retiram a
sala secreta, onde amplamente discutem a causa, ao final, a uma decisão que na
maioria dos Estados americanos deve ser unanime em caso de condenação, sendo a
sessão de julgamento presidida pelo juiz togado, a quem incube a tarefa de não apenas
zelar pela ordem do trabalhos ,mas, sobretudo, garantir a igualdade entre as partes na
defesa de suas teses.(AZEVEDO, 2007,p.28).
Azevedo (2007, p.28) o perfil do tribunal do júri nos Estados Unidos reflete a
importância da participação popular na tomada das decisões políticas do Estado, feição
essa bastante nítida na justiça criminal americana, onde o júri assume o papel de
principal órgão incumbido do poder de condenar ou absolver o réu. A consequência
disso é o fortalecimento do espírito cívico, responsável por fazer os cidadãos
americanos encararam a instituição popular com naturalidade, sendo, portanto, o
exercício da função de jurado um dever de cidadania e uma garantia do próprio povo
5
americano.

A seleção dos jurados é outro aspecto bastante importante na composição do júri
americano e que é muito semelhante ao modelo utilizado pela justiça brasileira.
Primeiramente, exige-se de cada jurado a imparcialidade, isto é, capacidade moral de
apreciar com isenção e neutralidade o caso posto a julgamento. Assim como o modelo
brasileiro, após composto o corpo de jurados, abre-se a oportunidade as partes
selecionarem, ou melhor censurarem aqueles que não se amoldarem a essa expectativa
de aptidão moral para conduzir o julgamento com isenção e imparcialidade.
(AZEVEDO,2007, p.29).
Tanto o grande como o pequeno júri são formados por pessoas escolhidas, ela sorte,
na comunidade onde vivem. Júri federais são constituídos necessariamente por 12
jurados, mas leis estaduais têm sido editadas diminuindo esse número, embora não
exista júri formado por menos de 6 jurados. (NUCCI,2015. p.58).
Quando houver grande júri – chamado por muitos de “o escudo e a espada” do
processo penal americano – será formado por 23 pessoas, bastando o voto da maioria
para aceitar a acusação contra o réu, submetendo-o, então, a julgamento perante o
pequeno júri. Pesquisa indicam que somente um pequeno percentual de casos
submetidos ao grande júri deixam de ser acolhidos (cerca de 3 a 8%). (NUCCI,2015.
p.58).
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5.5 Votação.
Podemos citar como características principais dos jurados na Common Law:
independência frente ao juiz, irresponsabilidade de seus integrantes, como
consequência da não exigência de motivação do veredicto emitido, segredo das
deliberações, unanimidade do veredicto e carácter cívico-obrigatório.
(MENADAS apud VALE,2014, p.43).
Contudo, no júri federal, a composição é de doze pessoas, e o veredicto tem de ser
unânime para todos os casos criminais. No júri estadual, a Constituição não impõe um
número determinado de jurados, razão pela qual a matéria é disciplinada pelo Tribunal
Supremo Federal. Em se tratando de delitos graves, a composição de doze membros
no júri, bem como decisão unânime são exigidos em quase todos os Estados, com
exceção dos Estados de Arizona e Utah, que permitem um corpo de jurados formado
por oito membros, e os Estados de Connecticut, Florida, Massachusetts e Nebraska,
onde é possível um corpo de jurados integrado por seis membros, desde que a decisão
seja por unanimidade.(RANGEL apud VALE,2014,p.72).
O respeito à liberdade é tão grande que no caso de decisão por maioria de votos, a
Suprema Corte, tem declarado sua inconstitucionalidade quando o júri é composto por
menos de seis membros (cfr.: Ballew v. Geórgia, 1978 e; Burch v. Louisiana, 1979).A
decisão, no júri americano, portanto, em regra, não só é unânime, assim como,
principalmente, deve ser discutida entre os integrantes do corpo de jurados, pois é
fruto do exercício da cidadania que simboliza e encarna a participação popular nas
decisões judiciais. Não há como exercer cidadania e direito ao voto (no sentido de
condenar ou absolver o indivíduo) senão por meio do debate, do diálogo, sem
descuidar a ética no exercício do poder. (RANGEL apud VALE,2014, p.73).
6 PONTOS COMPARATIVOS ENTRE OS TRIBUNAIS DO JURI BRASILEIRO E NORTE
AMERICANO.
A instituição do júri tanto Brasileira e Americana está prevista na sua constituição, em
que a apresentação sendo um estado democrático natural, mesmo sendo prevista em
suas doutrinas como órgão do poder judiciário, e em outro momento como direito e
garantia fundamental do tribunal popular. Mesmo apresentando argumentações e
conflitos entre os princípios constitucionais, o júri é soberano em suas decisões de
sentença proferida diante do tribunal do povo.
O tribunal do júri brasileiro é firmado dentro da constituição em detrimento dos
direitos e garantias ao réu como ampla defesa. Podemos mencionar que aplicação
somente se dá ao crime doloso contra a vida em que esta tipifica dentro do
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ordenamento jurídico brasileiro, em que assegura um processo transparente em seus
procedimentos.
Enquanto o tribunal do júri americano expressa na sua constituição consagrado
principalmente na emenda constitucional da sexta e sétima, sendo que ela se propaga
para todas as constituições estaduais mostrando a sua importância como princípio.
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Tanto o tribunal do júri brasileiro como americano possui características doutrinária
diferente em seus procedimentos desde formação do corpo de sentença, a escolha dos
jurados, quórum de votação, os procedimentos do júri, assim como, os fundamentos
delineados por sua constituição.
Podemos mencionar que a decisões também são totalmente diferentes em alguns
sistemas, a constituição brasileira assegura a votação do júri sigiloso em que se dá por
quesitos em que nenhum membro do júri sabe quem voto. Enquanto o júri americano
em sua constituição estabelece que a votação dos jurados deva ser unânime, mesmo
que preserve o sigilo da votação os jurando debatem entre si a causa a ser julgada.
Nos Estados Unidos uma característica
existente é a formação do Grande júri e o
5
Pequeno júri, que possui papeis diferentes dentro desse ordenamento, enquanto no
ordenamento jurídico brasileiro há somente a existência de um conselho de sentença
que possui um papel definido na constituição brasileira. Podemos mencionar um ponto
comum é a atuação direta do juiz presidente na condução e na instalação das sessões
do julgamento.
Podemos observar que o tribunal do júri possui algumas ligações com o tribunal do
júri norte americano, assim como, pode perceber que há poucos pontos de
semelhanças entre os dois modelos.
Ao finalizar este estudo comparativo entre essas duas instituições, podemos perceber
que não há um modelo que seja superior, mais o que podemos concluir é que cada
sistema apresenta notoriamente valores expressivos e defeitos de cada instituição que
podem ser corrigido ao longo do tempo principalmente por causa dos fatores sociais,
políticos e culturais.
CONCLUSÃO.
O presente trabalho teve como principal objetivo analisar e descrever os Instituto do
Tribunal do júri Brasileiro e tribunal do Júri Americano, buscando de forma direta as
principais características relevantes desses Instituto dentro do ordenamento jurídico.
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Ao realizar essa pesquisa, discutiu-se acerca desses institutos do júri suas
características especificas adotado no Brasil, assim como, Estados Unidos, buscando
desmontar a grande diferença entre os procedimentos de cada Instituto dos referidos
países. Em primeiro lugar foi observado que esses institutos apresentam um contexto
histórico de grande discussão em relação a sua origem, em que doutrinadores
divergem em alguns pontos.
Ao analisar e comparar os dois Instituto do Tribunal do júri no que se refere a origem
observamos o que o tribunal do júri brasileiro teve sua origem no tribunal romanos e
o tribunal do júri americano no tribunal da Inglaterra, mais o tribunal do júri brasileiro
apresenta as suas características no molde romano -germânico e americano nos
moldes do Common Law.
Foi observado que os Instituto possuem as suas competências fundamentadas em suas
constituições, o tribunal do júri brasileiro está fundamentado na Constituição brasileira
no Art.50, inciso XXXVIII e no código penal brasileiro no artigo 121, “caput” nos crimes
dolosos contra a vida. O tribunal do júri americano também está fundamentado em
sua constituição Americana prevista na Sétima Emenda, em que todos os crimes são
levados ao Tribunal do Júri.
O tribunal do júri apresenta vários princípios constitucionais que são fundamentais
para esse instituto, que são; plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania
dos vereditos, e a competência de jugar os crimes que estão tipificado no Art. 121 do
Código Penal, os crimes dolosos contra a vida. O maior princípio no que se refere à
legitimidade e a validade do tribunal do júri dentro do direito brasileiro e a
configuração de cláusula pétrea em nosso ordenamento em que demonstra o estado
democrático de direito. Enquanto na constituição federal americana, traz de modo
especial uma abordagem ao tribunal popular em seu âmbito criminal que estão
presentes em suas emendas constitucionais, por apresentar a falta de regulamentação
por parte de suas emendas que instituíram o tribunal do júri americano, as maiorias
das regras aplicada a esse instituto em geral são através de decisões jurisprudências.
Diante do exposto, podemos concluir que os institutos demonstram a grande
importância no ordenamento jurídico como instituição democrática, assim como, na
sociedade. Que podem buscar algumas modificações para que esses institutos e sua
atuação sejam mais justos e eficazes no tocante ao ordenamento, pois apresentam
uma grande vulnerabilidade no que se refere aos “juízes leigos”.
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RESUMO: A pesquisa tem por intento analisar as leis que regulamentam o direito da
criança e do adolescente os quais sempre foram alvos de grande discussão,
principalmente no que se refere aos direitos e garantias, atualmente não acompanham
essa evolução. Na antiguidade, os mesmos eram privados e vistos pela sociedade como
objetos de direitos, desprovidos da proteção estatal, diante desse fato e dos frequentes
casos de atos infracionais praticados por menores infratores e de grande repercussão
na sociedade contemporânea, surge à necessidade de entender quais medidas são
aplicadas para reprimir tamanha violência. Partindo desse prelúdio, de acordo com a
metodologia utilizada do tipo pesquisa descritiva, bibliográfica e qualitativa, realizada
em doutrinas e jurisprudências, foi possível verificar que Estatuto da Criança e o
5
Adolescente no que tange a efetividade
das medidas socioeducativas impostas ao
menor como também na sua execução, não segue a evolução em que os adolescentes
se encontram. Desse modo, por meio de estudo de teorias críticas sobre o método de
aplicação do ECA sobre a atual realidade das crianças e adolescentes, chegou-se à
conclusão que há uma necessidade da aplicação da legislação junto com a participação
da sociedade, para obter a maior efetividade da lei.
Palavras-chave: criança e o adolescente, proteção estatal, atos infracionais.
ABSTRACT: The research aims to analyze the laws that regulate the rights of children
and adolescents, which have always been the subject of great discussion, especially
with regard to rights and guarantees, currently do not follow this evolution. In ancient
times, they were deprived and seen by society as objects of rights, devoid of state
protection, in view of this fact and the frequent cases of infringement acts committed
by minor offenders and of great repercussion in contemporary society, arises the need
to understand which measures are applied to suppress such violence. From this
prelude, according to the methodology used of the descriptive, bibliographic and
qualitative research, conducted in doctrines and jurisprudence, it was possible to verify
that the Statute of the Child and the Adolescent regarding the effectiveness of the
socio-educational measures imposed on the minor as well as on their execution, does
not follow the evolution in which adolescents find themselves. Thus, through the study
of critical theories on the method of application of the ECA on the current reality of
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children and adolescents, it was concluded that there is a need for the application of
legislation along with the participation of society, to obtain the greatest effectiveness
of the law.
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De Medidas Socioeducativas. 8 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente (SGDCA). 9 O Principio da Municipalização e sua Aplicação ao ECA. 10
Conclusão. 11 Referências.

1 INTRODUÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) presente em nosso ordenamento
jurídico foi instituído pela Lei Federal 8.069/1990, em que dispõe de normas que
regulamentam os direitos e deveres da criança e do adolescente. O mesmo concretizou
a doutrina da proteção integral em substituição da doutrina da situação irregular,
assegurando que a criança e o adolescente possam ter todas as condições para seu
total desenvolvimento.
Atualmente no Brasil, a repercussão e a frequente prática de atos infracional
cometido por menores infratores são alarmantes, não é necessário sair do seu âmbito
local para que possa se deparar com casos de extrema frieza vinculados em meios de
comunicação.
Através deste estudo propiciou analisar o descumprimento das medidas
socioeducativas e sua reiteração delitiva. A justificativa aconteceu em razão da
sociedade uniformize que a aplicabilidade das mencionadas medidas está unicamente
ligada ao âmbito jurídico, assim como aos órgãos que fiscalizam o cumprimento das
mesmas.
2 CONTEXTO HISTÓRICO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
458

www.conteudojuridico.com.br

Historicamente o poder familiar era exercido exclusivamente pelo pai, o que era
chamado de “pátrio poder”, ou seja, o homem era considerado autoridade familiar ao
quais aqueles filhos e mulheres eram subordinadas. Regulamentado pelo antigo
Código Civil de 1916 o marido era responsável por chefiar sua família. Não existia a
ideia de que aqueles filhos (crianças e adolescentes) poderiam ser sujeitos de direitos,
estes eram considerados como meros objetos do “pátrio poder”, podendo submetêlos a castigos e condições subumanas.
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No Brasil Império não existia uma legislação especifica para tratar de crianças e
adolescentes, ambos eram punidos como adultos caso praticassem alguma conduta
delituosa. As medidas nessa época tinham um caráter assistencial, com base na
religião, as igrejas eram responsáveis pela instituição de menores com recursos
advindos do Estado. Ao longo dos anos surgiram as primeiras leis que abordavam a
criança e o adolescente como, por exemplo, o código criminal de 1830, neste os
“menores” ao cometerem crimes eram aplicadas as medidas corretivas.
O antigo Código de Menores, Lei Federal 6.697/79 foi criado na perspectiva da
situação irregular, abrangido menores de 07(sete) a 18(dezoito) anos. Foram criadas
5
instituições estatais para internar
aqueles menores que violassem as leis e tivessem
sido abandonados, como a FEBEM. Na mesma época, criança e o adolescente eram
vistos como ‘problema de polícia’ (atos desviados), e as penas aplicadas causavam
sofrimento físico e psíquico ao infrator, além de programar sentimento de culpa com
a institucionalização com a finalidade de proteger a sociedade e, não, proteger a
criança e o adolescente.
O Brasil influenciado pelos acontecimentos internacionais, como a Declaração
Universal de Direitos Humanos, incorporou de forma definitiva, em sua Constituição
Federal/1988 princípios que assegurassem a proteção e defesa das crianças e
adolescentes, como por exemplo, o “princípio do melhor interesse da criança”, de
fundamental importância como parâmetro para aplicabilidade da lei.
Nos ensinamentos de Paulo Afonso Garrido de Paula (2002) foi possível
perceber que ocorreu uma evolução no que se refere ao tratamento da Criança e
Adolescente junto à legislação como se pode perceber:
“a evolução do tratamento da criança e do adolescente, pelo
mundo jurídico, pode ser resumida em quatro fases ou sistemas:
a) fase da absoluta indiferença, em que não existiam normas
relacionadas a essas pessoas; b) fase de mera imputação criminal,
em que as leis tinham o único propósito de coibir a pratica de
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ilícitos por aquelas pessoas (Código Criminal do Império de 1830,
Código Penal de 1890) ; c) fase tutelar, conferindo-se ao mundo
adulto poderes para promover a integração sociofamiliar da
criança, com tutela reflexa de seus interesses pessoais (Código
Mello Matos de 1927 e Código de Menores de 1979); d) fase da
proteção integral, em que as leis reconhecem direitos e garantias
as crianças, considerando-a como uma pessoa em
desenvolvimento”. (GUARRIDO, 2002, p.130)
Como bem mencionado por Paulo Afonso Garrido de Paula (2002) a doutrina
da proteção integral teve como ideia central e paradigmática no âmbito jurídico a
proteção, promoção e defesa dos direitos afetos a infância e juventude, impõe-se um
caráter humanitário para compreensão dos acontecimentos sociais em que se
encontram interesses e direitos individuais de cunho fundamentais inerentes a pessoa
humana, por sua vez peculiar à criança e o adolescente, conforme o art. 6, do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Na fase de edição da norma, a nomenclatura para esses conjuntos de direitos
foi designada de Estatuto, tendo como noções um conjunto de direitos,
diferentemente da termologia Código, usado como forma de punir um segmento.
Nesse contexto, o referido Estatuto inicialmente não tem como objetivo regulamentar
as relações sociais, e sim, proteger uma determinada classe, tendo em vista a sua
vulnerabilidade presumida.
3 DIFERENÇA ENTRE CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA O ESTATUTO
A Lei Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê a definição
no Art. 2º “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos (12)
de idade incompleta, e adolescente aquele entre doze (12) e dezoito (18) anos de
idade”. É importante ressaltar que essa observância ao critério cronológico serve como
parâmetro para definir qual medida a ser aplicada, em caso de ato infracional
praticado.
Nessa perspectiva, crianças somente serão submetidas às medidas de proteção
(art. 101), e o adolescente submetido a medidas de proteção e/ou medidas
socioeducativas (art. 112 a 125), ambas com a finalidade de desaprovar a conduta
praticada, e aplicação de medidas pedagógicas, fortalecendo o vínculo familiar e
comunitário.
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Vale destacar que durante o período de investigação, apuração e aplicação das
mencionadas medidas legais é resguardado o direito a preservação da identidade,
imagem, nomes conforme o art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem
como finalidade a proteção integral da identidade da criança e do adolescente.
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Diante dessas circunstâncias, é necessário o cuidado com as informações acerca
da criança e do adolescente menor infrator, tendo em vista a não divulgação total ou
parcial, por qualquer meio de comunicação.
4 DA AGRESSIVIDADE À VIOLÊNCIA
Em nossa sociedade contemporânea a violência sempre é manchete nos jornais
e noticiários, principalmente quando é praticada por criança ou adolescente, Márcia
Regina da Costa (2014) afirma que é na faixa etária de 12 a 18 anos, pela prática de
delitos. De forma precipitada a sociedade responsabiliza os jovens por essa onda de
violência que vem acontecendo de forma corriqueira, assim, os mais conservadores
torcem e clamam pela redução da maioridade penal para a idade de 16 anos.
Nesse contexto, tais atos podem ser um pedido de socorro, a realidade das
5
famílias brasileiras é desestruturada,
meninas sendo mães aos 15 anos de idade, por
exemplo, a maternidade cada vez mais precoce. A figura materna tem se perdido ao
longo dos anos, como também a figura paterna nas relações familiares.
Seguindo esse raciocínio, de acordo com Renata Nunes Carvalho (2016) a família
é encarregada de exercer o poder familiar sobre a criança ou adolescente, logo,
educando e repreendendo quando necessário. Se o ambiente familiar, por outro lado,
for inadequado, poderá proporcionar perpetuação da tendência antissocial. A
sociedade responsabiliza como um fracasso da família na sua função de responder
adequadamente a agressividade da criança, no sentido de contê-la no âmbito
doméstico.
É indispensável à autoridade que os pais transmitem aos filhos, sendo de suma
importância para seu total desenvolvimento, entretanto os casamentos atuais duram
cada vez menos, e os filhos são objetos para agredir o ex-parceiro. Diante desse fato,
às crianças e adolescentes estão sendo deixadas para trás na lista de prioridade da
família, educar deixou de ser função exclusiva do pai ou mãe, delegando para a escola,
tio, avó ou qualquer parente próximo.
Desse modo como bem aduz Leila Rute Oliveira Gurgel (2008), a violência
começa dentro do seio familiar, inserida na rotina da criança ou adolescente, seja o pai
que castiga o filho(a) de modo desproporcional, aplicando lesões físicas e psíquicas
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nesses indivíduos ainda em formação de caráter e personalidade. Por outro lado, a
violência domestica ainda é a porta inicial posto que os jovens sofram desde a infância,
seja pelos pais que utilizam punição, seja verbal, psicológica ou física, estão mostrando
a seus filhos que a violência é uma forma apropriada de resolução de conflitos.
O ambiente familiar influencia de forma direta na conduta antissocial da criança
ou adolescente, isso quer dizer, uma família com baixo poder aquisitivo, por si só, não
pode ser considerada um fator para sua conduta antissocial, ou seja, não faz sentido
algum tratar a violência como um fenômeno de classe.
Para que tais condutas de violência não cheguem à prática de um ato infracional,
é necessário promover mudanças significativas em seu ambiente familiar,
independentemente da classe social em que estão inseridas.
5 ATO INFRACIONAL
Quando é referido o termo “ato infracional”, imediatamente é atrelada a ideia
de um adolescente em conflito com a lei, tirando a termologia do senso comum da
prática de um crime. Ademais os menores infratores são inimputáveis
penalmente, como dispõe o artigo 104° do ECA: “São penalmente inimputáveis os
menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei”. Assim a imputabilidade
exclui a culpabilidade, ou seja, se não há culpa, logo não haverá crime.
De acordo com o artigo 103 do mesmo Estatuto, “ato infracional é a
conduta prevista na lei penal como crime ou contravenção penal”, respeitando o
principio da reserva legal. Pode-se analisar que a estrutura do ato infracional segue a
do delito, sendo um fato típico e antijurídico, com ressalva, a tipicidade é “emprestada”
da legislação ordinária, uma vez que a mesma só está prevista no Código Penal.
Por fim, o menor ao cometer um delito, não é considerado um criminoso
e sim um infrator, e as medidas a ele imposta não são de caráter penal e sim
administrativo.
5.1 Apuração do Ato Infracional
Para Marcos Bandeira (2006) o adolescente ao praticar o ato infracional, quando
for apreendido deverá ser apresentado, imediatamente, a autoridade policial
competente, e consequentemente formalizar o processo investigatório, a fim de
comprovar a autoria do delito. Logo após, constatando que o ato infracional foi
praticado com o emprego de violência ou grave ameaça, lavrará “auto de apreensão”,
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a conduta é quase a mesma adotada para os demais ritos de prisão em flagrante, com
uma ressalva, os menores são inimputáveis, logo, tendo um tratamento diferenciado a
cerca do procedimento policial.
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A autoridade policial está obrigada a comunicar o fato imediatamente à
autoridade judiciária competente (Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca)
bem como aos familiares do adolescente, de preferência os pais ou responsáveis do
menor. O adolescente goza de todas as defesas processuais cabíveis em nossa
legislação, em especial, o direito de permanecer em silêncio, bem como reconhecer os
responsáveis por sua apreensão.
Assim dispõe o art. 106 do ECA:
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade
senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos
responsáveis
5 pela sua apreensão, devendo ser informado acerca
de seus direitos.
Conforme referenciado, a autoridade policial após o procedimento
investigatório juntamente com o Ministério Público a colocação do adolescente em
liberdade, entregando o mesmo para os pais ou responsáveis. E por fim, o menor e
seus responsáveis, a vítima, apresenta-se ao Ministério Publico, com data marcada para
uma oitiva de informal, onde o MP poderá requerer o arquivamento, requerer
remissão, oferecer representação, requerer internamento provisório.
Em conformidade com o exposto, o art. 179 do ECA, delibera:
Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do
Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão,
boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente
autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os
antecedentes do adolescente, procederá imediata e
informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou
responsável, vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante
do Ministério Público notificará os pais ou responsável para
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apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das
polícias civil e militar.
Dessa forma, faz-se compreender que há uma garantia de proteção deste
adolescente no sentido de imediata oitiva do mesmo. Conforme estabelece o
ordenamento jurídico brasileiro, é indispensável à representação do Ministério Público,
consagrando os princípios que norteiam o Direito da Criança e do Adolescente, em
destaque a celeridade processual.
6 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Como é possível constatar de acordo com a Lei Federal 8.069/1990, as medidas
socioeducativas somente serão impostas aos adolescentes que praticarem algum ato
infracional, ou seja, a conduta praticada seja considerada como crime ou contravenção
penal, acarretará ao menor infrator consequências para que o mesmo seja punido,
respeitando todas as garantias processuais existentes no ordenamento jurídico, tais
como o direito ao contraditório, a ampla defesa, a defesa técnica por advogado e o
devido processo legal.
Nesse sentido, o artigo 112, do ECA, taxativamente aduz:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
Tais medidas devem ser aplicadas em respeito ao princípio da dignidade da
pessoa humana, observando que se trata de adolescentes na condição de
desenvolvimento. Logo, tendo como o objetivo o caráter pedagógico e promover o
fortalecimento de vinculo familiar e comunitário. O ECA não contempla a medida
socioeducativa como uma sanção penal, como confirma o artigo 100 da referida lei
“Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas,
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preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários”.
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6.1 Advertência
É aplicada ao menor que praticou uma conduta considerada de menor potencial
ofensivo, ou seja, praticou um ato de pouca lesividade ou de natureza leve, merecendo
assim uma reprovação mais branda. O magistrado não pode banalizar ou menosprezar
o caráter sancionatório e educativo da advertência, sob pena de atribuir ao menor uma
sensação de impunidade.
O renomado jurista Paulo Lúcio Nogueira (1991), em sua conhecida obra, afirma
o seguinte com relação à medida socioeducativa da advertência: “A advertência é a
primeira medida prevista a ser aplicada ao adolescente que pratique ato infracional,
mas independe de prova de autoria e da materialidade para ser imposta”.
6.2 Obrigação de reparar o dano
Diante da prática de um ato infracional pelo menor causar prejuízos, ou seja,
ocasionar reflexos patrimoniais, o magistrado poderá aplicar a medida socioeducativa
5
de obrigação de reparação do dano,
nos termos do art. 114/ECA:
Art. 114 – Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que
o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano,
ou, por outra forma, compense o prejuízo. Parágrafo único –
Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser
substituída por outra adequada.
Por meio do referido artigo, é possível perceber que tal medida não será
aplicada a grande maioria da clientela da Vara da Infância e Juventude, por serem de
origem hipossuficientes e carentes de uma estrutura familiar, sem quaisquer condições
de arcar com tais prejuízos, tendo como uma renda familiar a baixo do mínimo vigente
salarial em nosso País.
6.3 Prestação de serviços à comunidade
Umas das principais medidas impostas ao menor, em meio aberto está prevista
no art. 112, III, do ECA. Consiste na prestação de serviços a entidades hospitalares,
assistenciais, educacionais e congêneres, por período não superior a seis meses, e visa,
fundamentalmente, aferir o senso de responsabilidade do jovem e sua aptidão para
cumprir a medida em meio aberto, ou seja, o adolescente continuará estudando ou
trabalhando, normalmente, convivendo na sua comunidade junto com seus familiares
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e amigos. Essa medida deve ficar a cargo de alguma entidade responsável pela
execução da medida.
6.4 Liberdade assistida
Previsto nos art.s 118 e 119 do ECA, constitui em uma importante medida
socioeducativa de cunho pedagógico, sem que o adolescente em conflito com a lei
perca a sua liberdade, sendo de controle do poder público sua execução. O juiz, no
âmbito do processo de conhecimento, faz a aplicação da medida que parecer mais
adequada naquele caso concreto, observando os relatórios de equipe multidisciplinar,
provas, testemunhas, levando em consideração a gravidade e a reprovabilidade da
conduta praticada pelo menor, determinar e sentenciar a liberdade assistida, podendo
o representante legal recorrer da decisão.
6.5 Inserção em regime de semiliberdade
Com previsão legal no art. 120 do ECA, estabelece que pode ser aplicada desde
o inicio, ou constituir uma transição para o regime aberto, preparando assim o
adolescente para ser inserido ao meio da sociedade. Trata-se, na verdade, de um
modelo similar ao regime semiaberto destinado aos imputáveis, os quais,
normalmente, exercem atividades escolares e profissionalizantes externas sob a
supervisão do responsável pela colônia agrícola, industrial ou similar e retornam para
o pernoite, permanecendo, também, nos domingos e feriados no estabelecimento do
regime semiaberto.
6.6 Internação em estabelecimento educacional
Por fim, cumpre abordar sobre a internação em estabelecimento educacional,
que é a última medida adotada pelo art. 112 do ECA, Viviane Lacerda (2019) afirma
que a medida de internação em estabelecimento educacional é medida socioeducativa
privativa de liberdade que impõe ao adolescente infrator limitação ao direito de ir e
vir. Tal medida será aplicada por autoridade judicial, após o devido processo legal,
quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por
descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Tal
medida, assim como o regime de semiliberdade, não comporta prazo determinado e
deve respeitar os ditames do princípio da brevidade, excepcionalidade e do respeito à
condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
7 DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
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Como visto no decorrer deste estudo, há um leque de possibilidades para
o cumprimento dessas medidas mas pode ser que ocorra o seu descumprimento
também, havendo o descumprimento de alguma medida socioeducativa imposta ao
menor infrator acarretará em consequências mais graves, como por exemplo, a
internação com prazo determinado. A privativa de liberdade, sujeita aos princípios de
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
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Pressupõe a reiteração injustificada de descumprimento de medida
anteriormente imposta, a mesma deve ter sido proferida em sentença, fase do
processo de conhecimento, no qual se analisou por meio desta pesquisa que o déficit
socioeducativo presente e se aplicou a respectiva medida ao adolescente.
Contudo, essa sanção somente poderá ser aplicada no caso de o
descumprimento ser reiterado e injustificado. A reiteração, segundo o STJ, pressupõe
mais de 03 atos e não se confunde com a reincidência. O instituto da reincidência por
sua vez é previsto na Lei de Execução Penal (LEP), ocorre quando o agente, após ter
sido condenado definitivamente por outro crime, comete novo delito, desde que não
5
tenha transcorrido o prazo de cinco
anos entre a data do cumprimento ou extinção da
pena e a prática da nova infração.
8 SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(SGDCA)
Fruto de uma mobilização anterior a Constituição Federal/88 e promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema de Garantias consolidou-se após
resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente
(CONANDA) de 2006.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(2013) o Sistema de Garantia foi criado com o objetivo de efetivar a integração e
articulação entre o Estado, família e sociedade civil, com a finalidade de consolidar os
princípios e garantias em face de crianças e adolescentes, cada um se
responsabilizando com o futuro do país.
Nesse contexto, o Sistema de Garantia foi dividido em três aspectos: o de defesa,
promoção e controle. Essa divisão é importante para que se possa compreender como
funciona cada autor na medida da sua responsabilidade e assim entender a função de
cada cidadão, para cobrar dos representantes legais.
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Desse modo encontram-se no primeiro aspecto os órgãos integrantes do
Sistema de Justiça, através das leis e as instâncias judiciais, fiscalizando quando se
detecta o descumprimento de leis. As instâncias do judiciário, juntamente com as
organizações da sociedade civil, devem zelar e fiscalizar para que a lei seja aplicada ao
fato concreto. Um exemplo desses órgãos é o Conselho Tutelar, tem como
responsabilidade observar e encaminhar os casos de violação dos direitos de crianças
e adolescentes, agindo como um guardião da sociedade. Por outro lado, tem-se
também o Ministério Público, através do promotor, agindo de ofício ou a requerimento
nos casos de abuso dos direitos da criança ou adolescente.
Nesse sentido, observou-se também o aspecto da promoção, estas estão os
responsáveis por executar o direito, transformando em ação. No campo da educação
estão os professores e os profissionais de educação, observando se existe a violação
ao direito da criança e do adolescente para poder encaminhar o fato para as
autoridades competentes. No campo da saúde estão os médicos, enfermeiros, e outros
profissionais que trabalham em clínicas ou hospitais, a portaria de nº 1968/GM dispõe
autoridade aos profissionais do Sistema Único de Saúde, encaminhar aos órgãos
competentes denúncias de suspeita de abuso sexual sofridas por criança ou
adolescente. O Governo Federal é incluso estando apto a oferecer promoção de
direitos no âmbito das políticas públicas, um exemplo é a criação do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA), órgão responsável por tornar
efetivo os direitos e diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). No âmbito
Estadual, outro exemplo é a realização de medidas socioeducativas.
Contudo, o último aspecto controle, que se destaca são os conselhos de direitos.
Existentes atualmente no âmbito Municipal, Estadual ou Nacional, esses conselhos tem
como finalidade garantir a participação da sociedade civil para elaboração de políticas
públicas e propiciam ao cidadão a oportunidade de formular, supervisionar e avaliar o
que está sendo elaborado em face de melhor qualidade de vida, junto com
representantes do governo. Podendo ter caráter deliberativo, consultivo ou normativo.
Em sede Municipal, se constata a precariedade da criação de Conselhos, desse modo
gerando obstáculos para assegurar as prerrogativas constitucionais, principalmente no
que tange a promoção de direitos e garantias.
9 O PRINCÍPIO DA MUNICIPIALIZAÇÃO E SUA APLICAÇÃO AO ECA
A municipalização é um processo de descentralização, vale notar que a
descentralização mencionada é politica, ou seja, os Municípios passam a desempenhar
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papéis relevantes, levando em consideração as necessidades e características locais da
população, tendo em vista que é no âmbito local que acontecem os conflitos,
necessidades e desamparos enquanto medidas não aplicadas aos menores infratores
e quando são aplicadas, estas não tem total efetividade.
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Em conformidade com a Constituição Federal/88 nos seus artigos 204, I e 227, §
7º a Lei Federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) instituíram a execução
de políticas assistenciais aos Estados e Municípios, bem como entidades beneficentes
e de assistência social.
Conforme dispõe o art. 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I - municipalização do atendimento;
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a
participação popular paritária por meio de organizações
5
representativas,
segundo leis federal, estaduais e municipais;
III - criação e manutenção de programas específicos, observada
a descentralização político-administrativa;
IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do
adolescente;
V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério
Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social,
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização
do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria
de ato infracional;
É possível observar que a descentralização política-administrativa, em especial
a municipalização, é de fundamental importância para que se possa ser criado um
Sistema de Garantia da Criança e do Adolescente, mediante pactos entre diferentes
autores e respectivas responsabilidades. Nota-se que o principal ator é o Município,
garantindo a efetiva organização e execução de serviços no que tange as políticas
públicas e sociais, com a cooperação financeira dos demais entes.
Neste sentido, por todo o exposto, é indispensável que o Município tenha seu
papel forte em proteger e garantir que os direitos e deveres das crianças e
adolescentes sejam efetivados e cumpridos, e ainda, referente ao cumprimento das
medidas socioeducativas, pois tais medidas não são eficazes pela falta de execução nas
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medidas impostas pelos órgãos competentes e como forma de executara aplicação
dessas medidas no âmbito local a municipalização faz-se necessária, como também a
elaboração de políticas públicas.
10 CONCLUSÃO
A (in)eficácia das medidas socioeducativas enquanto agentes da inclusão e
ressocialização para a sociedade do menor que comete atos infracionais, é evidente, a
efetivação dessas medidas enquanto caráter sociopedagógico na prestação de serviço
à comunidade. Institui perante a sociedade atual permeada pela violência e
criminalidade, advertências, ou até mesmo reparação do dano é ineficaz pela falta de
cuidado dos próprios agentes fiscalizadores e a ausência de políticas públicas que
ajudem na diminuição dessas infrações cometidas pelos menores infratores.
Neste estudo evidenciou que, as medidas socioeducativas configuram sanções
estabelecidas no ECA aplicadas aos menores em situação de conflito com a lei, deste
modo, buscando atender o atendimento socioeducativo, a redução da reincidência
criminal e a prevenção da violência, conclui-se que, os pressupostos doutrinários e
jurisprudenciais não comprovam consenso quanto a sua eficácia e efetividade, a
esmagadora maioria entende que a execução das medidas socioeducativas não
produzem os efeitos desejados, pois necessita de maior atenção do Estado
promovendo políticas públicas que atendam o interesse do menor desprotegido, assim
como observar o princípio da municipalização, como forma de facilitar uma maior
proteção, além de, investir na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento
de programas direcionados para reintegrar o menor infrator à vida em sociedade.
Ressalta-se ainda que, a ineficácia da medida socioeducativa, em partes ao
sentimento de impotência que se avassala a grande maioria de profissionais, que
verificam a limitação dos serviços públicos. Trata-se, de uma insuficiência do sistema
que com o fim da implementação da medida socioeducativa, o menor continue do
mesmo modo como entrou, com poucas chances, instalando um círculo vicioso,
resultante em taxa de reincidência significativa, essencialmente, pelo fato de não ter
sido consolidado, atendimentos básicos de suporte às medidas socioeducativas, como
é expresso no ECA.
Na prática, as medidas socioeducativas tem sido ineficazes para a promoção de
condições efetivas de desenvolvimento do menor em situação de risco, no que se
refere à socioeducação e a superação da prática infracional. Tal pressuposto
fundamenta a justificativa para deste estudo que propõe uma reflexão sobre a
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temática, que buscou evidenciar as fraquezas e benefícios inerentes deste contexto, na
sociedade atual.
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Assim, é indiscutível que o argumento utilizado para a atual aplicação dessas
medidas seja reanalisadas, pois a legislação muito carece de órgãos que de fato
cumpram a lei, observando as medidas e como devem ser aplicadas, pois em não
havendo resultado, e ainda se, os jovens estão voltando para as práticas dos mesmos
delitos, outra medida deve ser tomada, e não a inércia que o Estado se encontra.
O presente estudo possibilitou uma perspectiva sintetizada da realidade que
denota as atuais condições sociais que se reporta a violência vivenciada, praticada e
sofrida pelos menores. Nesse contexto, propôs-se como Objetivo Geral evidenciar a
ineficácia das medidas socioeducativas analisadas, voltadas à prestação de serviço à
comunidade através de um olhar crítico reflexivo, enquanto promotora da inclusão e
ressocialização do menor infrator, que objetivou averiguar as limitações de sua
efetivação como caráter sociopedagógico na prestação de serviço à comunidade.
Constatou o contexto da medida socioeducativa na modalidade de prestação
5
de serviço a comunidade, é permeada
de dificuldade, essencialmente, no que se refere
a desenvolver o pleno caráter pedagógico na sua efetivação.
Dentre as dificuldades apontadas em vários estudos encontrou-se o fato de que
prevalece um elevado índice de menores infratores que já passaram pelo programada
de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade em período anterior,
e são reincidentes nos delitos, que demonstrou a ineficácia do âmbito
educativo aplicado no decorrer da realização da medida socioeducativa, assim como
da reflexão com relação ao comportamento e dos encaminhamentos para promover
transformações e buscar novas opções, o que deveria ser o resultado surtido mediante
a efetivação da atuação educativa.
Conclui-se que as medidas socioeducativas, bem como as sanções, apresentam
como características fundamentais o castigo, a prevenção e a regeneração, e estas
medidas são muitas vezes ineficazes dentre os métodos utilizados no âmbito das
instituições. Há uma carência de tratamento digno de respeito e realmente educativo
e socializador para o menor infrator em cumprimento de medidas privativas de
liberdade e socioeducativas independente de qual for o ato infracional ou crime
cometido.
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RESUMO: Este artigo apresenta as propostas de desmilitarização da polícia militar
dando ênfase na PEC 51 de 2013 a qual teve sua origem após uma conferência sobre
a segurança pública no Brasil, mostrando os reflexos ensejadores de tais medidas
adotados por alguns parlamentares brasileiros. Este trabalho também mostra os
reflexos negativos que podem surgir na sociedade com a efetivação destas propostas,
os riscos à soberania nacional, o descontrole de uma tropa treinada que possui o poder
de matar a qual age no combate de inúmeros ilícitos que ocorrem diuturnamente.
Demonstra ainda os valores e virtudes militares, o adestramento de uma tropa, os
índices de mortes de policiais tanto de folga como em serviço. Mostra como é arriscado
para o cidadão a desmilitarização da polícia militar, onde fica evidente que o
militarismo presente nas polícias brasileiras não é um fator negativo quando se fala em
violência estatal, sendo demostrado que a criminalidade existente no país decorre de
fatores sociais, culturais e econômicos, provando a ineficácia das alegações dos
propositores de tal emenda constitucional.
Palavras chaves: Desmilitarização. Polícia Militar. Policiais. Propostas
ABSTRACT: This article presents the military police demilitarization proposals
emphasizing the PEC 51 of 2013, which originated after a conference on public security
in Brazil, showing the consequences of such measures adopted by some Brazilian
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parliamentarians. This work also shows the negative reflexes that may arise in society
with the realization of these proposals, the risks to national sovereignty, the lack of
control of a trained troop that has the power to kill which acts in the fight against
countless illicit acts that occur daily. It also demonstrates the military values and virtues,
the training of a troop, the death rates of police officers on duty and off duty. It shows
how risky the citizen is the demilitarization of the military police, where it is evident
that the militarism present in the Brazilian police is not a negative factor when talking
about state violence, and it has been shown that the existing crime in the country stems
from social, cultural and social factors. proving the ineffectiveness of the proposers'
allegations of such a constitutional amendment.
Keywords: Demilitarization. Military police. Cops. Proposals
INTRODUÇÃO
A Magna Carta traz em seu artigo 142 o Título V: Da Defesa do Estado e das
Instituições Democráticas, dividindo-o em dois capítulos, o primeiro vem elencando o
papel das Forças Armadas e o segundo, em seu artigo 144, prevê os órgãos de
segurança pública existentes no5 país, pormenorizando o sistema que cada um será
regido.
Em relação ao tema colocado à baila, deve-se fazer uma ponderação no que
tange aos reflexos destas propostas de retirar o militarismo das polícias estaduais, pois
a Constituição Federal deve ser sempre o ápice de observância e respeito, limitandose qualquer demanda à preservação do Poder Constituinte Derivado Reformador sem
utilizá-lo de forma exacerbada com o objetivo de pleitear interesses particulares e de
blocos isolados.
Este trabalho vem demonstrar como essas propostas de desmilitarização afronta
o Estado Democrático de Direito e coloca em risco a soberania nacional, tendo em vista
um modelo já totalmente consolidado no meio social, surgindo muito antes da
promulgação da Constituição Federal como um modelo de organização institucional
enraiado em dois pilares básicos da vida castrense: hierarquia e disciplina.
Neste diapasão, o presente vem demostrar ainda os motivos pelos quais
levaram ao surgimento destas propostas, sendo colocados de maneira tendenciosa e
descuidada por alguns representantes políticos, visto que deixaram se levar por
paixões e inverdades a respeito das polícias militares, pois não houve uma pesquisa
minuciosa a respeito do funcionamento do militarismo e do seu real formato para que,
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após esta ter fundamentos suficientes propor emendas à Constituição, as quais não
podem infligir toda uma norma consolidada.
Este trabalho mostra os reflexos negativos que a sociedade irá sofrer com essas
propostas, tendo em vista serem os usuários dos serviços públicos, dentre eles está a
segurança pública desempenhada pelas polícias, entre elas a militar, que exerce papel
fundamental na proteção da sociedade, pois se utiliza de aparatos e técnicas que
exaltam a ostensividade preservando a ordem pública onde quer que se encontre.
1. SEGURANÇA PÚBLICA
Tema de extrema relevância social, vem sendo debatida em vários seguimentos
da sociedade contemporânea. Muitas instituições e pessoas criticam a situação atual
da segurança pública no Brasil, sendo um dos países com alta taxa de homicídios no
mundo, desta forma, colocam a culpa deste caos na polícia e, principalmente, na polícia
militar, alegam ser uma polícia truculenta e que atira para depois perguntar. Na
verdade, as opiniões se contradizem quando se fala em quem é culpado, pois o policial
não é legislador da norma, é apenas um agente do estado investido de uma imensa
responsabilidade e que cumpre o que determina a lei. Para conhecermos melhor a
segurança pública devemos nos socorrer a institutos que e tragam à baila om papel de
cada órgão policial, e o primeiro que deve ser analisado é a Carta Magna de 1988, que
em seu artigo 144 estabelece que:
Art.144.A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I- polícia federal;
II- polícia rodoviária federal;
III- polícia ferroviária federal;
IV- polícias civis;
V- polícias militares e corpos de bombeiros militares.
[...]
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§4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
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§5ºÀs polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades
de defesa civil.
§6ºAs polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com
as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
[...] (BRASIL, 2019)
Como é estabelecido no caput do referido artigo, a segurança pública é dever
do Estado, direito e responsabilidade
de todos, porém muitos acreditam que é
5
responsabilidade somente das polícias e quando ocorre a elevação de delitos a culpa
recai nas organizações policiais.
O parágrafo 5º do artigo 144 menciona o papel precípuo da polícia militar, qual
seja, o de realizar patrulhamento ostensivo e preservar a ordem pública. Patrulhar
ostensivamente é estar fardado e com viatura policial caracterizada, para que a
população veja a polícia nas ruas e se sinta segura. Preservar a ordem pública é
combater os inúmeros ilícitos que ocorrem diuturnamente em todas as regiões deste
imenso país, é confrontar com marginais, utilizando-se de armamentos letais,
empregando a força estatal para que o caos não se estabeleça. Veja-se a situação da
segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que mesmo com a polícia presente nas
ruas, os criminosos persistem em continuar a delinquir e implantar um poder paralelo,
um poder não estatal, com regras e penalidades que colocam a população a mercê da
ação dos infratores da lei.
O parágrafo 6º do artigo 144 estabelece que a polícia miliar e os corpos de
bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro, ou seja, em
uma situação de guerra estas intuições auxiliares são convocadas para preservar a
segurança interna do Brasil, enquanto o Exército de Caxias preserva a segurança nas
fronteiras, impedindo a entrada de nações estrangeiras inimigas. Querer estabelecer
propostas para mudar toda uma organização militar e consequentemente acarretar a
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mudança de outra instituição é, no mínimo, impensada e descuidada, pois coloca em
xeque não somente os valores de um organismo da segurança pública, mas
principalmente a soberania nacional.
As propostas de desmilitarização da polícia militar vão na contramão do Estado
Democrático de Direito, pois afeta a Constituição Federal em questões de soberania
que está ligada diretamente com a defesa do estado, prevista no artigo 142 da Magna
Carta, logo propor mudanças sensacionalistas em questões de segurança interna não
pode oferecer riscos à nação brasileira.
O militarismo presente na polícia não a torna mais violenta ou mais cruel, ele
existe para se estabelecer regras que devem ser cumpridas à risca, objetivando manter
solidificado dois pilares básicos: hierarquia e disciplina.
A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis
diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação
se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou
graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O
respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de
acatamento à sequência de autoridade. (Art.14, §1º do Estatuto
dos Militares).
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral
das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam
o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever
por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo. (Art.14, §2º do Estatuto dos Militares).
Desta forma, é notório que o papel desempenhado pelas organizações militares
se distingue de outros organismos, pois são submetidos a estatutos próprios e
possuem inúmeros valores e deveres que cada militar deve trazer consigo e segui-los
de forma ímpar em toda a sua vida profissional, valores estes que não possuem
tamanha relevância para as pessoas que exercem outras atividades laborais, como o
patriotismo, espírito de corpo, o amor à profissão e dentre outros.
Tirar o caráter militar das polícias é abalar toda uma estrutura já consolidada, é
uma mudança de paradigma, pois os militares não exercem suas atividades somente
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nas ruas preservando a ordem pública, mas exercem também seu ofício nos quartéis
em paradas diárias, hasteamento da bandeira nacional, desfile militar, atendimento ao
público, adestramento da tropa, instruções, o respeito ao posto e/ou graduação, a
continência, dentre outras atividades. Desmilitarizar essa instituição é fazer com que se
percam inúmeros valores existentes na caserna, é colocar em risco o controle da tropa,
é extirpar toda uma história já edificada, é adormecer um sonho de garoto em vestir
uma farda, prestar continência, desfilar, e realizar tarefas que somente são afetas aos
militares.
2. A PROPOSTA DE DESMILITARIZAÇÃO
A proposta de desmilitarização nº 51 de 2013 vem propondo uma ementa que
modifica alguns artigos da Constituição Federal, são eles: 21, 24 e 144 e acrescenta os
artigos 143-A, 144-A e 144-B, estabelecendo mudança no atual modelo de segurança
pública através da desmilitarização das polícias militares dos estados, traz a seguinte
redação:
Artigo 143-A. A segurança pública, dever do Estado, direito e
5
responsabilidade
de todos, seja exercida para a preservação da
ordem pública democrática e para a garantia dos direitos dos
cidadãos, inclusive a incolumidade das pessoas e do patrimônio;
determina que a fim de prover segurança pública, o Estado
deverá organizar polícias, órgãos de natureza civil, cuja função é
garantir os direitos dos cidadãos, e que poderão recorrer ao uso
comedido da força, segundo a proporcionalidade e a
razoabilidade, devendo atuar ostensiva e preventivamente,
investigando e realizando a persecução criminal;
Ora, a preocupação precípua dos autores desta proposta é com a natureza das
corporações policiais, onde querem estabelecer em todas as polícias o caráter civil,
levando em consideração que o fator que contribui para o aumento da violência do
estado contra o cidadão é o militarismo. Todavia, deve-se analisar fatores de extrema
relevância no que tange a atuação policial, pois a polícia militar está presente nas ruas
diuturnamente cumprindo o seu papel constitucional, ou seja, é óbvio que será a
primeira polícia a dar resposta a uma ação criminosa em curso, sendo que, na maioria
dos casos, há o enfrentamento por parte dos criminosos os quais não se rendem e
tampouco respeitam a polícia. Sendo assim, o militarismo não acarreta o aumento da
violência policial, é um modelo adotado para questões de organização e estruturação
institucional.
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Cita-se como exemplo de que o militarismo não contribui para o aumento da
violência policial, é a atuação da CORE- Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia
Civil do Rio de Janeiro, a qual atua em situações que exijam um elevado grau de
adestramento e preparo técnico pois as operações são de alto risco e complexas, onde
os policiais civis vão ao combate contra criminosos e ocorrem mais mortes de
infratores das leis se comparado com o enfrentamento destes com policiais militares
do serviço policial ordinário, os quais possuem somente uma formação básica durante
o curso policial.
As causas de aumento da criminalidade estão ligadas a diversos fatores, porém
atribuir este efeito à instituição policial militar é uma falácia.
A causa do aumento da criminalidade está associada ao cruel e persistente
quadro de desigualdade social, desigualdade no acesso à justiça, desigualdade racial
e a seletividade na aplicação das leis levando a impunidade (TEZA, 2013).
Os criminosos estão cada vez mais ousados, não respeitam as forças policiais,
sabem que podem se escorar em legislações fracas e protecionistas, possuem armas
de última geração, importadas, de grosso calibre, não possuem limites, estão cada vez
mais se organizando contra o estado, cita-se como exemplo as facções criminosas,
Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e outras mais, ou seja,
os delinquentes estão cada vez mais impondo o terror nas famílias e colocando em
xeque a credibilidade da segurança estatal, formando um estado paralelo.
Os valores estão completamente invertidos, o delinquente é
tratado como “reeducando”, as vítimas são esquecidas, os
movimentos pela liberação das drogas aplaudidos, o policial é
visto como “criminoso”, sem falar que um assassino pode ou não
ser um criminoso de acordo com sua faixa etária (ROCHA, 2014).
Esta proposta de emenda à Constituição surge diante de vozes que ecoam
fortemente diante de protestos que ocorrem em toda a parte do Brasil, pelas redes
sociais pessoas tecem comentários depreciativos em relação à atuação policial militar,
defendem os criminosos e julgam os policiais, vão para as ruas com faixas com dizeres:
“FIM DA PM JÁ”, cometem atos violentos, depredam patrimônio público e privado
através do vandalismo, cometem agressões e até mesmo homicídios. Nestes
momentos, a polícia militar é acionada para cumprir seu papel constitucional:
manutenção da ordem pública, porém é criticada pela maioria das pessoas, dizendo
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que é uma força truculenta, desproporcional, covarde e entres outros adjetivos de
cunho aviltante. Dizem que a polícia militar vê o cidadão como inimigo, quando na
verdade são formados para defender a sociedade com o risco da própria vida, jurando
inclusive que poderá perder a sua vida para defender a do cidadão. A polícia não vê
ninguém como inimigo, nem mesmo o infrator da lei, este, na maioria dos casos, não
se rende e prefere o enfrentamento, a polícia, por sua vez, repele a injusta agressão
sofrida.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

As pessoas alegam que a polícia é corrupta, mas generalizam, pois, a corrupção,
infelizmente, está presente em quase todos os setores, porém, não é a polícia que é
corrupta, mas sim a ação isolada de um policial que pode ser declarada desleal.
Este trabalho restringe-se a debater as propostas de desmilitarização das forças
estaduais e principalmente a Emenda Constitucional número 51 de 2013 (PEC 51 ), de
autoria dos senadores da república Ivo Cassol (PP/RO),do senador Valdir Raupp
(MDB/RO) e tantos outros parlamentares os quais requerem que seja suprimido o
caráter militar das polícias e também dos corpos de bombeiros, onde afirmam, “Estas
forças foram criadas nos governos militares (1964 a 1985) e, por serem militares, são
5
violentas e letais e a letalidade decorre
do treinamento para guerra, que é feito para
matar”.
A ideia de desmilitarização das forças policiais surgiu no ano de 2009 na 1ª
Conferência Nacional de Segurança Pública, organizada pelo Ministério da Justiça (MJ),
onde surgiram inúmeras ideias para realizar uma mudança no Conselho Nacional de
Segurança Pública e a desmilitarização. Vieram com propostas de desvincular as
polícias das Forças Armadas (FFAA), mudança nos regulamentos disciplinares, tornar a
instituição policial em caráter eminentemente civil, extinguir os pilares básicos do
militarismo: hierarquia e disciplina, retirar a competência da justiça militar e atribuí-la
à justiça comum para processar e julgar os militares estaduais em todos os casos,
mesmo nos crimes propriamente militares.
Os defensores da desmilitarização alegam que nos países europeus, como
Inglaterra e País de Gales, a polícia não adota o militarismo, são de natureza civil e
realizam patrulhamento desarmado com foco na interação polícia e comunidade.
Segundo consta, a polícia destes dois países citados atirou somente duas vezes em um
ano completo, pois a política desarmamentista é forte, logo a polícia sabe que o
infrator da lei também estará desarmado, enquanto a do Brasil, mas especificamente a
polícia militar do Rio de Janeiro, atirou 85 mil vezes em 2015, que em uma operação
fatídica, foram disparados 111 tiros, causando a morte de 5 jovens negros que foram
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confundidos pela polícia, pois as características do veículo em que estavam eram as
mesmas de um que havia sido roubado por traficantes.
Estes apoiadores da extinção das forças militares estudais sugerem ainda que
seja adotado no Brasil, há longo prazo, o modelo de policiamento europeu, ou seja,
polícia desarmada. Porém, o que eles não veem é que somos um país totalmente
diferente, com uma cultura heterogênea, lugar onde tudo se resolve com o famoso
“jeitinho brasileiro”, onde as pessoas só se lembram de seus direitos e esquecem seus
deveres como cidadão. No Brasil foi criada a política do desarmamento com o advento
da lei 10.826/2006 (Estatuto do Desarmamento), porém o efeito colateral desta lei foi
enorme e continua ocorrendo reflexos negativos até hoje, pois o cidadão de bem foi
desarmado e o infrator da lei, principalmente os traficantes de facções criminosas
continuam armados e com um poderio bélico desmedido que enfrentam o estado e
colocam em risco a integridade física das pessoas.
O principal foco desta temática recai sobre o militarismo, visto como o vilão que
acarreta o aumento da violência policial contra o cidadão, porém basta lembrarmos
que a polícia americana não é militarizada, pois o emprego de militares como forças
de ordem pública é proibido desde 1878, porém mesmo sendo uma polícia de caráter
eminentemente civil não a impede de ser uma das polícias que mais mata no mundo
e uma das mais preconceituosa e racista, logo é uma utopia dizer que o militarismo é
o causador de tanta violência no seio da sociedade brasileira e que no Brasil seria
diferente. Para contribuir com este pensamento, assim assevera TEZA (2013), “A causa
do aumento da criminalidade está associada ao cruel e persistente quadro de
desigualdade social, desigualdade no acesso à justiça, desigualdade racial e a
seletividade na aplicação das leis levando a impunidade”.
Logo, propor emendas constitucionais com base em informações imprecisas e
inverídicas é uma atitude irracional, pois as consequências que podem advir com a
concretização destas são as mais drásticas possíveis, como: risco à soberania nacional,
pois o Exército Brasileiro terá que assumir as funções afetas à forças estaduais em caso
de invasão estrangeira, o encorajamento de nações que pretendam invadir a Amazônia
brasileira, a extinção da hierarquia e disciplina, o desrespeito do subordinado ao
superior, tendo em vista não temer mais a rigidez do Código Penal Militar, a perda do
controle da tropa pelos comandantes e a perda dos valores e princípios militares.
Quando se fala em segurança pública, mas principalmente na função da polícia
militar, subentende-se que as opiniões são colocadas em discussão por especialistas e
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entendedores do assunto, porém não é o que ocorre na prática, pois vemos que as
inúmeras opiniões sobre a desmilitarização da polícia partem de pessoas leigas no
assunto, que tecem comentários repetitivos, do famoso “ouvi dizer”, que se aproveitam
do momento e pegam carona somente para criticar a atuação da polícia militar,
“especialistas” que não sabem o básico do militarismo: a distinção entre postos e
graduações; não conhecem a formão de um policial, tampouco o adestramento de um
tropa.
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Nesta questão, é louvável o entendimento do Coronel reformado da Polícia
Militar do Distrito Federal (PMDF) e ex-secretário de segurança do DF, Jair Tedeschi:
O que querem é quebrar a disciplina e a hierarquia que existe
em qualquer organização. Não é porque a polícia é militar que
age puramente como militar. A função dela é civil. As suas
bases de disciplina e hierarquia que são militares". O policial
militar de hoje sabe distinguir quem tem direitos e deveres.
Na rua, é obrigado a tomar decisões.
Atualmente, a formação 5policial militar está voltada para a preservação de
direitos humanos e interação com o cidadão, é bem diferente da formação que ocorria
na década de 60, pois a realidade era outra, sendo que a sociedade sofre várias
transformações ao longo do tempo com o avanço de tecnologias, estudos avançados
e outros, logo a polícia deve acompanhar estes avanços que ocorrem naturalmente e
deve estar preparada para desempenhar seu papel constitucional assegurando e
preservando os direitos e garantias constitucionais das pessoas. Hoje existem em todas
as polícias as corregedorias que apuram transgressões e crimes militares praticados
por policiais militares que praticam desvio de conduta, os quais são punidos de acordo
com os regulamentos disciplinares. Mas casos de desvios acontecem de forma isolada
nas corporações militares como ocorrem também nas polícias civis e em outros
segmentos laborais, portanto dizer que a polícia militar deve acabar é uma tremenda
falácia, pois a polícia não fica nos quartéis, ela está na rua buscando a interação com
as pessoas, cumpre a lei pois foram os legisladores que a criaram, procura ser mais
democrática possível, busca entender as mazelas socias existentes em vários locais pelo
Brasil, deixa família em casa sem saber se irá vê-la novamente, é duramente criticada
pela população e por pessoas que se intitulam estudiosos e entendedores do
militarismo, mas que não conhecem a diferença entre os postos de Tenente e TenenteCoronel.
3. A DESMILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA É UM PERIGO PARA O CIDADÃO
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Retirar o militarismo das polícias estaduais é colocar em risco a população
brasileira, pois o regime militar existe para controlar pessoas que possuem o poder de
tirar vidas, pois só em São Paulo o efetivo da polícia militar ultrapassa os 100 mil
integrantes, é uma tropa maior do que o Exército Brasileiro, ou seja, deve haver um
controle muito grande o qual é exercido tanto no âmbito estadual, pelas corregedorias,
como também em nível nacional pela IGPM (Inspetoria Geral das Polícias Militares)
órgão do Exército Brasileiro criado em 1967 para exercer tal controle das forças
militares estaduais. Assim sendo, podemos analisar que mesmo com o controle efetivo
das polícias militares, através de leis e regulamentos próprios, ainda ocorrem desvios
de conduta como verifica-se em surgimentos de grupos de extermínios que por vezes
envolvem policiais militares, ou seja, se este controle for tolhido com a desmilitarização
quem irá sofrer as consequências são as pessoas, pois não haverá mais o temor por
parte dos militares do rigor do militarismo, induzindo-os ao cometimento de práticas
ilícitas.
A criação do IGPM não ocorreu por acaso, mas sim por questões de defesa da
soberania nacional, pois vivemos em um país latino americano que possui uma imensa
fronteira com países sul americanos e que ainda existe a necessidade de proteção do
território nacional, pois estes países possuem uma alta taxa de criminalidade e
desrespeito a soberania nacional, podemos citar como exemplo a Colômbia, país que
faz divisa com o Brasil na porção norte, mais precisamente no estado do Amazonas, é
considerado o maior produtor de cocaína da América do Sul e que em meados de 1991
as FARC (Força Revolucionária da Colômbia) invadiu o território brasileiro e atacou o
destacamento do Exército Brasileiro localizado às margens do rio Traíra, no estado do
Amazonas.
Diante deste cenário, onde os riscos a invasões ao nosso território são iminentes,
vê-se a grandiosa importância da existência e manutenção da polícia militar, pois como
força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro possui a função de cuidar da segurança
interna do nosso país, servindo e protegendo os brasileiros contra ações inimigas
estrangeiras, sendo que os narcotraficantes colombianos e outros, vão até às cidades
fronteiriças, como em Tabatinga no Amazonas por exemplo, e recrutam brasileiros para
trabalharem no ramo do tráfico de drogas, que naquela região, o modus operandis
adotado, em sua maioria, é o transporte de drogas através dos rios amazônicos.
Todo este contexto coloca em risco a vida das pessoas destas localidades
afastadas dos grandes centros urbanos e com propostas de desmilitarizar as polícias o
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aumento da criminalidade nestas regiões inóspitas irá aumentar gradativamente até
que se chegue ao patamar de descontrole estatal, onde assumirá o poder paralelo
colocando a população em uma situação de semiescravidão.
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Figura 01: Localização geográfica do Brasil e extensão, em KM, das fronteiras
entre o Brasil e os países fronteiriços.

5

Fonte: Localização geográfica do Brasil-slideshare.

Como observa-se no mapa em tela, o Brasil possui uma vasta fronteira territorial
com países considerados problemáticos quando se fala em criminalidade e segurança
pública, países com alta taxa de homicídios, tráficos de entorpecentes, prostituição,
roubos e furtos de veículos, pobreza, crise econômica de entre outras mazelas sociais.
O Brasil, por sua vez, é um país com vasta diversidade cultural, com belas riquezas
naturais, possuidor de um PIB invejável, com uma biodiversidade esplêndida que
atraem olhares do mundo todo. Logo, defender toda essa riqueza é interesse estatal e
485

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

questão de soberania nacional, nesta, propor retirar do Exército Brasileiro o seu braço
forte no combate a invasões estrangeiras, que é a polícia militar, é colocar em risco
toda uma nação, cujo valores foram enraizados e consolidados graças à existência das
Forças Armadas (FFAA) e das forças militares estaduais.
Outro ponto de relevância são as inúmeras ocorrências que eclodem quando a
polícia militar deixa de agir, podemos citar como exemplo a paralisação da polícia
militar do Espírito Santo no início do ano de 2017, onde familiares dos militares
bloquearam as saídas das viaturas policiais dos quartéis, impedindo que o
patrulhamento fosse realizado. Eram várias as reivindicações, entre elas a melhoria
salarial e a valorização do policial. Foram 21 dias de sofrimento e terror para a
população capixaba, pois o estado ficou sem policiamento, logo baderneiros se
aproveitaram da situação e passaram a saquear lojas, resolviam suas lides com as
próprias mãos, patrimônio público e privado foi depredado, roubos praticados a todo
momento, em um único dia ocorreram 43 homicídios, as pessoas clamavam pela volta
da polícia militar. Quando a situação chegou à beira do caos, o governador Paulo
Hartung solicitou ao governo federal o envio de tropas das Forças Armadas (FFAA) e
da Força Nacional (FN) que realizaram patrulhamento nas ruas e reestabeleceram a
ordem pública naquele estado, foi só assim que a população pode finalmente sair às
ruas, pois o medo era generalizado.
Diante de tantas crises que ocorrem na segurança pública do Brasil, vemos que
a polícia militar possui um papel fundamental na preservação da ordem pública,
desejar o fim da polícia é desejar que o caos se estabeleça e que a sociedade pereça
diante da criminalidade que cada vez mais está organizada, portanto deve haver uma
força capaz de enfrentar os marginais e evitar que a população brasileira passe
novamente por situações iguais que ocorreram no estado capixaba.
Estes dados relatados reforçam a ideia de que o problema da criminalidade no
Brasil não está ligado ao fato da polícia ser militar, mas sim por questões legislativas e
procedimentos altamente burocráticos, leis ineficientes que favorecem o criminoso,
defensores dos direitos humanos que com seus argumentos estimulam a prática de
crimes.
É muito importante que se diga que a impunidade e a corrupção
existem em todos os níveis de sociedade e nas polícias não é
diferente. O que é diferente é que nessas instituições essas
condutas não são varridas para debaixo do tapete e os seus
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militares respondem administrativamente, quase sempre com a
perda de seu cargo e perante a justiça militar rigorosa que não
compactua com militares travestidos de bandidos (CUNHA,
2012).
4. A PROFISSÃO MILITAR E SUAS VIRTUDES
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A profissão militar é vista por muitos não como uma atividade laboral, mas sim
como uma filosofia de vida, pois é uma profissão totalmente diferente de qualquer
outra. O dever militar deve ser seguido à risca, o perfil do homem deve se encaixar
perfeitamente com a vida castrense, deve ser abnegado, possuir espírito de corpo,
manter seu porte físico em boas condições, manter seu fardamento impecável, seu
coturno engraxado, cabelos cortados, manter os valores sociais, ser ético, é
engrandecer os valores da família sendo um chefe de família exemplar, cultuar a
verdade, ser disciplinado e respeitoso com a hierarquia militar, cumprir a missão
recebida, respeitar os cidadãos, é estar preparado para as diversas situações, é
submeter-se a um rigoroso regulamento disciplinar e a um código penal próprio.
A população espera que o5 policial militar aja com rigorosa observância às leis e
que jamais desvie sua conduta praticando ilícitos visando o favorecimento pessoal. As
pessoas querem ver no militar um ponto de apoio, um amigo, um exemplo a ser
seguido, principalmente as crianças que veem o policial como um herói, um defensor
dos oprimidos, brilham os olhos quando veem a viatura e o militar fardado. Para o
militar isto deve ser motivo de muito orgulho, perceber que possui muitas
responsabilidades perante à sociedade, deve ser honrado, ilibado, honesto, íntegro,
pautar suas condutas pelo exemplo, ser patriota, amar sua profissão, ter coragem
A missão das forças militares estaduais é servir o cidadão, participando da
comunidade, dispensando ajuda e socorro às pessoas sendo que seu papel é diferente
das Forças Armadas (FFAA) as quais, em repetição às palavras da PEC 51, possuem a
função de combater o inimigo.
Ao ingressar na profissão de militar, todos são cientificados de que a vida será
de total abnegação, pois para o militar não existe feriado, comemoração de aniversário,
domingo em família, folga em finais de semana; quando o dever o chama deve estar
pronto, independentemente do dia e hora, o cumprimento do dever militar deve estar
acima de qualquer valor pessoal, haja vista que o crime não espera, não há momento
específico para ocorrer, logo o militar deve estar sempre em condições de prestar
socorro a quem dele mais necessita: a sociedade.
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Enquanto outras profissões seguem as leis e a lógica do mercado,
são regidas por contratos e exercidas por técnicos, especialistas
e administradores, a profissão militar é uma vocação, um estilo
de vida regido pela noção de uma missão a ser cumprida. Mas
do que técnico e administrador, o militar é um herói em
potencial. O imaginário da profissão militar é permeado pela
imagem do herói, disposto a enfrentar as duras provas que a
jornada do combate pode lhe impor (NOBRE 2013).

O militarismo presente nas corporações estaduais funciona como um
mecanismo de controle e distribuição de funções num escalonamento denominado
hierarquia, tendo em vista que cada indivíduo ingressará na profissão sabendo qual
função exercer e a quem deverá prestar sua continência, saber distinguir os variados
postos e graduações, os símbolos, as armas, os momentos cívicos e as honras militares.
Os postos são prerrogativas dos oficiais e as graduações pertencem às praças,
são divididas através de um escalonamento que nas forças estaduais seguem até o
posto de Coronel PM/BM, são subordinadas diretamente aos governadores dos
estados-membros da federação, são forças reservas e auxiliares do Exército Brasileiro,
prestam o compromisso de cumprir o seu dever com o risco da próropia vida.
“Não existe valor de mercado justo para o sacrifício da própria vida. A lógica do
mercado simplesmente não dá conta da natureza da profissão militar e de suas
implicações e desdobramentos” (NOBRE, 2013).
O que se vê com essas propostas de desmilitarização é uma tentativa de
angariar mais liberdades do que as já existentes, pois com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 as forças militares perderam muitos espaços no contexto
nacional, muitos direitos e garantias que são asseguradas aos cidadãos comuns foram
suprimidas aos militares e esse fenômeno decorre da forte influência da Ditadura
Militar de 1964. Os constituintes, ao criar a constituição, impuseram várias restrições
aos militares como uma forma de puni-los por fatos pretéritos. Hoje, querem retirar a
essência da polícia, que é o militarismo.
As pessoas não se dão por satisfeitas com tantas liberdades que possuem, já
que nossa Constituição Federal é altamente cidadã, que garante inúmeros direitos.
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Desmilitarizar a polícia é puni-la novamente por fatos que ocorreram num
longínquo passado. Ter retirado dos militares tantos direitos constitucionais já é
suficiente, não se pode ver a polícia de hoje como a da década de 60, os tempos são
outros, a polícia é outra.
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Não se devem misturar ressentimentos contra as instituições
policiais militares, por fatos do passado, com a problemática da
segurança pública e pela importância a segurança pública, não
pode ficar ao sabor de sentimentos menores, de argumentos
emocionais, mas deve ser pensada com a máxima racionalidade
(LAZZARINI, 1996).
O argumento citado acima retrata a realidade enfrentada pela polícia militar nos
dias atuais, a sociedade ainda enxerga a polícia como truculenta, com autoritarismo
desmedido, que não preserva os direitos humanos, que atira e depois pergunta, que
usa a farda para cometer abusos, corrupta, ou seja, acreditam que a polícia ainda adota
os mesmos procedimentos da década de 60 quando houve a ditadura militar, mas não
entendem que naquela época a polícia civil também cometeu sérios abusos contra os
cidadãos, porém remetem toda a5 culpa sobre os militares.
5. A POLÍCIA MILITAR ESTÁ MORRENDO
É visível que a profissão militar requer muita abnegação e disciplina de seus
componentes, seja integrante das Forças Armadas (FFAA) ou das Forças Auxiliares
(PM/BM), os riscos inerentes que decorrem das atividades desencadeadas por estes
profissionais são constantes, seja em serviço ou em seu momento de folga os riscos
são incessantes, ou seja, o militar deve se acostumar com o perigo a todo mundo.
Porém, infelizmente no Brasil a cultura da sociedade é de não gostar de militar por
fatos que ocorreram no passado e por termos leis muito brandas que fornecem muitos
benefícios aos indivíduos que vivem à margem da lei.
Podemos citar, como exemplo, a morte de menina que correu neste ano no Rio
de Janeiro, onde a população imediatamente atribuiu a culpa aos policiais militares
que estavam na região sem ao menos esperarem a conclusão de um processo
apuratório para que os fatos sejam esclarecidos e que os responsáveis, seja a polícia
ou não, responsabilizados conforme a lei. Em outro caso em comento, é a morte do
policial militar que ocorreu no mês de setembro deste ano na cidade do Rio de Janeiro,
sendo que o militar foi reconhecido por marginais enquanto praticava atividades
físicas, o mesmo foi amarrado e torturado até a morte.
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A diferença entre estes dois casos citados acima é que a mídia e a população
não se importaram com a morte do policial, não fizeram protestos nas ruas, não houve
ampla divulgação nos veículos de comunicação, não acusaram os marginais, não
culparam o governador daquele estado, já o caso da menina assassinada, ao contrário,
teve ampla divulgação, inclusive nos noticiários internacionais.
Isso mostra o perfil da sociedade brasileira, enraigada por valores amorais e
aéticos, onde os princípios básicos da família perderam espaço em uma cultura cada
vez mais liberal.
Os policiais estão morrendo em combate, saem de suas casas sem a certeza do
retorno, a tabela a seguir demostra os números de policiais mortos em 05 (cinco)
estados brasileiros em que ocorreram mais mortes no ano de 2018.
ESTADO

MORTOS EM FOLGA

MORTOS EM SERVIÇO

RIO DE JANEIRO

76

28

SÃO PAULO

45

15

PARÁ

24

13

CEARÁ

23

02

PERNAMBUCO

22

02

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2018.
Em análise à tabela, verifica-se que os policiais militares estão sendo
assassinados nos momentos de sua folga, nos momentos com a família. O Brasil
ostenta o 1º lugar do mundo onde mais se mata policiais, pois segundo a SENASP
(Secretaria Nacional de Segurança Pública), 32 policiais morrem a cada hora. Em 2018
ocorreram 371 mortes em todo o Brasil.
Há algo de errado em um País no qual o delinquente é tratado
como “reeducando”; as vítimas são esquecidas; as passeatas de
viciados pela liberação das drogas aplaudidas; o policial militar é
visto como “criminoso”; as Prefeituras “legalizam” o “flanelinha”
extorquindo o cidadão; a idade, e não a periculosidade, é o
parâmetro adotado para definir se um assassino é ou não um
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criminoso; e autoridades da República declaram que “a violência
da criminalidade no Brasil é diretamente proporcional à violência
das PMs e de outros agentes de segurança contra os cidadãos”
(ROCHA 2014).
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As propostas de desmilitarização das polícias baseiam-se em questões
meramente ditatoriais, sob a alegação de que as polícias foram militarizadas durante
os governos militares no período da ditadura militar ocorrida entre 1964 a 1985,
atribuindo o caráter violento da época às forças militares de hoje. Narram que a
violência existente na sociedade atual é fruto de uma polícia autoritária, que é formada
para ver o cidadão como inimigo, que é a mesma polícia da época da ditadura militar,
que se sentem ameaçados com a possibilidade de um novo golpe militar.
Entretanto, são argumentos frágeis e nefastos, pois as polícias militares surgiram
bem antes da ditadura de 64, sendo que a polícia mais antiga do Brasil é a de Minas
Gerais, criada em 1775, em seguida vem a Polícia Militar do Rio de Janeiro, criada pelo
Decreto Regencial de 13 de maio de 1809 por Dom João VI, que veio de Portugal
temendo o poder de Napoleão Bonaparte e trouxe consigo o modelo de polícia que
5
era adotado em Portugal cujo integrantes
eram escolhidos dentre os pertencentes ao
quadro do Exército Português. Em seguida vem a Polícia Militar da Bahia, criada em
1825, Polícia Militar de São Paulo, criada em 1831 e Polícia Militar de Santa Catarina,
criada em 1835. Logo, vê-se diante deste cenário, que as polícias militares não surgiram
no período ditatorial, mas sim de um passado bem remoto.
Desmilitarizar a polícia não é somente deixar de usar fardas e de praticar as
honrarias militares, o problema se estenderá muito além disso, pois atividades que
antes eram exercidas por civis foram atribuídas aos militares, podemos citar que no
estado do Rio de Janeiro a atividade de recolhimento de cadáveres que era de
competência da Polícia Civil foi transferida para o Corpo de Bombeiros Militares através
do Decreto nº 16.658 de 21 de junho de 1991, sob a alegação de que estavam
ocorrendo sérios problemas, como descaso com os corpos e desrespeito aos familiares,
era duramente criticada pela sociedade por não ter um comportamento desejado
tolhendo direitos fundamentais básicos das vítimas. Passou-se então, este serviço ao
CBMERJ sob a alegação de que precisariam agilizar este serviço e que os agentes
deveriam ter uma conduta ilibada durante o atendimento das ocorrências.
Outros serviços que foram passados ao CBMERJ foram os de salva vidas e o
SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ambos antes exercidos pela
polícia civil a qual deixava a desejar em muitos aspectos, principalmente no
cumprimento de ordens.
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O militarismo beneficia os usuários dos serviços públicos, pois os agentes
militares desempenham suas funções mesmo em situações adversas, cumprem as
ordens sem opor questionamentos, não realizam greves, trabalham em jornadas
extraordinárias, possuem regulamentos rígidos, o respeito é constante, cada
profissional sabe qual sua função, são abnegados, amam a profissão, são patriotas,
enfim, a população é a parte mais beneficiada com todos estes atributos militares.
É salutar que uma das indagações sobre a desmilitarização é de que a polícia
militar é uma instituição que violada direitos humanos, possui comportamentos que
fogem aos costumes existentes no Brasil. Porém, a verdade é que a polícia militar
trabalha diuturnamente no combate à criminalidade, é rígida porque lida com pessoas
em situações de conflito com a lei, chega no calor dos fatos, é a instituição estatal mais
disciplinada e que preserva os valores sociais.
Outro motivo para retirar o militarismo das polícias é a alegação de que só existe
polícia militar no Brasil, mas o militarismo está presente nas polícias de 66 países, como
por exemplo a Guarda Nacional Republicana, em Portugal, a Royal Canadian Mounted
Police (RCMP) do Canadá e entre outras que adotam o militarismo pelo senso do dever
militar, elevado grau de disciplina, amor à pátria e comprometimento com a missão.
Logo, dizer isso para a sociedade é colocar em risco a ordem democrática, tendo em
vista a motivação desencadeada nas pessoas para se rebelarem contra a ordem
institucional, como ocorreu na Copa das Confederações em 2014, onde manifestantes
foram as ruas protestarem contra o governo e foram contidos graças a organização da
tropa policial.
Para compensar os riscos da profissão, o policial precisa ser
tratado como herói. O policial precisa ter a certeza de que, ao
tombar no campo de batalha, sua morte não será em vão: a
sociedade irá cultuá-lo como herói diante de sua família e o
bandido que o matou será severamente punido (CAMILO, 2014).
Existem várias pessoas que veem o bandido como vítima da sociedade, como
aquele que não teve oportunidade na vida, que a polícia militar fere os direitos básicos
destes cidadãos. Muitos alegam que a polícia é despreparada, que os seus integrantes
não são capacitados. Porém, todos esses argumentos são falácias, pois a formação de
um policial militar nos dias atuais é calcada em inúmeras disciplinas que compõem o
plano de ensino emitido diretamente pela SENASP, onde as matérias relacionadas aos
direitos humanos são enfatizadas nos cursos, possibilitando ao policial uma formação
492

www.conteudojuridico.com.br

mais humanística voltada para o atendimento de ocorrências que envolvem uma série
de problemas sociais e culturais, ,logo o profissional de segurança pública deve ser
eclético e estar disposto a atender todos os tipos de situações.
6. ORGANIZAÇÃO MILITAR
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A profissão militar é sedimentada em dois pilares básicos: a hierarquia e a
disciplina, possui um escalonamento vertical estipulando uma divisão de funções
desempenhadas pelos militares, dividida em postos e graduações.

5

Tabela de postos e graduações das Forças Armadas (FFAA)
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Nas polícias militares, como são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro,
as denominações são iguais, a graduação é o grau hierárquico conferido às praças que
iniciam como Soldado PM e se estende à graduação de Subtenente PM, já o posto é o
grau hierárquico conferido aos oficiais, que iniciam a carreira como Aspirante a Oficial
PM e vão até o posto de Coronel PM. Nas Forças Armadas (FFAA) os postos
ultrapassam o de Coronel, chegando ao posto de Almirante, Marechal e Marechal do
Ar, os quais são, respectivamente da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e da
Aeronáutica.
Essa divisão em escalonamento é uma forma de organizar uma instituição que
é de fundamental importância para a soberania do Brasil. Além disso, lidam com vidas,
a polícia militar é uma força armada que possui o poder de tirar vidas se preciso for,
lidam constantemente com o perigo. Para controlar esse pode, existe um regulamento
rígido que é o Código Penal Militar, com regras muito diferentes Código Penal Comum,
onde prevê, por exemplo, que é crime militar dormir em serviço, podendo o militar ser
punido com detenção de 03 meses a 01 ano, como mostra o artigo 203 do Código
Penal Militar:
Dormir em serviço
Art.203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de
quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo
oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao
leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Para um cidadão comum a previsão deste artigo pode ser enxergada como um
absurdo, que dormir em serviço jamais seria um crime, mas para o militar as regras
contidas no CPM são apenas formas de controle organizacional, que a vida na caserna
tem muitos benefícios apesar da rigidez das normas.
A PEC 51 vem propondo o seguinte artigo, “Art. 144-A. A segurança pública será
provida, no âmbito dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, por meio de
polícias e corpos de bombeiros”.
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Ao interpretar este referido artigo fica evidente que os propositores nem de
longe obedeceram a Constituição Federal de 1988, pois querer implantar polícias e
corpos de bombeiros nos municípios brasileiros causará um enorme caos na segurança
pública e gerará um colapso no orçamento público dos entes federativos, pois o Brasil
possui atualmente mais de 5 mil municípios, ou seja, não tem possibilidade de manter
tantas polícias no território nacional. Fazendo um paralelo, no estado de Rondônia
existem 52 municípios, logo pela proposta, Rondônia passará a ter 52 polícias e 52
corpos de bombeiros, ou seja, não tem condições de vislumbrar o cabimento desta
proposta no estado brasileiro. Os municípios mais populosos, como Campinas-SP por
exemplo, já possuem suas polícias, as chamadas Guardas Civis Metropolitanas, as quais
possuem como função proteger os bens, serviços e instalações dos municípios
limitando-se as atuações de polícia ostensiva, esta desenvolvida pela polícia militar.
As Guardas Civis Metropolitanas é uma polícia de natureza civil, porém mesmo
possuindo estes moldes não deixam de atuar de forma rígida e que por vezes cometem
mais excessos do que a polícia militar, pois suas condutas não estão sujeitas a
apreciação de uma justiça militar e tampouco sob o crivo do Código Penal Militar, ou
seja, o problema da violência no Brasil não está ligado à atuação da PM, mas sim a
5
uma série de fatores sociais, culturais e econômicos, tendo em vista ser um país
multicultural, com ideologias diferentes em cada espaço geográfico que quando se
encontram acabam gerando conflitos concentrados, além da legislação ser falha em
muitos aspectos que acaba incentivando a prática de delitos.
A PEC 51 propõe ainda a criação de uma corregedoria para receber reclamações
da atuação policial nas ruas, mas possuem caráter subjetivo, tendo em vista que
qualquer pessoa pode se dirigir a este órgão e dizer que não gostou da abordagem
do policial militar, recebida essa reclamação a corregedoria irá instaurar um processo
só administrativo para analisar a conduta do policial, porém neste intervalo de
apurações, o policial ficará afastado de suas funções, ou seja, irá extinguir por completo
a autoridade do policial. Atualmente, as polícias militares possuem suas corregedorias,
porém atuam de forma objetiva, conforme os ditames das leis e códigos que regem o
comportamento militar, apuram fatos que são narrados por pessoas que foram
abordadas nas ruas e são responsáveis por aplicar sanções quando ocorrem desvios
de conduta.
O problema da criminalidade no Brasil não pode ser atribuído à instituição
policial militar, estes devem ser combatidos em suas origens, é um erro atribuir essa
culpa aos militares. A maioria das pessoas que cometem crimes hoje possuem idade
entre 18 e 24 anos, aliados a fatores que facilitam a inserção desses indivíduos no
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mundo do crime, tendo em vista que o estado não previne o crime em sua origem,
podendo disseminar na comunidade políticas públicas capazes de tirar os jovens das
ruas e colocá-los para praticar esportes e cursos profissionalizantes.
Não só o estado deve fazer a sua parte mas também toda a comunidade, pois
deve haver uma preocupação constante no que tange à criminalidade, porquanto seja
um mal que assola muitas famílias brasileiras, e a barreira existente entre as ações
criminosas chama-se polícia, principalmente a PM que está nas ruas diuturnamente e
incessante, realizando patrulhamento preventivo e ostensivo. Atua repressivamente
quando o fato já ocorreu como em grandes manifestações em que é necessário acionar
a tropa de choque para controlar uma multidão enfurecida e sedenta em praticar ações
criminosas.
A complexidade das ocorrências exige do policial militar muita versatilidade,
preparo técnico-físico, espírito de corpo, pois as ocorrências de décadas passadas não
servem mais de parâmetro para uma análise sobre segurança pública.
“É o policial militar o homem do primeiro combate ao crime. É ele que faz a
chamada repressão imediata, que enfrenta o fato no calor dos acontecimentos, sendo,
pois, o posto avançado da Justiça. Portanto, urge prepará-lo melhor para tal mister”.
(LAZZARANI,2012).
7. O ADESTRAMENTO DA TROPA
O militarismo e suas regras possuem uma enorme importância no que tange ao
adestramento da tropa, o preparo para o enfrentamento da criminalidade diário nas
ruas, a divisão de tarefas, o respeito, a abnegação e dentre outros valores que somente
os militares possuem. Retirar o militarismo das policias é colocar em risco todo um
preparo operacional que é elaborado justamente para a defesa da sociedade, pois todo
o organismo policial é dividido em frações, como a tropa de choque, cavalaria, força
tática, patrulhamento tático móvel, operações especiais, rádio patrulha, policiamento
de trânsito e entre outras frações, logo para obter êxito em cada fração dessas deve
haver um forte controle em relação à disciplina e a hierarquia do efetivo, pois cada
missão desempenhada por estas frações terá um reflexo na sociedade, seja ele positivo
ou negativo, sendo que a sociedade brasileira está cada vez mais cobrando uma
atuação proba e eficaz dos órgãos de segurança pública.
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Para controlar uma tropa operacional deve haver um mecanismo capaz de
impor limites aos homens e mulheres do corpo de tropa, e esse mecanismo, sem
dúvida, é o militarismo, com regras e códigos rígidos diferencia-se de qualquer outro
instrumento de controle, e essa rigidez é que faz a tropa policial ser muito organizada
e adestrada, pois se não houvesse essa rígida cobrança certamente não haveria um
adestramento eficaz e capaz de defender a sociedade brasileira de tantas catástrofes
sociais.
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Dentre as inúmeras frações que compõe a tropa operacional de uma
organização policial, pode-se citar a tropa de choque, responsável pelo controle de
distúrbios civis os quais ocorrem sempre em grandes manifestações pelo Brasil. Essa
tropa especializada é composta de elementos altamente treinados em várias situações
cotidianas, são submetidos a uma alta carga de estresse físico e psicológico durante o
curso de operações de choque o qual possui duração média de 45 dias e é ministrado
em quase todas as polícias militares do Brasil, onde homens e mulheres são
qualificados para atuarem dentro da legalidade, respeitando sempre os direitos
fundamentais do cidadão infrator que compõe a grande massa humana que entra em
conflito com a polícia.
5

A ideia de retirar o militarismo das polícias irá assolar todo essa tropa
especializada ora citada, pois a mesma não surgiu de tempos próximos, mas sim desde
a antiguidade onde o Rei Leônidas, 480 a.c., da cidade de Esparta na Grécia, com
apenas 300 soldados espartanos derrotaram um exército de 300 000 mil soldados
persas, sendo que o exército de esparta utilizava técnicas que são adotadas até os dias
atuais, com vastas formações rápidas, utilização de escudos, capacetes (elmo) e
técnicas de comando, as tropas de choque atuam sempre em menor número em
relação aos manifestantes, pois o sucesso das operações está aliado ao
comprometimento de cada soldado, sendo necessário possuírem conduta ilibada e
abnegada como possuíam os soldados de Leônidas e que saibam que estão
submetidos ao crivo de uma legislação forte, capaz de estabelecer a ordem e o respeito
aos pilares mestres do militarismo: hierarquia e disciplina.
CONCLUSÃO
A presente pesquisa visou demonstrar os reflexos das propostas de
desmilitarização das polícias militares brasileiras, em especial a PEC Nº 51/2013,
defendida por muitos parlamentares que desejam o fim da polícia militar.
A pesquisa mostrou vários aspectos no que tange a efetivação dessas propostas,
ficando demonstrado que é um risco enorme à soberania nacional, tendo em vista
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tamanha dimensão das organizações policiais e, principalmente, sua previsão
constitucional.
O estudo demostrou ainda que essas propostas foram criadas em um momento
acalorado, sendo que o modelo de segurança pública no Brasil estava sendo discutido
em vários seguimentos, inclusive com a criação de conferência nacional para debater
sobre o tema, onde alguns parlamentares se aproveitaram do momento e colocaram
em tela tais propostas.
Ficou evidenciado com o estudo que existem vários entendimentos sobre a
desmilitarização das polícias, especialistas em segurança pública, como alguns policiais
militares tanto da ativa como da reserva, expõe suas ideias, sendo unânimes em dizer
que essas propostas afrontam o estado democrático de direito, colocando em risco a
soberania nacional.
Neste cenário, percebeu-se que a motivação em criar tais propostas surgiu em
2009 quando foi demonstrada uma crise na segurança pública, com alto índices de
homicídios chegou-se ao intolerável, parlamentares vendo que parte destes crimes
aconteciam por ações policiais vislumbraram o momento oportuno para colocar em
pauta tais propostas.
O que se analisou é que a população brasileira ficou dividida em relação às
propostas de desmilitarização, a maioria chegou ao consenso que já existe um polícia
que exerce policiamento fardado, armado e ostensivo, qual seja, as guardas civis
municipais, logo, concluíram que o militarismo presente nas polícias não é o problema
da segurança pública.
Diante de tantas temáticas que existem sobre a desmilitarização, observa-se que
foi feita uma tentativa de extinguir as polícias militares, pois a alegação dos
propositores sempre esteve voltada para a questão da formação policial militar, sob o
prisma de que os militares são formados para combater o inimigo, que sua formação
é extenuante e exagerada, com bases firmadas nos mesmos moldes da polícia da
década de 60, no período da Ditadura Militar, que a polícia militar não respeita os
direitos humanos, que a violência no Brasil teve seu aumento pela atuação da polícia
militar nas ruas, que a maioria das pessoas sentem medo da polícia militar e tantas
outras alegações inequívocas que mancham o nome da instituição policial militar.
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Ainda em análise sobre a pesquisa, verificou-se que dentre tantos propositores,
existem aqueles que se alto denominam de esquerda, ligados a questões secularistas,
socialistas, comunistas e anarquistas que caminham na contramão dos conservadores
e neoliberais, este considerados de direita. Os esquerdistas, até os dias atuais, possuem
um sentimento de repulsa contra os militares, tendo em vista que foram derrotados na
fatídica tentativa de implantar um movimento comunista rural no Brasil em meados de
1973, onde guerrilheiros do Partido Comunista do Brasil se mobilizaram na região do
Araguaia, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins (na época era Goiás),
cujo objetivo era marchar até Brasília e tomar o poder do então presidente da república
Emílio Garrastazu Médici, 3º (terceiro) presidente militar do Brasil da era da Ditadura
Militar.
Estes sentimentos de derrota por parte dos esquerdistas persistem em perdurar
até os dias atuais, por isso, quando veem a oportunidade de colocar em xeque a
credibilidade do militarismo e/ou até mesmo dizimá-lo, não deixam tal oportunidade
escapar.
É notório que existem desvios de conduta por vários militares, para isso existe a
justiça militar que bem cumpre o5 seu papel constitucional.
Art.124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Ou seja, todas as condutas praticadas pelos militares possuem previsão legal,
tanto do Código Penal Militar quanto em regulamentos disciplinares internos de cada
organismo policial, logo não é simplesmente extinguir o militarismo das polícias que o
problema da violência no Brasil será resolvido, tendo ficado evidenciado que este não
é o vilão da segurança pública brasileira.
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RESUMO: A despesa total de pessoal configura-se a de maior peso para qualquer ente
da federação, nos municípios elas podem ser agravadas quando houver a dependência
de repasses feitos pela União e pelos Estados. O presente trabalho busca estudar a Lei
de Responsabilidade Fiscal, abordada de acordo com a visão da doutrina, da legislação
e da jurisprudência brasileira, em face do gasto com pessoal por parte do município
de Palmas, capital do Tocantins. Metodologicamente, aplica as noções apreendidas
para fazer uma breve revisão bibliográfica sobre conceitos de direito e gestão de
recursos públicos. Procura ainda analisar os dados do Relatório de Gestão Fiscal
apresenta o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em Palmas, no período
compreendido entre 2016 e 2018. Conclui que, de acordo com as características
reunidas pelo material analisado, a hipótese de que Palmas vem cumprindo os limites
estabelecidos pela Lei está confirmada, pois a mesma possui um superavit
orçamentário no período estudado, mostrando uma administração transparente e
responsável atendendo assim alguns dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal.
PALAVRAS-CHAVE: Lei de Responsabilidade Fiscal; Gasto com pessoal; Palmas.
ABSTRACT: Total personnel expenditure is the most important for any entity in the
federation, in municipalities they can be aggravated when there is dependence on
transfers made by the Union and the States. The present work seeks to study the Law
of Fiscal Responsibility, addressed according to the view of Brazilian doctrine,
legislation and jurisprudence, in view of spending on personnel by the municipality of
Palmas, capital of Tocantins. Methodologically, it applies the notions seized to make a
brief bibliographic review on concepts of law and management of public resources. It
also seeks to analyze the data of the Fiscal Management Report presents compliance
with the Fiscal Responsibility Law in Palmas, in the period between 2016 and 2018. It
concludes that, according to the characteristics gathered by the analyzed material, the
hypothesis that Palmas has been complying with the limits established by the Law is
confirmed, because it has a budget surplus in the period studied, showing a transparent
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and responsible administration thus serving some of the pillars of the Tax
Responsibility Act.
KEYWORDS: Fiscal Responsibility Law; Expenditure on staff; Palms.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Revisão Teórica: 2.1 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
2.2 Princípios Previstos na LRF. 2.3 Despesas com Pessoal. 2.4 O Dever de Prestar
Contas. 2.5 Limites Estabelecido pela LRF. 2.6 Orientações ao Extrapolar os Limites
Estabelecidos. 3 Comportamento do Município de Palmas quanto aos Gastos com
Pessoal. 4 Conclusão. 5 Referência Bibliográfica.
1 INTRODUÇÃO
A má gestão dos recursos públicos ao longo da história da Administração Pública
gerou a necessidade de um controle daqueles que gerenciam tais recursos. A Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, também conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, foi elaborada visando orientar a utilização das finanças
públicas e ainda estabelecendo punições para aqueles gestores que se excederem nas
despesas com pessoal.
5

A Lei veio regulamentar o art. 163, I e 165 § 9º da Constituição Federal, inserido
no Capítulo II, que trata das finanças públicas, e atender o disposto no art. 30 da
Emenda Constitucional 19/98.
Segundo a LRF, os gastos com pessoal para o Poder Executivo não deve
ultrapassar 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), art. 20, inc. III, “b”. Os gastos devem
respeitar a capacidade de arrecadação de tributo que cabe a cada ente federado.
Nos últimos anos a crise econômica no Brasil foi atribuída a diversos motivos, os
quais contribuíram ainda mais para os municípios brasileiros serem levados ao
desequilíbrio das finanças públicas, sendo a má gestão apontada como principal
responsável.
Outro fato importante é que os municípios brasileiros, em sua grande maioria,
dependem de repasses feitos pela União e pelos Estados para conseguirem arcar com
todas as despesas necessárias para garantir a prestação dos serviços públicos que lhe
cabe. Sendo, diante disso, mais difícil para eles manterem o equilíbrio das contas
públicas.
Um estudo acerca dos gastos com pessoal pode mostrar se capital a Palmas-TO
vem conseguindo cumprir o que estabelece a LRF, mesmo no atual cenário de
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instabilidade econômica em que se encontra o País. A presente pesquisa pretende de
embasamento teórico para pesquisas futuras e ainda como ferramenta de trabalho na
gestão do Município.
O objetivo principal do estudo consiste em buscar subsídios que comprovem o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em Palmas, no período compreendido
entre 2016 e 2018, ínterim esse que compreende o último ano de um mandato eletivo
e os dois primeiros do mandato seguinte. Para alcançar este objetivo, será necessário
identificar quais os conceitos de despesas com pessoal; verificar quais os limites
estabelecidos pela LRF à administração pública; discorrer sobre o dever de prestação
de contas; trazer as orientações dadas pela LRF quando ultrapassado o limite
estabelecido; e apresentar e analisar o comportamento de Palmas quanto às despesas
com pessoal.
O estudo será elaborado por meio de uma pesquisa descritiva, a partir da qual se
pretende analisar os dados do Portal da Transparência do Município de Palmas, e
aqueles fornecidos ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, assim como
os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) publicados no Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Sincofi, que proporcionará a identificação da
aplicação da norma estudada ao cotidiano da gestão municipal, fazendo ainda um
estudo teórico do que vem a ser gasto com pessoal e as minúcias da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
2 REVISÃO TEÓRICA
2.1 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF
A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, consiste em um conjunto de normas que visam
disciplinar os gastos públicos e controlar o endividamento dos governos nas três
esferas dos três Poderes.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar federal. Trata-se de um
dispositivo que sofreu influências tanto externas como internas antes e durante seu
surgimento. Observa-se a influência externa na adoção de práticas de gestão fiscal
bem-sucedidas em outros ordenamentos jurídicos e até mesmo em organismos
internacionais (CARVALHO, 2018). Influenciado pelo Fundo Monetário Internacional, o
Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal é tido como exemplo, e
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internamente, a lei adere às reformas constitucionais, especialmente às emendas
constitucionais (NASCIMENTO 2013, p. 56).
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Para Carlos Valder do Nascimento, a Lei de Responsabilidade Fiscal constitui – se
em um código de conduta gerencial a ser observado, doravante, na condução da coisa
pública. Traça limites, estabelece controle e oferece elementos balizadores acerca dos
gastos públicos, bem como sobre o fluxo de recursos financeiros necessários à sua
efetiva realização (NASCIMENTO, 2001, p.11).
Esta lei foi criada com intuito de organizar o sistema público financeiro,
envolvendo a União, Estados-Membros, Distrito Federal e os Municípios, e tendo como
fato novo o de “responsabilizar especificamente a parte da gestão financeira a partir
de um acompanhamento sistemático do desempenho mensal, trimestral, anual e
plurianual” (CRUZ, 2001).
O objetivo da lei é de auxiliar os governantes na administração das verbas
públicas impondo–lhes limites e metas a serem cumpridos. Inovou nas discussões
sobre planejamento no setor público, frisando a importância do controle e
5 recursos públicos e da responsabilidade dos
transparência na aplicação dos
administradores em uma gestão eficiente. As ações planejadas visam assim prevenir
riscos e conter desvios que possam afetam o equilíbrio fiscal.
Os gestores terão de prestar informações periodicamente aos Tribunais de
Contas, que fiscalizarão as contas públicas, dando satisfação de quanto e como são
gastos os recursos da sociedade. Os Tribunais de Contas por sua vez deveram emitir
parecer no qual aprova ou não as contas apresentadas.
2.2 PRINCÍPIOS PREVISTOS NA LRF
Assim como para todo ramo do Direito existem princípios que devem ser
observados para melhor aplicação da norma legal, a LRF também observa princípios
que viabilizam a implementação dos comandos por ela elencados.
A administração pública, no que se refere à gestão dos recursos públicos, deve
sempre pautar–se nos princípios gerais estabelecidos na Constituição Federal e em
outros específicos como os da LRF (CARVALHO, 2009, p. 38).
A lei busca a instrumentalização dos princípios norteadores da administração
pública: legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, a partir de
um eixo de quatro premissas básicas de: planejamento, transparência, controle e
responsabilização (DAHER, 2010).
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O planejamento visa dar suporte técnico à gestão fiscal, através de mecanismos
operacionais, como o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
e a Lei Orçamentária Anual – LOA (CASTRO, 2006). Esses instrumentos possibilitam
programar a execução orçamentária e atuar no alcance de objetivos e metas
prioritárias.
Quando se fala em sistemas de controle, Flávio Régis Xavier de Moura Castro
(2000) afirma que estes deverão ser capazes de tornar efetivo e viável o comando legal,
fiscalizando a direção da atividade administrativa. Devendo então a fiscalização ser
rigorosa e contínua, exigindo atenção redobrada de seus executores, principalmente
dos Tribunais de Contas.
Carlos Maurício Figueiredo et al (2000) disciplina que a transparência coloca à
disposição da sociedade diversos mecanismos de cunho democrático, entre os quais
merecem relevo: a participação em audiências públicas e a ampla divulgação das
informações gerenciais, através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do
Relatório de Gestão Fiscal, bem como dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.
Por fim, a responsabilidade, princípio que a própria lei define em seu artigo 1º, §
1º, como
Ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal,
da seguridade social e outras, dívidas consolidadas e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar (BRASIL,
2000).
2.3 DESPESAS COM PESSOAL
A Constituição Federal estabeleceu que as despesas com pessoal dos entes
federativos deverão respeitar os limites estabelecidos em lei complementar. Nesse
sentido, a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 veio regulamentar o que
ordenava a Carta Magna de 1988.
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Carvalho (2009) leciona que “Despesas com pessoal são apenas aquelas
relacionadas com espécies remuneratórias, bem como despesas com a manutenção da
seguridade social dos servidores dos entes federados.”
O artigo 18, caput, da referida lei traz a definição do que seria despesa total com
pessoal
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Somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os
inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder,
com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos
e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência (BRASIL, 2000).

5

Determina ainda a LRF, no §1º do art. 18, que a despesa relativa aos contratos de
terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos deve se enquadrar em um subitem da despesa de pessoal e deve
ser considerada para fins de inclusão no limite de gastos previstos na lei (BRASIL, 2000).
Abraham (2017) afirma, contudo, que tal imposição se aplica desde que se refira,
exclusiva e especificamente, aos contratos de terceirização para a substituição de
servidores ou de empregados públicos integrantes das categorias funcionais
abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou ente, e não para
todo e qualquer contrato de terceirização de mão de obra, independentemente da
legalidade ou validade destes contratos.
Já o artigo 19, § 1º, da LRF, estabelece que as verbas indenizatórias não devem
ser consideradas nos cálculos das despesas com pessoal, visto que, não são espécies
remuneratórias (BRASIL, 2000).
2.4 O DEVER DE PRESTAR CONTAS
Os princípios da responsabilidade e transparência vinculam o gestor público a
fazer uma prestação de contas de todo seu trabalho. Nas palavras de CARVALHO
(2009, p. 40).
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A legislação brasileira estabelece que todo aquele que guarde,
administre, gerencie, arrecade ou utilize bens e valores públicos
têm o dever constitucional e moral de prestar contas dos
recursos públicos. Essa prestação de contas consiste no envio,
aos órgãos responsáveis, do conjunto de documentos e
informações, obtidas direta ou indiretamente, que permitam
avaliar a conformidade e o desempenho da gestão dos
responsáveis por políticas públicas, bens, valores e serviços
públicos (CARVALHO, 2009).
Assim, o art. 56, da LRF, determina que o chefe do Executivo fará a prestação de
contas e que além das suas, incluirá as dos Presidentes dos órgãos do Legislativo e
Judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais receberam parecer prévio do
respectivo Tribunal de Contas (BRASIL, 2000).
De acordo com Abraham (2017), o artigo 56 deve ser lido em conjunto com o
artigo 49, pois tem como fundamento a transparência fiscal na prestação das contas
públicas por cada ente, realizada pelo respectivo chefe do Poder Executivo a partir da
consolidação das suas contas com aquelas dos demais poderes e órgãos, para
encaminhamento ao respectivo Tribunal de Contas a fim de elaboração de parecer
prévio. Ao final, o dispositivo reforça o princípio da transparência fiscal, ao impor ampla
divulgação dos resultados da apreciação das contas por órgão técnico.
No entanto, cabe trazer à baila que o STF deferiu cautelar na ADI 2.238 – 5 MS,
que suspendeu em parte a eficácia dos artigos 56 e 57, por considerar haver violação
ao art. 71, II, da Constituição Federal. Dessa forma, atualmente, os Presidentes de cada
órgão são responsáveis por enviar suas contas ao Tribunal de Contas competente.
2.5 LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF
Visando atender ao comando do art. 169 da CF/1988 a Lei de Responsabilidade
Fiscal fixou limites máximos para as despesas com pessoal.
Em estudo elaborado por Giuberti (2005), afirma-se que a imposição de limites
específicos para o gasto com pessoal está ligada ao fato deste ser o principal item de
despesa corrente e apresentar um histórico elevado por um longo período,
especialmente no caso dos Estados brasileiros.
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Giuberti (2005) ainda comenta que dentre todas as questões contempladas pela
Lei, os limites de gasto com pessoal e endividamento são os pontos que mais afetam
o gasto público e atuam diretamente no sentido de conter déficits e acumulação de
dívidas.
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A LRF determina limites máximos a serem gastos com o pagamento da folha.
Logo, o caput do artigo 19 prevê limites globais para a despesa total com pessoal para
os entes da federação, na seguinte proporção:
I - União: 50% (cinquenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
Já o artigo 20 da referida lei prevê a repartição destes limites globais
subdividindo aquilo que cabe a cada esfera. No âmbito municipal os
limites são organizados da seguinte maneira:
5
I - 6% (seis por cento)
para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas
do Município, quando houver;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.
É importante entender que estes limites devem ter como referência a Receita
Correte Liquida (RCL) que conforme art. 2º, IV, da LRF consiste em
[…] na soma das receitas tributárias, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras
receitas também correntes, sendo deduzidas na União, os valores
transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea
a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da
Constituição; nos estados as parcelas entregues aos municípios
por determinação constitucional, assim como a contribuição dos
servidores públicos para o custeio de seu sistema de previdência
e assistência social, e as receitas provenientes da compensação
financeira entre os diversos regimes de Previdência (BRASIL,
2000).
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De forma simples Alves, Freitas e Oliveira (2015) definem a RCL como os
recursos arrecadados livres e disponíveis para aplicação em diversas ações
governamentais pelos gestores públicos. De modo que, a sua apuração será dada
quando, somando as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze meses
anteriores (ZUCCOLOTTO, RIBEIRO e ABRANTES, 2018).
A legislação também traz um limite prudencial dos gastos com pessoal, que
corresponde a um limite prévio aos gastos globais, com o intuito de resguardar àquele
estabelecido e garantir que não se exceda. O art. 22 determina que esse limite seja o
máximo de 95% do total autorizado e ainda que o controle dos limites fixados devem
ser feitos periodicamente trazendo consequências quando houver o descumprimento
(BRASIL, 2000).
O limite prudencial aparece justamente para proporcionar essa
margem de manobra ao gestor, onde o legislador estabeleceu
um limite para prevenir arduamente a possibilidade de ocorrer
sucessivos inchaços de despesa com pessoal, precavendo, então,
que a União, Estados e Municípios incorressem no limite máximo
suportado para cada ente (TELES; 2015. p. 37).
Há de se falar também em limite de alerta, que consiste em 90% do limite
máximo. É um “alerta vermelho”, indicando a proximidade dos limites máximo e
prudencial. O artigo 49, inciso 1°, alínea II, da LRF dispõe que “Os Tribunais de Contas
alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: [...] II-que o
montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do
limite” (BRASIL, 2000).
Nas palavras de Soares (2017), “o limite de alerta como o próprio nome já sugere,
é um alerta para o poder ou órgão se programar e estudar medidas para não
ultrapassar os limites prudencial e legal.”
Assim, quando ultrapassado o valor estabelecido, compete ao gestor tomar
providências para enquadrar sua folha de pagamento nos parâmetros da LRF, uma vez
que o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
subsequentes, sendo pelo menos um terço no primeiro (BRASIL, 2000).
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Nesse sentido, a LRF vem pra inibir gastos desnecessários delimitando quanto o
administrador público pode gastar e como deve gastar, exigindo–se do mesmo
profissionalismo e responsabilidade.
2.6 ORIENTAÇÕES AO EXTRAPOLAR OS LIMITES ESTABELECIDOS
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O gestor público deve estar sempre vigilante para não extrapolar os limites
mencionados anteriormente. A inobservância destes traz consequências que são duras
e acabam por afetar a prestação dos serviços públicos. Caso isso ocorra o gestor deverá
tomar providências para se enquadrar nos parâmetros da LRF.
O artigo 22 enumera as vedações que serão feitas quando ultrapassado o limite
prudencial.
[…] I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
5

II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso
II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na
lei de diretrizes orçamentárias (BRASIL, 2000).
O ente ou órgão que extrapolar os limites terá um prazo para se adequar, assim
como determina o caput do art. 23 da LRF, não havendo o enquadramento, as medidas
previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da CF, deverão ser adotadas. Tais medidas consistem
em reduzir as despesas com cargos em comissão e funções de confiança em vinte por
cento, ou mesmo reduzir suas remunerações; e também exonerar servidores não
estáveis. Sendo facultada também a redução da jornada de trabalho temporariamente.
Se ainda assim forem insuficientes, uma segunda medida seria exonerar servidores
estáveis (BRASIL, 2000).
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É importante lembrar que o § 3º do mencionado artigo ainda elenca algumas
restrições, caso não seja alcançada a redução dos gastos no prazo estabelecido,
quando o ente não poderá: receber transferências voluntárias, considerando-se a
ressalva do art. 25, §3º, das transferências destinadas à saúde, à educação e à
assistência social; obter garantia direta ou indireta do outro ente; e contratar operações
de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal (BRASIL, 2000).
3 COMPORTAMENTO DO MUNICÍPIO DE PALMAS QUANTO AOS GASTOS COM
PESSOAL
Desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal os gastos públicos têm sido
objeto de diversos estudos que visam verificar se os entes da federação estão
conseguindo cumprir os limites impostos por tal norma. Principalmente quando se fala
das despesas com pessoal pois a grande demanda por serviços públicos faz surgir a
necessidade de mão de obra qualificada e em grande quantidade.
Mendes (2015) relata que existe uma preocupação que gastos excessivos possam
comprometer toda receita, prejudicando o atendimento de outras áreas, como saúde
e educação. Enquanto que, Gadelha (2011) afirma que esse tipo de despesa costuma
ser constante e crescente ao contrário do que ocorre com a arrecadação de receitas,
que é influenciada pela inconstância da economia.
Estudos como o de Nascimento (2017), que teve por objetivo analisar o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por meio do resultado do
planejamento fiscal do Estado do Rio Grande do Norte; ou ainda o de Costa e Silva
(2016), que acompanhou os limites dos gastos com pessoal do poder executivo nos
Estados da região Nordeste no período de início da recessão econômica brasileira; bem
como o de Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009), que também investigou os possíveis
impactos da LRF aos municípios de Minas Gerais, analisando períodos anteriores e
posteriores à lei foram muito importantes para a produção deste estudo. Por meio
deles é possível constatar como é notória a preocupação ou mesmo a curiosidade de
como tem a administração pública atuado para manter-se nos moldes estabelecidos
pela legislação brasileira, pois como já foi mencionado, essa norma traz não só
inovação para o planejamento dos gastos públicos mas também possibilita à
sociedade um maior controle daqueles que gerem as finanças públicas.
A própria Lei prevê que a maior despesa da Administração Pública será com
pessoal. Desta forma, tendo em vista a crise econômica mencionada anteriormente,
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surgiu o questionamento recorrente, o município de Palmas-TO vem cumprindo os
limites trazidos pela LRF?
Sendo este o objeto do presente estudo, buscou–se analisar os dados publicados
pela administração municipal para apurar sua situação quanto à responsabilidade
fiscal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O estudo foi elaborado com dados coletados dos Relatórios de Gestão Fiscal
(RGF), publicados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro – Sincofi, que constitui–se em uma ferramenta moderna e prática na análise
dos dados a serem estudados. Os sites do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
(TCE) e do Portal da Transparência do Município de Palmas também forneceram dados
para o presente estudo.
Para melhor compreensão e exatidão do estudo, os relatórios avaliados na
pesquisa foram aqueles publicados nos últimos quadrimestres de cada ano, pois
referem-se aos últimos doze meses, apresentando assim a situação do ano que se
passou, como determina a LRF em seu artigo 18°, inciso II: “A despesa total com pessoal
5
será apurada somando-se a realizada
no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência” (BRASIL, 2000).
Sendo Palmas a capital do Estado e o município de maior densidade
populacional, configurando-se ainda na maior economia do Estado, conforme dados
do IBGE, é ela uma das cidades brasileiras que mais crescem, mesmo diante de toda a
recessão econômica pela qual passa o país nos últimos anos. Tal situação pode refletir
diretamente na administração pública do município como pode ser visto na análise
dos dados estudados.
PERÍODO

2016

Receita
Corrente R$ 913.125.188,85
Liquida (RCL)

2017
R$ 933.080.950,74

2018
R$
1.036.353.864,46

Despesa Total com R$ 487.669.542,95 R$ 484.233.832,36 R$ 490.313.556,22
Pessoal
(53,41% da RCL)
(51,90 % da RCL)
(47,31% da RCL)
Limite Máximo (%) 54%

54%

54%

Limite
(%)

Prudencial 51,30%

51,30%

51,30%

Limite de Alerta (%) 48,60%

48,60%

48,60%

Fonte: Adaptado do Portal da Transparência do município de Palmas-TO.
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No período compreendido entre 2016 e 2018 nota–se um aumento na
arrecadação da receita do município, enquanto que, a despesa total com pessoal nesse
intervalo manteve–se estável, sempre abaixo dos limites estabelecidos pela LRF,
oscilando entre 47 e 53% do limite máximo, não chegando nem perto do limite
prudencial e do limite de alerta, atendendo assim às orientações normativas e ainda
garantido uma boa reserva financeira.
É possível também perceber que, nos três períodos analisados, houve uma queda
dos gastos com pessoal, situação que pode ser atribuída às políticas públicas adotadas
pelo gestor público da época. Cabe destacar também que, os dados estudados
consistem em um intervalo de tempo em que, o responsável pela administração
municipal era o mesmo e isso implica no resultado obtido, sendo possível notar uma
ação planejada e continuada garantido a obtenção do objetivo almejado na LRF.
O município de Palmas-TO possui um histórico favorável ao enquadramento dos
limites estabelecidos pela LRF, não teve suas contas afetadas pela recessão econômica,
sendo tal fato ser justificado por ser uma capital planejada e ter sempre contado com
o apoio do Governo do Estado para seu desenvolvimento. Em estudo anterior é
possível ver que mesmo sendo uma das capitais brasileiras com menor produto interno
bruto – PIB também é uma daquelas que mantêm-se constante os dispêndios relativos
às despesas com pessoal e isso de deve ao fato desta capital apresentar um superavit
orçamentário (ZUCCOLOTTO, RIBEIRO e ABRANTES, 2018).
4 CONCLUSÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal traz instrumentos que viabilizam uma
administração dos recursos públicos de forma eficiente e planejada. Impõe normas
que exige dos gestores postura ética e responsável possibilitando uma gestão
prudente dos recursos disponíveis, por meio de mecanismos, que asseguram uma
sustentabilidade fiscal. A ideia é trabalhar com os recursos existentes de forma que
garanta a prestação dos serviços públicos com qualidade, atendendo sua demanda.
A gestão municipal é aquela que estar mais próxima do cidadão e também a
responsável pela prestação de serviços básicos a comunidade, dependendo muitas
vezes de repasses da União ou mesmo do Estado para cumprir com seus
compromissos. Assim, a administração municipal pode ter dificuldades para conseguir
manter o equilíbrio das contas públicas.
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Com o objetivo de verificar o comportamento do município de Palmas-TO, diante
da despesa de maior peso para qualquer ente federado o estudo foi feito com dados
fornecidos pela própria administração municipal, havendo uma constatação de um
equilíbrio das contas públicas cumprindo os percentuais estabelecidos pela Lei.
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Diante desse resultado podemos responder ao questionamento feito no início do
trabalho, estaria o município de Palmas cumprindo os limites da LRF com a despesa
total com pessoal?
Pois bem, Palmas demonstra uma administração transparente e responsável
atendendo assim alguns dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é possível
ver não só no presente estudos mas também outros realizados anteriormente. É
importante frisar que o município deve sempre primar-se pelo interesse público o qual
exige da administração pública um controle que leve a uma boa gestão dos negócios
de interesse da coletividade.
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RESUMO: O presente artigo analisa a recepção constitucional das buscas pessoais nos
moldes como realizadas pelos órgãos policiais. Nesse passo, se faz uma breve análise
do termo “fundada suspeita”, juntamente com os direitos fundamentais que envolvem
o tema e como os nossos Tribunais Superiores vêm decidindo quando acionados.
Propõe-se a construção de balizas mais objetivas e seguras para o instituto, com o
intuito de trazer mais eficiência e obediência ao Estado Democrático de Direito. A
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica.
Palavras-Chaves: busca pessoal. Fundada suspeita.
ABSTRACT: This article analyzes the constitutional reception of personal searches in
the manner as carried out by law enforcement agencies. In this step, a brief analysis of
the term "founded suspicion", together with the fundamental rights involving the
theme and how our Higher Courts have been deciding when triggered. It is proposed
the construction of more objective and safe beacons for the institute, in order to bring
more efficiency and obedience to the Democratic Rule of Law. The methodology used
is bibliographic research.
Keywords: personal search. Founded suspicion.
Sumário: 1. Introdução – 2. Previsão legal da busca pessoal. - 3. A dignidade da pessoa
humana (art. 1, III da CF/88). - 4. Entendimentos dos nossos Tribunais Superiores. - 5.
Considerações finais. - 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo, sem visar esgotar o assunto, objetiva tecer breves
pensamentos a respeito da busca pessoal policial e de como os nossos tribunais
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“enfrentam” os limites dessa atuação, mormente em razão de uma perspectiva
do Estado Democrático de Direito, desenvolvendo críticas a uma jurisprudência
contigente e que pouco vem cooperando a impor barreiras aos abusos do Estado, que
deturpam os direitos e garantias fundamentais e promovem uma cultura coletiva de
resignação de práticas arbitrárias, seletivas e discriminatórias, sem perder de vista que
formas mais eficientes podem e devem ser fomentadas no que diz respeito à política
de segurança, não obstante pensamentos respeitáveis que destacam a atuação policial
como necessária para o momento de violência pelo qual passamos.
2. PREVISÃO LEGAL DA BUSCA PESSOAL
São os artigos 240, §2° e 244 do Código de Processo Penal que nos trazem o
entendimento inicial de quando será permitida a revista pessoal, mencionando que o
ato requer “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito”.
Muitas críticas podem ser feitas às redações, extremamente econômicas,
genéricas e de pouca efetividade para diminuição da criminalidade, sendo
sistematicamente mal utilizadas 5pelos órgãos de segurança pública, servindo como
instrumento de encarceramento e produção de abusos contra uma faixa específica da
população, o que reflete o menoscabo aos direitos humanos no Brasil.
É suficiente conviver em bairros mais humildes ou utilizar os transportes de
massas, para notarmos que a revista pessoal invasiva, aqui no Brasil, não obedece aos
protocolos específicos. É perceptível que a reiteração desse prática não tem diminuído
as ocorrências criminais, que transformam o juiz em mero expectador de contos ou em
um burocrata, cujo o papel é “fazer o ajuste institucional não de princípios autênticos
de moralidade política, mas de um punitivismo abusivo”, conforme sinalizado, pelo
professor Streck (2019), em recente artigo.
É nesse passo que Aguiar Wanderley (2014, p. 57 e 58), com notável maestria,
adverte para uma leitura incompleta realizada pela doutrina, sobre a expressão
“fundada suspeita”. Destacando:
“Com efeito, esse dispositivo legal não exige mera “fundada
suspeita”, genérica e indeterminável, para a prática de busca
pessoal. Ao revés, o artigo 244 do CPP requer a fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
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Portanto, a exigência de que a suspeita seja “fundada” delimita
o grau de convencimento necessário para a busca pessoal:
exige-se um juízo de probabilidade e não de certeza, o qual se
refere, por sua vez, ao objeto da suspeita (posse de arma
proibida/corpo de delito). Com efeito, não há como
compreender a significação do adjetivo “fundada” sem
correlacioná-lo ao objeto (complemento) da suspeita.
Nenhum sentido faria admitir a prática da busca a partir de um
juízo de probabilidade, sem indicar qual é o objeto de tal
probabilidade. A noção de “fundada suspeita” não significa
nada a menos que haja um objeto dessa suspeita.
A suspeita que justifica a busca pessoal se refere, pois, à posse
de dois tipos de objetos pelo indivíduo: arma proibida ou
outros objetos/papéis que constituam corpo de delito. No
caso do porte de arma proibida, o objeto procurado já está
delimitado pela própria norma, ao passo que, no caso de
corpo de delito, é necessária, logicamente, a prévia
delimitação da infração penal cujo corpo de delito estaria em
posse do indivíduo. Não há como se suspeitar da posse de
corpo de delito sem que antes se suspeite da prática de um
delito, ao qual aquele se refere. Por conseguinte, a busca
pessoal requer indícios de que foi praticada uma infração
penal cujo corpo de delito (arma proibida ou outro objeto)
está em posse do indivíduo.”
São nesses exatos momentos que precisamos indagar sobre o tênue limite
entre o direito à segurança pública e a garantia dos direitos fundamentais de liberdade,
privacidade individual e dignidade humana.
À primeira vista, seria fácil escolher o direito à segurança pública, uma vez que,
num esforço simplista, já poderíamos ponderar que a proteção da coletividade
justificaria a limitação da restrição à liberdade ambulatorial e à privacidade individual.
Ocorre que inúmeros são os casos em que não há perigo imediato enfrentado
pelos agentes policiais ou mesmo urgência; no entanto, é a revista pessoal preventiva
realizada com papel de destaque e preferência, posto que a guerra contra o crime é
ensejo legitimador às “rondas de rotina”.
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Em muitos casos, são comuns agressões corporais, mesmo quando o civil se
encontra em passividade, ou seja, aceita ser alvo da procura material feita nas vestes,
pastas, malas, veículos e outros objetos que estejam sob sua posse ou mesmo no
próprio corpo. Muitas mortes ainda são geradas todos os dias, principalmente quando
o sujeito se insubordina e não atende aos avisos de parada, sendo alvejado por tiros,
não obstante a existência ineficaz da Lei Federal nº 13.060/2014, que proíbe tal
conduta dos agentes de segurança.
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Note-se que a defesa, aqui, não é pela extinção da busca pessoal, que pode e
deve ser realizada em circunstâncias de obtenção de prova no processo penal (busca
probatória, regida pelo art. 244 do CPP), ou na inibição de situação de dano ou perigo
iminente. Defende-se, na verdade, que não seja banalizado o seu uso, com fundamento
na prevenção geral, sem qualquer resultado eficiente na diminuição da criminalidade,
apenas servindo para prisões que elevam a arbitrariedade policial, e a consequente
abertura de processos criminais com as mais absurdas histórias de voluntarismos dos
acusados que, na verdade, ferem a dignidade humana.
3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (art. 1, III da CF/88)
5

O conceito de dignidade da pessoa humana tem como marco a doutrina de
São Tomás de Aquino, Pico della Mirandola e Immanuel Kant, embora já fosse
conhecido e discutido desde a antiguidade clássica.
Na doutrina de São Tomás de Aquino a noção de dignidade da pessoa humana
funda-se na identificação entre Deus e homem, este criado à imagem e semelhança
daquele, bem como na capacidade de autodeterminação inerente à natureza humana,
de modo que o ser humano, livre por natureza, em razão de sua dignidade, existe por
sua própria vontade.
Não obstante, despido de religiosidade, é o pensamento de Immanuel Kant o
que mais influenciaria na conceituação do instituto. Partindo da autonomia ética do
ser humano e de sua racionalidade, Kant assinala que a autonomia da vontade,
entendida como a faculdade de autodeterminação e atuação em conformidade com a
representação de certas leis, é característica encontrada apenas nos seres racionais, de
modo que (Apud SARLET, 2008, pp. 33- 34):
(...) o Homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe
como um fim em si mesmo, não simplesmente como meio para
o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em
todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como
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nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de
ser considerado simultaneamente como um fim...
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E complementa sua tese afirmando que (Apud SARLET, 2008, pp. 33- 34):
(...) no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade.
Quando uma coisa tem um precço, pode pôr-se em vez dela
qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está
acima de todo o precço, e portanto não permite equivalente,
então tem ela dignidade... Esta apreciação dá pois a conhecer
como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põena infinitamente acima de todo o precço. Nunca ela poderia ser
posta em cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse
um precço, sem de qualquer modo ferir a sua santidade”.
Bodin de Moraes (2007, p. 85), tomando a concepção kantiana para
concretização jurídica da dignidade, afirma que a dignidade pode ser decomposta em
quatro substratos ou subprincípios: a) o sujeito moral que reconhece a existência dos
outros como sujeitos iguais a ele; b) merecedores do mesmo respeito à integridade
psicofísica; c) dotado de autodeterminação; e d) parte de um grupo social no qual não
pode ser marginalizado.
Outra não foi a conclusão do Tribunal Constitucional alemão ao definir o
conteúdo dessa cláusula, prevista no Art. 1 I do GG. Como afirmado pelo Tribunal, em
julgamento datado de dezembro de 1970, “para estar presente uma violação da
dignidade humana, o atingido precisa ter sido submetido a um tratamento que
coloque em xeque, de antemão, sua qualidade de sujeito [de direitos], ou haver no
caso concreto um desrespeito arbitrário à sua dignidade”.
A partir dessa delimitação do conceito de dignidade, chegamos à
conclusão que deve o Código de Processo Penal garantir efetividade a esse princípio,
não sendo correta a interpretação abusiva dos artigos 240, §2° e 244 do Código de
Processo Penal, face a exposição pública das pessoas a agentes estatais, suscetíveis a
excessos decorrentes do alto stress da profissão e da própria medida, por si só,
autoritária.
4. ENTENDIMENTOS DOS NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIORES
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Ora, não é difícil imaginar que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o
Superior Tribunal de Justiça, ainda são tímidos em estabelecer parâmetros à busca
pessoal, sendo o enfoque meramente casuístico, não tendo despertado para
necessidade de imposição de limites, como realizado recentemente nas conduções
coercitivas, por exemplo.
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Podemos afirmar que, para esses Tribunais, a revista pessoal é um tema
satelitário, olvidando-se dos reais efeitos que o ato em si causa na realidade carcerária
brasileira ou sobre os frequentes abusos ocorridos. Para tanto, vejamos alguns
precedentes:
“A apreensão de documentos no interior de veículo automotor
constitui uma espécie de "busca pessoal" e, portanto, não
necessita de autorização judicial quando houver fundada
suspeita de que em seu interior estão escondidos elementos
necessários à elucidação dos fatos investigados. Exceção: será
necessária autorização judicial quando o veículo é destinado à
habitação do indivíduo, como no caso de trailers, cabines de
5 barcos, entre outros, quando, então, se inserem no
caminhão,
conceito jurídico de domicílio.” STF. 2ª Turma. RHC 117767/DF,
Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016
Não é necessário mandado judicial para que seja realizada a
busca por objetos em interior de veículo de propriedade do
investigado quando houver fundadas suspeitas de que a
pessoa esteja na posse de material que possa constituir corpo
de delito. Será, no entanto, indispensável o mandado quando
o veículo for utilizado para moradia do investigado, como é o
caso de cabines de caminhão, barcos, trailers. STJ. 6ª Turma.
HC 216437-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
20/9/2012.
“O ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização
judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido,
necessita que haja fundadas razões (justa causa) que sinalizem
a ocorrência de crime no interior da residência. A mera
intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente,
embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública,
para averiguação, não configura, por si só, justa causa a
autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu
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consentimento e sem determinação judicial. STJ.” 6ª Turma.
REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em
20/4/2017
“Por ausência de justa causa, a Turma deferiu habeas corpus
para determinar o arquivamento do termo circunstanciado de
ocorrência por meio do qual se autuara o paciente pela prática
do crime de desobediência (CP, art. 330), em razão de o
mesmo haver se recusado a ser revistado por policial militar
quando chegava à sua casa. Considerou-se que a motivação
policial para a revista - consistente no fato de o paciente trajar
"blusão" passível de encobrir algum tipo de arma - não seria
apta, por si só, a justificar a fundada suspeita de porte ilegal
de arma, porquanto baseada em critérios subjetivos e
discricionários (CPP, art. 244: "A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida...").” HC 81.305-GO, rel. Min. Ilmar Galvão,
13.11.2001. (HC-81305)
Analisando precedentes como estes, podemos aderir ao que Aury Lopes Junior
(2016, p. 617) constata, quando afirma que a busca pessoal:
“Trata-se de ranço autoritário de um Código de 1941. Assim,
por mais que se tente definir a “fundada suspeita”, nada mais
se faz que pura ilação teórica, pois os policiais continuarão
abordando quem e quando eles quiserem. Elementar que os
alvos são os clientes preferenciais do sistema, por sua já
conhecida seletividade. Eventuais ruídos podem surgir quando
se rompe a seletividade tradicional, mas dificilmente se vai
além de mero ruído. Daí por que uma mudança
legislativa é imprescindível para corrigir tais distorções.”
Logo, é evidente que a revista pessoal não pode ser deixada à margem do
ordenamento jurídico, devendo ser compatibilizada ao Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, é indispensável limites mais rígidos que ponham a urgência e a
excepcionalidade da medida como vetores básicos, a exemplo de como construído
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pelos precedentes dos Tribunais portugueses, com vistas a favorecer a proteção das
garantias individuais em detrimento do interesse estatal, como citado por Gisela
Aguiar Wanderley (2014, p. 72 e 73). Assim, não se mostra suficiente a regulamentação
atualmente existente pelos artigos 240, § 2º, e 244, do CPP, com recepção
constitucional duvidosa, ante os amplos poderes para os agentes estatais
reproduzirem estereótipos validados institucionalmente pelos diversos órgãos do
Estado, tudo ao arrepio da Constituição Federal de 1988.
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Não é uma tarefa simples, porquanto é preciso vencer um viés despótico que
ainda permeia, não só os órgãos policiais, mas as instituições públicas em geral, que
preferem o combate desastroso e maniqueísta do crime, ao invés do tratamento de
suas origens e causas.
A questão é que se mostra até mesmo possível um leanding case sobre o tema,
face à deturpação e à violação frequente aos direitos fundamentais citados, a fim de
induzir novas políticas de segurança pública que propiciem mais investimentos em
inteligência e tecnologia, com poder para diluir a necessidade da busca pessoal,
frequentemente realizada sem qualquer motivo, baseada tão somente em questões
5
sociais e de raça.
Em verdade, a busca pessoal, nos moldes como utilizada no Brasil, também
não guarda compatibilidade com o Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que o
art. 11, 2, proíbe ingerências arbitrárias à vida privada do indivíduo, não sendo o
subjetivismo do agente estatal critério apropriado para mitigar esse direito.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assentadas nessas premissas, verifica-se que não há no direito interno
brasileiro autorização para a interpretação atualmente utilizada, devendo haver um
alinhamento das buscas, em momento pré-investigativo, com o Estado Democrático
de Direito, uma vez que aquelas representam uma restrição ao direito individual e a
dignidade da pessoa humana, sob a escusa de que estão fundadas no interesse da
coletividade. Entretanto, diante de tantos casos de abusos policiais, muitos em virtude
das deficiências técnicas e estruturais do nosso sistema de segurança pública,
entendemos que é indispensável estabelecer parâmetros objetivos e seguros ao
instituto.
Deveras, a prática generalizada e indistinta como é realizada a revista pessoal,
acaba por converter em suspeitos de ilícitos quem a ela se submete, ou não. Por outro
lado a restrição da liberdade individual também é desconforme com o direito
internacional dos direitos humanos, posto que já há outras alternativas tão ou mais
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seguras para o objetivo de proteção da segurança da coletividade, a exemplo de
câmeras de monitoramento, devendo o Estado investir ainda em inteligência
investigativa, com substituição das práticas autoritárias de policiamento ostensivo.
Com efeito, é curiosa a preocupação com segurança ostensiva pelo Estado,
quando, de antemão, é sabido que as buscas pessoais não produzem o resultado
esperado na totalidade das vezes, afinal não se obteve até hoje qualquer diminuição
expressiva da criminalidade, servindo tal prática apenas para políticas populistas e
imediatistas, que diminuem nosso já debilitado senso de democracia.
Por fim, é expressiva a arbitrariedade e a seletividade das abordagens, que
demandam uma legislação protetiva que limite o uso indiscriminado da busca
pessoal, conquanto a omissão legislativa traz consequências na sociedade da própria
justiça criminal, com a instauração de inúmeros processos devido à busca pessoal e a
inevitável saturação do sistema penitenciário.
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RESUMO: O poder de polícia surge como um dos meios do Estado exercer sua
autoridade sobre a sociedade e fracionar ou restringir alguns direitos dos particulares,
assim como o uso de bens, em prol da coletividade. Verifica-se que o agente público
deve utilizar o poder de polícia de forma legítima e não exorbitar dos limites
estabelecidos pela lei. Acentua-se que o poder de polícia não possui o propósito de
erradicar os direitos e garantias individuais, em que pese esbarrar em algumas
questões delicadas, como a desapropriação, por exemplo, no entanto somente o faz
com base nos ditames legais e com a finalidade de atender a supremacia do interesse
públicosobre o privado, seu objetivo, em síntese, é zelar pela sua existência, apenas
mitigando e condicionando esses direitos quando houver conflitos de interesse
pessoais e o interesse público e for estritamente necessária tal intervenção estatal e
sempre respeitando o contido na lei. Daí a importância do principio da
proporcionalidade, segundo o qualas ações do agente público devem ser na exata
medida do interesse público.
PALAVRAS-CHAVE: Poder de Polícia, Proporcionalidade e Discricionariedade.
ABSTRACT : Police power emerges as one of the means of the state to exercise its
authority over society and to fractionate or restrict some rights of individuals, as well
as the use of goods, for the benefit of the community. It is verified that the public agent
should use the police power legitimately and not exorbit the limits established by the
law. It is emphasized that the police power does not have the purpose of eradicating
individual rights and guarantees, in spite of bumping into some sensitive issues, such
as expropriation, for example, but only on the basis of legal dictates and for the
purpose. to meet the supremacy of the public over the private interest, its purpose, in
short, is to ensure their existence, only mitigating and conditioning these rights when
there are conflicts of personal interest and the public interest and such state
intervention is strictly necessary and always respecting the contained in the law. Hence
the importance of the principle of proportionality, therefore, states that the actions of
the public agent must be to the exact extent of the public interest.
528

www.conteudojuridico.com.br
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1. INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo é abordar o poder de polícia sob o prisma da
discricionariedade e, por conseguinte, da proporcionalidade, pois um princípio está
intimamente ligado ao outro.
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O poder de polícia, aqui tratado em seu sentido objetivo, é o poder da
administração pública que permite restringir o uso e gozo de bensem benefício da
coletividade, desde que esteja em consonância com o princípio da legalidade.
Frise-se que a Constituição Federal veda o abuso do poder e impõe limites para
proteger a sociedade de abusos e excessos de poder, ou seja, o administrador não
pode agir ao seu talante, prejudicando a coletividade ou a um cidadão em benefício
próprio ou de terceiros.
Primeiramente, será explicitado o conceito do Poder de Polícia, perpassando por
sua competência e espécies, seguidos pela distinção de Polícia Administrativa e Polícia
Judiciária e, por conseguinte, 5os conceitos do Princípio da Proporcionalidade e
Discricionaridade.
Por fim, explanar-se-á o âmbito de aplicação do Poder de Polícia como sendo um
dos poderes da Administração Pública.
2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
2.1 DEFINIÇÕES DE PODER DE POLÍCIA
Necessário se faz, antes de se adentrar à seara do poder de polícia propriamente
dito, explanar o conceito de tal objeto de estudo.
O art. 78 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) considera poder de
polícia como sendo:
A atividade da administração pública que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessãoou autorização do Poder
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e
aosdireitos individuais ou coletivos.
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Em razão de sua amplitude, o conceito apresentado pelo CTN sofre críticas da
doutrina. Contudo, também é considerado um marco na definição das noções do
poder de polícia e nuances das limitações que a Administração pode impor sobre
direitos.
Dessa feita, cabe transcrever a lição lapidar de Meirelles, apud Alexandrino e
Paulo (2017, p. 291), segundo o qual o “poder de polícia é a faculdade de que dispõe
a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.
A fim de complementar o conceito acima mencionado, não se poderia deixar de
citar a cátedra de Marcelo Caetano, apud Carvalho Filho (2015, p. 77), que ensina o
poder de polícia como sendo:
O modo de atuar daautoridade administrativa que consiste em
intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer
perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se
produzam, ampliem ougeneralizem os danos sociais que a lei
procura prevenir.
Cabe colacionar, ainda, o magistério de Marinela (2016, p. 340), segundo o qual:
O Poder de Polícia não representa limitação administrativa ao
direito de propriedade e ao direito de liberdade, uma vez que
essas restrições integram o perfil do direito, fazendo parte da
definição dessa garantia constitucional e definindo os seus
contornos.
Extrai-se das aquilatadas lições que o poder de polícia é conferido à
Administração Pública para que esta possa frenar, cercear, fracionar a atividade do
particular em favor do bem comum, não se olvidando que essas características devem
vir acompanhadas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2.1.1 Competência
De acordo com Marinela (2016, p. 343), no que atine à competência, “deve-se
observar a repartição constitucional para o exercício de atos legislativos e materiais”.
Em razão da Carta Magna de 1988 não esgotar todas as hipóteses, o interesse
público deve ser observado mediante o âmbito de atuação. Nesse sentido, a
competência da União quando o assunto for de interesse nacional, do Estado para os
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interesses regionais e, por fim, dos municípios para os interesses locais, não sendo uma
excludente da outra.
Como bem observa Carvalho Filho (2015, p. 79):
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Só pode ter-se por legítimo o exercício da atividade
administrativaconfiguradora do poder de polícia se a lei em que
se fundar a conduta da Administração tiver lastro constitucional.
Se a lei for inconstitucional, ilegítimos serão os atos
administrativos que, com fundamento nela, se voltarem a um
pretenso tutelado interesse público, materializado no exercício
do poder de polícia. Só há, portanto, poder de polícia legítimo na
medida em que legítima é a lei que lhe dá suporte.
Preceitua o art. 22, inciso I, da Carta Política, que é competência privativa da União
legislar sobre Direito Comercial. Todavia, para fixar horário de funcionamento de lojas
comerciais, o ente político competente é o município.
Segundo Ribeiro (2015, p. 7):
5
A competência para o exercício do poder de polícia segue a
distribuição constitucional das competências administrativas,
com base no princípio da predominância do interesse, podendo
ser cumulativa quando determinadas atividades interessarem
simultaneamente aos três níveis de entes federativos. O Poder
Legislativo, no exercício do seu poder de polícia, através das leis,
cria as limitações administrativas ao exercício das liberdades
públicas. Já a Administração Pública regulamenta as leis e
controla a sua aplicação, preventivamente (por meio de ordens,
notificações, licenças ou autorizações) ou repressivamente
(medidas coercitivas).
Vale ressaltar que a jurisprudência já se firmou no sentido de que a União tem
competência para regular o horário de atendimento bancário[2], mas não para fixar o
horário de funcionamento de lojas comerciais, cuja competência pertence ao
município[3].
Isso posto, é fundamental que o intérprete faça uma análise criteriosa da situação
concreta, de forma que a aplicação esteja em consonância com a Constituição Federal.
2.1.2 Poder Polícia Originário e Delegado
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Para Alexandrino e Paulo (2017, p. 301), “a doutrina entende que o poder de
polícia pode ser originário ou delegado, a classificação dependerá do órgão ou
entidade que execute as atividades de polícia administrativa”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Carvalho Filho (2017, p. 80), por sua vez, assinala que:
Ante o princípio de que quem pode o mais pode o menos, não é
difícil atribuir às pessoas políticas da federação o exercício do
poder de polícia. Afinal, se lhes incumbeeditar as próprias leis
limitativas, de todo coerente que se lhes confira, em decorrência
do poder de minudenciar as restrições. Trata-se aqui do poder
de polícia originário, que alcança, em sentido amplo, as leis e os
atos administrativos provenientes de tais pessoas. O Estado,
porém, não age somente por seus agentes e órgãos internos.
Várias atividades administrativas e serviços públicos são
executados por pessoas administrativasvinculadas ao Estado. A
dúvida consiste em saber se tais pessoas têm idoneidadepara
exercer o poder de polícia. E a resposta não pode deixar de ser
positiva, conforme proclama a doutrina mais autorizada. Tais
entidades, com efeito, são o prolongamento do Estado e
recebem deste o suporte jurídico para o desempenho, por
delegação, de funções públicas a elecometidas.
Note-se, contudo, que o Estado também age por meio de pessoas administrativas
vinculadas ao Poder Público, ou seja, órgãos e agentes que não integram sua estrutura
interna, mas contribuem significativamente para seu bom funcionamento.
A despeito da divergência na doutrina, a corrente majoritária considera benéfica
a delegação a essas entidades, pois ao Estado é garantido apoio jurídico para a
consecução de seu mister.
Segundo Alexandre (2015, p. 277):
Como uma das mais claras manifestações do princípio segundo
o qual o interesse público sesobrepõe ao interesse privado, no
exercício do poder de polícia, o Estado impõe aos
particularesações e omissões independentemente das suas
vontades. Tal possibilidade envolve exercício deatividade típica
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de Estado, com clara manifestação de potestade (poder de
autoridade).
Carvalho Filho (2015, p. 81), por seu turno, explicita que:
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Indispensável, todavia, para a validade dessa atuação é que
delegação seja feita por lei formal, originária da função regular
do Legislativo. Observe-se que a existênciada lei é o pressuposto
de validade da polícia administrativa exercida pela própria
Administração Direta e, desse modo, nada obstaria que servisse
também como respaldo da atuação de entidades paraestatais,
mesmo que sejam elas dotadas de personalidade jurídica de
direito privado. O que importa, repita-se, é que haja expressa
delegação na lei pertinente e que o delegatário seja entidade
integrante da Administração Pública.
Assim, verifica-se que há pressupostos que devem ser rigorosamente seguidos, a
fim de que a delegação feita às pessoas jurídicas de direito privado tenha validade
legal.
5

Tais preceitos são os seguintes: a pessoa jurídica pertença à administração direta;
deve haver lei autorizando previamente a delegação da competência; o poder de
polícia diz respeito a atos de natureza fiscalizatória, considerando as restrições já
preexistentes; e que tratem de função de executória e não inovadora.
2.1.3 Poder de Polícia Repressivo e Preventivo
Alexandrino e Paulo (2017, p. 295) pontificam que o poder de polícia preventivo,
é aquele em que o poder público estabelece normas que limitam
ou condicionam a utilização de bens (públicos ou privados) ou o
exercício de atividades privadas que possam afetar a
coletividade, exigindo que o particular obtenha anuência da
administração pública previamente a utilização desses bens ou
serviços.
Os alvarás se consubstanciam em uma forma do Estado conceder sua anuência
ao uso de determinados bens e serviços. Podem se expressar na forma de licença ou
autorização.

533

www.conteudojuridico.com.br

No primeiro caso, a administração pública concede ao particular direito subjetivo,
desde que se enquadrem nas condições requeridas pelo poder público para a
aquisição de certos bens e/ou serviços.
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A licença para construção de uma casa, por exemplo, enquadra-se perfeitamente
no modelo de poder de polícia preventivo.
A autorização, por conseguinte, tem o condão de possibilitar ao particular a
utilização de um bem público e/ou o exercício de atividade privada de interesse
próprio.
Nesse caso, não se discute o direito subjetivo, pois este não existe nessa situação;
o que há é o interesse pessoal submetido ao aval do Estado, a exemplo da aquisição
do porte de armas.
O poder repressivo, por sua vez, é classificado como aquele responsável pela
aplicação de sanções.
Nesse trilhar, convém citar o magistério de Carvalho Filho (2015, p. 93):
Se a sanção resulta do exercício do poder de polícia, qualificarse-á como sanção de polícia. O primeiro aspecto a ser
considerado no tocante às sanções de polícia consistena
necessária observância do princípio da legalidade. Significa dizer
que somentea lei pode instituir tais sanções com a indicação das
condutas que possam constituir infrações administrativas. Atos
administrativos servem apenas como meio de possibilitara
execução da norma legal sancionatória, mas não podem, por si
mesmos, dar origem a apenações.
Em arremate, o referido administrativista acentua que:
As sanções espelham a atividade repressiva decorrente do poder
de polícia. Estão elas difundidas nas diversas leis que disciplinam
atividades sujeitas a esse poder. As mais comuns são a multa, a
inutilização de bens privados, a interdição de atividade, o
embargo de obra, a cassação de patentes, a proibição de fabricar
produtos etc. São sanções, na verdade, todos os atos que
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representam a punição aplicada pela Administração pela
transgressão de normas de polícia.
Depreende-se dos ensinamentos dos eminentes autores que o poder de polícia
é exercido para prevenir situações e ações de risco, que possam vir a prejudicar o
Estado ou terceiros.
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O poder de polícia repressivo é exercido para infrações a normas administrativas.
Cite-se a hipótese de órgão da vigilância sanitária fechar restaurante em razão deste
colocar a saúde de seus consumidores em risco.
2.2 DISTINÇÕES ENTRE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E POLÍCIA JUDICIÁRIA
A polícia administrativa é desempenhada por órgãos de fiscalização da
administração pública, enquanto que a polícia judiciária é aquela exercida por
corporações, ou seja, a polícia civil e a militar.
A esse respeito, Moreira Neto (2014, p. 533) vaticina que:
5
A polícia administrativa,
no sentido estrito, se distingue da polícia
judiciária, que é ramo especificamente voltado à elucidação dos
delitos e à perseguição dos delinquentes. Assim, comete-se à
polícia judiciária uma atuação predominantemente voltada às
próprias pessoas e relacionada, de modo especial, com o
específico valor contido na liberdade de ir e vir, enquanto que,
de modo bem mais amplo, à polícia administrativa refere-se à
atuação voltada à s atividades das pessoas, assim relacionada, de
modo geral, a todos os demais valores informadores do gozo
socialmente compatível de suas liberdades e direitos
fundamentais.

Nesse sentido, Di Pietro, apud Alexandrino e Paulo (2017, p. 295), assevera que:
A polícia judiciária é privativa de corporações especializadas
(polícia civil e militar), enquanto a polícia administrativa se
reparte entre diversos órgãos da Administração, incluindo além
da própria polícia militar, os vários órgãos de fiscalização aos
quais a lei atribua esse mister, como os que atuam nas áreas de
saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social.
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Para Mazza (2016, p. 456), a polícia administrativa “possui caráter preventivo,
submetendo-se essencialmente às regras do Direito Administrativo, ao passo que a
polícia judiciária, atua preponderantemente de forma repressiva”.
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Marinela (2016, p. 350) delineia que:
No que tange à polícia administrativa, o seu grande objetivo é
impedir ou paralisar atividadesantissociais, incidindo sobre bens,
direitos ou atividades dos particulares. Incide sobre o
ilícitopuramente administrativo, sendo regida pelo Direito
Administrativo. Essa polícia pode ser fiscalizadora, preventiva ou
repressiva, sendo que, em nenhum caso, haverá aplicação de
penalidade pelo Poder Judiciário. De outro turno, a polícia
judiciária tem como foco a proteção da ordem pública, com a
devida responsabilização de seus violadores, incidindo sobre
pessoas. Trata-se de ilícito penal, sendo regida pela legislação
penal e processual penal, além das disposições constitucionais
pertinentes, tais como o art. 144 da CF.
Com base no exposto acima, destaca-se que, quando o administrado infringir
regras de natureza penal, estaremos diante da polícia judiciária, ao passo que a infração
de normas de caráter administrativo encontra-se sujeita ao controle da polícia
administrativa.
2.3 ATRIBUTOS DO PODER DE POLICIA
Saliente-se que, na doutrina, a corrente majoritária aponta que o poder de polícia
possui os seguintes atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.
Alexandrino e Paulo (2017, p. 304) pontificam que,
a discricionariedade no exercício do poder de polícia significa
que a Administração, quanto aos atos a ele relacionados, regra
geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo
valorar, a oportunidade e conveniência de sua prática,
estabelecer o motivo e escolher, dentro dos limites legais, seu
conteúdo.
Segundo Oliveira (2018, p. 324),
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costuma-se afirmar que, em regra, o exercício do poder de polícia
caracteriza-se pela liberdade conferida pelo legislador ao
administrador para escolher, por exemplo, o melhor momento
de sua atuação ou a sanção mais adequada no caso concreto
quando há previsão legal de duas ou mais sanções para
determinada infração.
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Nessa linha de raciocínio, a discricionariedade no poder de polícia diz respeito à
liberdade que a administração tem para escolher, dentro dos limites da lei, qual é a
melhor medida a ser tomada para a realização de ações que vislumbrem o bem da
coletividade.
Por exemplo, a imediata apreensão e destruição de remédios vencidos que estão
sendo vendidos em uma determinada farmácia, além, é claro, da possibilidade de tal
farmácia ser interditada.
No abalizado magistério de Meirelles (2005, p.136), a autoexecutoriedade pode
ser definida como:
5

A autoexecutoriedade, ou seja, a faculdade de a Administração
decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios
meios, sem intervenção do Judiciário, é outro atributo do poder
de polícia. Com efeito, no uso desse poder, a Administração
impõe diretamente as medidas ou sanções de polícia
administrativa necessárias à contenção da atividade anti-social
que ela visa obstar. Nem seria possível condicionar os atos de
polícia a aprovação prévia de qualquer outro órgão ou Poder
estranho à Administração. Se o particular se sentir agravado em
seus direitos, sim, poderá reclamar, pela via adequada, ao
Judiciário, que intervirá oportunamente para a correção de
eventual ilegalidade administrativa ou fixação da indenização
que for cabível. O que o princípio da auto executoriedade
autoriza é a prática do ato de polícia administrativa pela própria
Administração, independentemente de mandado judicial.
Impende trazer à colação a lapidar lição de Oliveira (2018, p. 324), para quem,
alguns atos de polícia não possuem o atributo da
executoriedade. É o caso da multa que não pode ser satisfeita
pela vontade unilateral da Administração ea respectiva cobrança
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é realizada, normalmente, por meio da propositura da execução
fiscal.
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Entende-se como autoexecutoriedade a prerrogativa que a Administração
Pública possui de fazer cumprir seus atos imediatamente e sem necessidade de
mandado judicial. Exemplo claro se verifica na hipótese da vigilância sanitária encontrar
um restaurante em más condições de higiene, determinando seu imediato fechamento.
Para Alexandrino e Paulo (2017, p. 307), a coercibilidade,
traduz-se na possibilidade de as medidas adotadas pela
administração pública serem impostas coativamente ao
administrado, inclusive mediante o emprego da força. Caso o
particular resista ao ato de polícia, a administração poderá valerse da força pública para garantir o seu cumprimento.
Registre-se que não há uma rígida distinção entre autoexecutoriedade e
coercitividade, de sorte que, em diversas oportunidades, tais institutos são tidos como
sinônimos pela doutrina.
2.4 DISCRICIONARIEDADE VERSUS ARBITRARIEDADE
A razoabilidade e a proporcionalidade são princípios que possuem o condão de
impor limites ao exercício do poder de polícia, cuidando para que a finalidade legal
seja cumprida.
Segundo Carvalho Filho (2015, p. 91), o princípio da proporcionalidade,
deriva do poder de coerção de que dispõe a Administração ao
praticar atos de polícia. [...] não se pode conceber que a coerção
seja utilizada pelos agentes administrativos, o que ocorreria, por
exemplo, se usada onde não houvesse necessidade.
Nessa esteira, Marinela (2016. p.349) apregoa que:
A Administração Pública, na utilização de meios coativos que
interferem individualmente na liberdade e propriedade do
particular, deve comportar-se com extrema cautela, jamais
aplicando meios mais enérgicos que os necessários à obtenção
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do resultado pretendido pela lei, sob pena de vício que acarretará
a invalidação do ato sob a responsabilidade da Administração.
Exigem-se proporcionalidade entre a medida adotada e a
finalidade legal a ser atingida, e a proporcionalidade entre a
intensidade e a extensão da medida aplicada, além de ser a
medida eficiente.
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No exercício do poder de polícia, a lei garante ao administrador certa liberdade
de escolha quanto à melhor medida a ser adotada em determinados casos concretos.
Entretanto, isso não ocorre em todas as situações, uma vez que existem hipóteses nas
quais o ato do administrador é vinculado, como se observa na concessão de licença.
Carvalho Filho (2015, p. 88) explicita que:
A doutrina tem dado ênfase, com cores vivas, à necessidade de
controle dos atos de polícia, ainda quando se trate de
determinados aspectos, pelo Poder Judiciário. Tal controle inclui
os atos decorrentes do poder discricionário para evitar-se
5 violências da Administração em face de direitos
excessos ou
individuais. O que se veda ao Judiciário é agir como substituto
do administrador, porque estaria invadindo funções que
constitucionalmente não lhes são atribuídas.
Alexandrino e Paulo (2017, p. 304) assinalam que:
A administração pode, em princípio, determinar, dentro dos
critérios de oportunidade e conveniência, quais atividades irá
fiscalizar em um determinadomomento e, dentro dos limites
estabelecidos na lei, quais sanções deverão ser aplicadas e como
deverá a graduação dessas sanções.
A arbitrariedade se instala quando o agente público excede sua competência ou
desvia a finalidade do exercício do poder de polícia.
De acordo com Alexandrino e Paulo (2017, p. 298):
Será desarrazoada - portanto ilegal - qualquer atuação em que
sejam empregados meios inadequados à obtenção
dos resultados almejados, em que os meios sejam mais
restritivos do que o estritamente necessário a consecução dos
fins pretendidos.
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Cabe pontuar que a discricionariedade do administrador diz respeito à sanção
que será aplicada, ou seja, a lei fornece hipóteses dentre as quais o administrador
escolherá a mais apropriada ao caso concreto, vedando seu exercício arbitrário.
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Assim, o administrador deve sempre agir pautado pela proporcionalidade e
razoabilidade, zelando pelo interesse público.
2.5 ABUSO DE PODER
O Estado administra por meio de seus agentes públicos. Estes, por sua vez, devem
primar rigorosamente pela primazia do princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado. O Direito Administrativo nos ensina que o administrador público deve
agir exatamente conforme a lei determina, nem mais, nem menos.
Com o intuito de que seus agentes cumpram seu dever, o Estado os reveste de
alguns poderes. Prova disso é o exercício do poder de polícia, cujo uso deve se limitar
ao expresso na lei.
Quando há desrespeito às normas legais no exercício do poder de polícia, fica
caracterizado o que doutrina classifica como abuso de poder.
Hodiernamente, a doutrina reputa que o abuso de poder é gênero do qual
pertencem duas espécies, quais sejam, o excesso de poder e o desvio de poder.
Borges e Sá (2015) lecionam que o excesso de poder ocorre quando o agente
público exorbita das competências que lhe foram atribuídas, ou pratica atividades que
não lhe foram conferidas por lei. O vício aqui é de competência, tornando o ato
arbitrário, ilícito.
Ainda seguindo a linha raciocínio de Borges e Sá (2015), comete desvio de poder
o agente que, mesmo atuando dentro de sua esfera de competência, pratica ato
vislumbrando fim diverso do fixado em lei ou exigido pelo interesse
público de finalidade. O vicio, nesse caso, diz respeito à ofensa ao princípio da
finalidade.
Infere-se que, ao incidir em qualquer das formas de abuso de poder, o agente
estará sujeito a sanções administrativas e judiciais.
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Convém citar a cátedra de Carvalho Filho (2015, p. 110), para quem “a invalidação
da conduta abusiva pode dar-se na própria esfera administrativa (autotutela) ou
através de ação judicial, inclusive por mandado de segurança”.
Marinela (2016, p. 351) delineia que:
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Abuso de poder é o fenômeno que se verifica sempre que uma
autoridade ou um agente públicopratica um ato, ultrapassando
os limites das suas atribuições ou competências, ou se desvia
dasfinalidades administrativas definidas pela lei. Alerte-se que o
administrador se sujeita aos parâmetroslegais, o que significa
que a conduta abusiva não merece ser acolhida no mundo
jurídico, devendo ser corrigida, seja pela própria Administração
Pública, seja pelo Poder Judiciário.
O administrador público deve exercer suas funções na medida exata, cuidando
para não cair no abismo do uso e/ou do abuso de poder, ao arrepio da legislação
pátria.
5

Nesse sentido, Alexandrino e Paulo (2017, p. 310) vaticinam que:
É de primordial importância ressaltar que o postulado da
supremaciado interesse público justifica o exercício de poderes
administrativos única e exclusivamente na estrita medida em que
sejam necessários ao atingimento dos fins públicos cuja
persecução o próprio ordenamento jurídico impõe à
administração pública. Dessarte, representa uma violação ao
princípio da supremacia do interessepúblico, um verdadeiro
desvirtuamento
de
seu
escopoo
desempenho
dos
poderesadministrativos sem observância dos direitos e garantias
fundamentais constitucionais - com destaque para o devido
processo legal -, bem como dos princípios jurídicos em geral e
dos termos e limites estabelecidos na lei. O exercício ilegítimo
das prerrogativas conferidas pelo ordenamento jurídico à
administração pública caracteriza, genericamente, o denominado
abuso de poder.
O abuso de poder é a atuação arbitrária e desproporcional do administrador
público e deve ser sanado por meio da anulação dos atos que estiverem eivados de
vícios de tal natureza.
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Saliente-se que, quando o vício se referir à competência quanto à pessoa, desde
que não se trate de competência exclusiva, poderá ser convalidado, ao passo que, nos
demais casos, deverão ser anulados.
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A principal distinção entre excesso e desvio de poder é o requisito dos atos
administrativos denominado de competência. No excesso de poder, o agente público
age sem possuí-la, sem ser dotado de poder para tal.
Lado outro, o desvio de poder se caracteriza pelo desvio de finalidade. Ocorre
quando o agente público, a despeito de ser competência para a prática do ato, permite
que o interesse pessoal prevaleça sobre o interesse público, ferindo, assim, a regra
basilar do direito administrativo, para o qual o interesse coletivo sempre deve se
sobrepor ao interesse do particular.
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O poder de polícia é o poder da administração pública responsável por restringir
o uso e gozo de bens e direitos em benefício da coletividade. O princípio da
supremacia do interesse público sobre o particular é fundamento para amparar as
ações referentes a este poder.
Com o escopo de defender os interesses da coletividade, o Estado, mediante o
poder de polícia, pode intervir em atividades privadas, restringindo o uso de bens ou
direitos, a exemplo da interdição de farmácia que vende medicamentos vencidos.
Como restou evidenciado no presente trabalho, o poder policia é composto pelos
atributos da discricionariedade, da autoexecutoriedade e da coercibilidade. Tais
atributos permeiam as ações do agente público com competência para agir.
Frise-se que o princípio da proporcionalidade deve pautar os atos discricionários
praticados pelo agente público, haja vista que, se não houver sua estrita observância,
pode restar caracterizado o abuso de poder.
Conclui-se que o Estado confere poder de polícia aos agentes públicos
competentes, para que estes cuidem dos interesses da coletividade. No entanto, estes
somente podem agir na medida exata da determinação legal, sob pena de incidir em
abuso de poder, sujeitando-se a sanções administrativas e judiciais cabíveis.
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RESUMO: A extinção abrupta da cumpulsoriedade da contribuição sindical sem ao

menos a inserção de uma fase de readequação, impede que os sindicatos criem
mecanismos para o desenvolvimento e benefício de todos os seus representados,
independentemente destes filiados, ou a entidade representativa da classe. Os
resultados da retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical estão em
curso: redução de benefícios aos trabalhadores, fechamentos de sedes, mudanças
para imóveis menores, suspensão do fornecimento de energia elétrica, agua, redução
de funcionários. O presente artigo, de modo geral, tem como objetivo identificar quais
as consequências da reforma trabalhista na receita dos sindicatos existentes no Estado
de Rondônia, e de forma especifica, detectar as dificuldades e desafios enfrentados
pelas entidades sindicais frente aos gastos para o cumprimento de suas funções.
Palavras-chaves: Sindicato, Contribuição Sindical, Compulsoriedade.
ABSTRACT: The abrupt extinction of the union contribution's co-ownership without at
least the insertion of a phase of readjustment, prevents unions from creating
mechanisms for the development and benefit of all their representatives, regardless of
these affiliates, or the representative entity of the class. The results of the withdrawal
of the mandatory union contribution are ongoing: reduction of benefits to workers,
closing of headquarters, changes to smaller properties, suspension of electricity supply,
water, reduction of employees. This article, in general, aims to identify the
consequences of labor reform on the income of existing unions in the State of
Rondônia, and specifically, to detect the difficulties and challenges faced by unions in
relation to spending to meet their obligations functions.
Keywords: Union, Union Contribution, Compulsory.
Sumário: 1. Introdução - 2. Sindicato: 2.1 Evolução: 2.2 Conceito; 2.3 Funções: 2.3.1
Função Política; 2.3.2 Função negocial; 2.3.3 Função Representativa; 2.3.4 Função
Assistencial; 2.3.5 função Econômica - 3. Sustentação financeira das entidades
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sindicais; 3.1 Contribuição confederativa; 3.2 Contribuição Assistencial; 3.3
Contribuição mensal; 3.4 Contribuição Sindical: 3.4.1 Histórico; 3.4.2 Noções gerais; 3.5
Natureza jurídica e a forma de recolhimento da contribuição sindical; 3.6 Impactos da
retirada da contribuição sindical obrigatória dentro das entidades sindicais – 4.
Conclusão – 5. Referencias.
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1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 marcou o retorno da democracia ao Brasil,
fundada no princípio da dignidade da pessoa humana, cidadania e nos valores sociais
do trabalho.
A Constituição consagrou em seu art. 8º a liberdade de associação profissional
e sindical, definiu o constituinte que aos sindicatos “cabe a defesa de direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judicias e
administrativas”.
5

A organização sindical brasileira é formada pelo tripé composto pela unicidade,
efeito erga omnes da negociação coletiva e pela contribuição sindical descontada dos
trabalhadores. O presente artigo irá analisar a contribuição sindical disciplinada nos
art. 545 e seguintes da Consolidações das Leis do Trabalho.
Objetiva-se descobrir como a retirada da compulsoriedade da contribuição
sindical pela reforma trabalhista Lei nº 13.467 de 2017 interferiu no desenvolvimento
das atividades sindicais no Estado de Rondônia, eis que as entidades sindicais tiveram
sua principal fonte de custeio posta na berlinda, bem como sua autonomia e estrutura
tendo em vista que o novo diploma legal faculta ao empregado a possibilidade, ou
não, de contribuição sindical mantendo, contudo a obrigatoriedade da representação
da categoria e a concessão do efeito “erga omnes” dos benefícios adquiridos pelas
entidades em prol da categoria que representa. Para tanto, será feita inicialmente,
considerações sobre a criação e evolução do direito sindical no ordenamento jurídico
pátrio, posteriormente, será abordado as formas de custeio das entidades sindicais e
ao final fim a contribuição sindical profissional em si, e de que forma as Entidades
Sindicais estão lidando com a nova realidade.
O artigo cientifico se dará por revisão bibliográfica de cunho exploratório, será
utilizado material doutrinário, jurisprudencial - já publicado na área e aplicação de
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questionário nas entidades sindicas com um olhar crítico sobre a realidade enfrentada
pelas entidades sindicais.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

2. SINDICATO
Sindicato é uma associação destinada a representação de uma ou várias
categorias, tanto de empregados como empregadores. As entidades sindicais são
formadas por assembleia geral, conselho fiscal e diretoria.
2.1 EVOLUÇÃO
As primeiras entidades sindicais surgiram na Inglaterra, no período PósRevolução Industrial no século XVIII frente ao descaso com a classe operária, que era
submetida a condições degradantes, cargas horárias excessivas de trabalho e salários
irrisórios. AROUCA (2017, p. 17) com toda a sua maestria na obra Curso Básico de
Direito Sindical: Da CLT à reforma Trabalhista de 2017, nos ensina a compreender a
carga ideológica que acompanha o direito sindical.
Historicamente, o sindicato constitui a coletivização dos
trabalhadores para unidos superarem sua deficiência econômica
e social e assim resistirem à opressão do patronato protegido
pelo Estado, defendendo interesses profissionais[...]. Sendo
marcadamente classista, não se limitou a interesses profissionais,
lutando, também, pela ascensão social de seus membros. E por
se tratar de órgão marcadamente politizado através de uniões
em planos superiores, defende soluções para questões políticas,
econômicas e sociais, procurando influir junto aos Poderes
Executivo e Legislativo para atendimento de suas propostas.
No Brasil, segundo Martins (2016, p. 1044) os sindicatos existiam como
resultados da influência de trabalhadores estrangeiros, vindos principalmente da
Europa em busca de melhores condições de vida e de trabalho, as chamadas Ligas
Operárias:
Os primeiros sindicatos que foram criados no Brasil datam de
1903. Eram ligados à agricultura e à pecuária. Foram
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reconhecidos pelo Decreto nº 979, de 6-1-1903, de autoria do
Presidente Rodrigues Alves. O movimento sindical alcança
dimensão nacional com o 1º Congresso Operário Brasileiro,
realizado no Rio de Janeiro, em 1906, quando é fundada a
Confederação Sindical Brasileira. Em 1907, surge o primeiro
sindicato urbano (Decreto nº 1.637/1907).
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Dentro da evolução histórica das entidades sindicais é importante destacar
como o Ordenamento Jurídico e a legislação infraconstitucional trataram do tema
Sindicato.
A primeira Constituição do Brasil, datada de 1824, promulgada pelo Imperador
Dom Pedro I, extinguiu as corporações de oficio (associações que regulamentavam a
profissão e o processo produtivo artesanal) existente na época.
A Constituição de 1891 não tratou expressamente sobre direito sindical, mas
previa em seu art. 72 § 8º que “a todos é licito associarem-se livremente sem armas,
5
não podendo intervir a polícia, senão para manter a ordem pública” surgiu uma
previsão legal sobre poder se organizar em associações.
Um marco importante na história do direito Sindical é a criação do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, que ocorreu em 1930, através do Decreto nº 19.433,
no qual estabeleceu que os sindicatos somente adquiriam personalidade jurídica se o
Ministério do Trabalho assim reconhecesse.
A Constituição de 1934, marcada pela pluralidade sindical, segundo qual era
previsto no art. 120, parágrafo único, que “A lei assegurará a pluralidade sindical e a
completa autonomia dos sindicatos” tal pluralidade foi inspirada no liberalismo
europeu (MARTINS, 2016), ou seja, havia a possibilidade de mais de um órgão
representativo na mesma base territorial.
A Constituição de 1937 outorgada no Estado Novo de Getúlio Vargas, foi
inspirada na Carta Del Lavoro da Itália fascista de Mussolini, no qual o disciplinava o
art. 138:
Art. 138 - A associação profissional ou sindical é livre. Somente,
porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o
547

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

direito de representação legal dos que participarem da categoria
de produção para que foi constituído, e de defender-lhes os
direitos perante o Estado e as outras associações profissionais,
estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos
os seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em
relação a eles funções delegadas de Poder Público.
Em que pese o texto dizer que as associações eram livres, impôs que, só
poderiam representar ou defender uma categoria se a entidade fosse reconhecida pelo
Estado. Que liberdade a nisso? O texto constitucional criou uma falsa sensação de
liberdade, eis que para a real atuação das entidades, era necessário a aprovação do
Estado. Foi nesse contexto que nasceu o Imposto Sindical, atual contribuição sindical.
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT de 01 de março de 1943, possui
fortes traços da Constituição autoritária de Vargas, manteve o imposto sindical, o qual
deu uma nova nomenclatura “contribuição sindical”.
A Constituição de 1946, diferente da Constituição autoritária de Vargas,
é considerada como uma Constituição democrática, foi promulgada pelo Presidente
Eurico Gaspar Dutra, recepcionou a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, e
previa em seu art. 159 que: “Art. 159: É livre a associação profissional, ou sindical, sendo
reguladas por lei a forma de contribuição, representação legal nas convenções
coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas pelo poder público. ” (Grifo
nosso).
A Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho, instituída em
1919 com o Tradado de Versalhes, estabelece normas obrigatórias aos Estados que a
ratificam. A Convenção nº 87, que tratou da “Liberdade Sindical e Proteção ao Direito
de Sindicalização”, foi aprovada na 31ª reunião da Conferência Internacional do
Trabalho (São Francisco — 1948) É considerada uma das mais importantes convenções
da OIT, foi ratificada por 108 dos 164 Estados Membros da Organização. O Brasil não
ratificou esse tratado, um dos motivos pela não ratificação a época era porque a
Convenção vedava a interferência do estado nos sindicatos, enquanto que na época o
estado delegava funções do poder público as entidades sindicais.
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A Constituição de 1967, tratou expressamente do tema sindicato, em seu o art.
159 estabelecia ser livre a associação profissional ou sindical:
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Art. 159 - É livre a associação profissional ou sindical; a sua
constituição, a representação legal nas convenções coletivas de
trabalho e o exercício de funções delegadas de Poder Público
serão regulados em lei.
§ 1º - Entre as funções delegadas a que se refere este artigo,
compreende-se a de arrecadar, na forma da lei, contribuições
para o custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais e
para a execução de programas de interesse das categorias por
eles representadas.
Na ótica de Martins (2011, p. 737) “O Sindicato tinha o poder de arrecadar
contribuições para o custeio das atividades dos órgãos sindicais e profissionais e para
a execução de programas de interesse da categoria”.
5

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, tratou
dos sindicatos no Capítulo II, no rol dos Direitos sociais, art. 8º “É livre a associação
profissional ou sindical, observado o seguinte [...]” a Carta Magna deixa claro que
qualquer pessoa pode sindicalizar-se, ou não, não existindo obrigação alguma em
manter-se sindicalizado.
2.2 CONCEITO
Em que pese o ordenamento jurídico pátrio não definir o conceito de sindicato,
Delgado (2007, p. 1368) define sindicato como sento:
“Uma associação coletiva, de natureza privada, voltada à defesa
e incremento de interesses coletivos profissionais e materiais de
trabalhadores, sejam subordinados ou autônomos, e de
empregadores”.
No que se refere ao conceito, são duas as vertentes a serem estudadas. A
primeira diz respeito à categoria profissional, que são as entidades
sindicais profissionais formadas com o intuito de promover a defesa e a proteção dos
trabalhadores praticantes de um mesmo ofício ou atividade, conhecido como Sindicato
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Profissional. A segunda conhecida por Sindicato Patronal, representa a categoria
econômica e é formado por empregadores, estas entidades são responsáveis por
intermediar frente a exigências dos sindicatos profissionais. Nascimento e Nascimento
(2019, p. 501) nos ensina:
A categoria é o conjunto de pessoas que exercem a sua atividade
ou o seu trabalho num desses setores, e é nesse sentido que se
fala em categoria profissional, para designar os trabalhadores, e
em categoria econômica, para se referir aos empregadores de
cada um deles. Exemplificando: bancários são os empregados
dos bancos, formando uma categoria profissional, e empresas
bancárias constituem a correspondente categoria econômica.
Via de regra, o enquadramento sindical do profissional segue o enquadramento
profissional do empregador, exceção a esta regra é o sindicato de categoria
diferenciada e o sindicato dos profissionais liberais, previsto no art. 511, §3º da CLT.
Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de
todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou
trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades
ou profissões similares ou conexas.
§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos
empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas
por força de estatuto profissional especial ou em consequência
de condições de vida singulares.
São exemplos da categoria diferenciada e profissionais liberais, como por
exemplo: motorista, metalúrgicos, pescadores, podem organizar-se em categoria os
professores, engenheiros, advogados, motoristas, profissionais da indústria, e por aí
vai.
2.3 FUNÇÕES
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Em sentido lato a função da atividade sindical está prevista na Constituição
Cidadã de 1988, art. 8º, inciso III que preconiza “ao sindicato cabe a defesa dos direitos
e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas”.
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A doutrina majoritária entende por haver 05 (cinco) funções inerentes ao
exercício das entidades sindicais, sendo elas:
2.3.1 Função Política
Essa diz respeito ao poder de articulação nas questões negociais que as
entidades têm. No Brasil, a CLT (art. 521, alínea “d”) veda a participação políticopartidária das entidades sindicais Nascimento e Nascimento (2019, p.518) preleciona:
Discutida em teoria é a função política do sindicato, vedada pela
nossa lei. Há sindicatos ligados a partidos políticos na Inglaterra.
Nos Estados Unidos, os sindicatos financiam candidatos às
eleições. No
Brasil, não há uma completa dissociação entre
5
sindicato e política. O ideal é a política a serviço do sindicato, e
não o sindicato a serviço da política.
Os Sindicatos são impedidos de praticar atos de político-partidária, qual seja, o
exercício da política através de uma filiação a determinado partido político. Essa função
é tida como um braço cumprido da função negocial, eis que ela está ligada ao poder
de articulação e convencimento.
2.3.2 Função Negocial
Indubitável que a negociação coletiva é um dos mais importantes métodos se
solução de conflito, partido para muitos doutrinadores essa e a função uma das
funções mais importantes desempenhadas pelo sindicato, segundo Nascimento e
Nascimento (2019, p. 518) entendem que:
“A principal função do sindicato é a negocial, uma vez que dela
resultam normas de trabalho para toda a categoria, e com essa
atividade o sindicato desempenha um papel criativo na ordem
jurídica como fonte de produção do direito positivo”.
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Essa função é intrínseca à atividade sindical, não tem como falar em sindicato
sem destacar a importância que ele representa em no campo das negociações entre
empregado- empregador, essa função permite aos sindicatos conquistar novos
direitos, bem como ampliar os que já foram conquistados.
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2.3.4 Função Representativa
Essa função é decorrente direta da finalidade de sindicato, quanto ao nível de
representação, os sindicatos brasileiros representam uma categoria (arts. 511 e 513
alínea “a” da CLT). A representação pode se dar na esfera judicial e administrativa,
quanto ao interesse, pode ser individual e coletivo; quanto aos limites da representação
ela pode ser geral ou só dos seus associados.
2.3.4 Função Assistencial
Essa função se configura pelos serviços prestados aos representados, o qual
contribui para o desenvolvimento profissional/pessoal/emocional do ser humano
como um todo.
Por ela o Sindicato presta assistência das mais variadas formas a categoria que
representa, como por exemplo, cursos de capacitação, planos médico-hospitalares,
creches, assistência judiciária. Essa função é um importante elemento de apoio dos
trabalhadores.
2.3.5 Função Econômica
Em que pese a CLT, em seu artigo 564 vede expressamente o exercício de
atividade econômica, no que diz respeito a obtenção de lucro, Brito Filho (2018, p.
151) em sentido lato entende que função econômica das entidades Sindicais está
ligada aos “meios utilizados para obter receita necessária para o desenvolvimento de
suas atividades”. Desta feita a própria CLT, em seu artigo 548, disciplina as fontes de
receita das entidades sindicais:
Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais:
a) as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas pelas referidas entidades, sob a
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denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma
do Capítulo lIl deste Título;
b) as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos
estatutos ou pelas Assembleias Gerais;
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c) os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos
mesmos;
d) as doações e legados;
e) as multas e outras rendas eventuais.
Essa última função é de extrema relevância para o presente artigo, eis que o
objeto central da pesquisa é justamente a Contribuição Sindical (antigo Imposto
Sindical) prevista na alínea “a” do artigo supra e de que forma a retirada da
compulsoriedade do então imposto impactou no desenvolvimento das atividades
sindicais.
5
3. SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA DAS ENTIDADES SINDICAIS
Como já fora dito anteriormente, as entidades sindicais não visam a obtenção
de lucros, riquezas ou qualquer tipo capital, que fique claro que a obtenção de
patrimônio não é a atividade fim das entidades sindicais. Contudo, para que as
entidades possam desenvolver plenamente suas funções e atividade, é necessário a
utilização de recursos financeiros. Esses recursos podem ser obtidos através de
doações,
multa,
renda
e contribuições.
São
04
as espécies de
contribuições: confederativa, negocial, mensal e contribuição sindical. A seguir
analisaremos uma a uma, até chegarmos a contribuição sindical, objeto central da
pesquisa.
3.1 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
A Contribuição confederativa, cujo fundamento está previsto no art. 8º, inc. IV
da CF/88:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:
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IV - A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio
do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
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De acordo com Martins (2016, p. 1112),
A contribuição confederativa constitui-se numa nova
modalidade de fonte de receita das associações sindicais,
inovação trazida pela constituição de 88. Pretendia o Constituinte
dar respaldo constitucional a cobrança da contribuição
assistencial, extinguindo a contribuição sindical, que é
manifestamente incompatível com a liberdade sindical.
A contribuição Confederativa tem como finalidade custear o sistema
confederativo (sindicato, federação e confederação), o texto constitucional não
estabelece quem são os sujeitos passivos da Contribuição Confederativa, se tal ônus
recai sobre todos os membros de uma categoria ou apenas os filiados.
Essa contribuição, que não se confunde com a contribuição
sindical propriamente dita (antigo imposto sindical), é inédita,
motivo por que, não dependendo de lei, deverá ser
regulamentada pela própria assembleia que a fixar,
possibilitando tratamentos diversos de uma para outra entidade.
(MANUS, 2015)
Muitas discussões a respeito da constitucionalidade da referida Contribuição
foram travadas ao longo da história, fazendo com que o STF se manifestasse sobre o
assunto, editando a Súmula 666, que com o passar do tempo foi convertida na Súmula
Vinculante nº 40: “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da
Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. A contribuição
confederativa, é uma obrigação facultativa e não há sanções em caso de
inadimplemento.
3.2 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
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De acordo com Neto e Cavalcanti (2015, p. 557), a referida contribuição também
é conhecida como “taxa assistencial, taxa de reversão, contribuição de solidariedade
ou desconto assistencial”.
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Está previsto no art. 513, alínea “e” da CLT, tem como fato gerador a participação
em acordo ou convenção coletiva e de ter ocorrido em custo para esse fim. Tem seu
valor, forma e tempo de pagamento fixados no instrumento coletivo negocial, estando
o empregador obrigado ao desconto correspondente à referida contribuição na folha
de pagamento de seus empregados, desde que por eles expressamente autorizado.
3.3 CONTRIBUIÇÃO MENSAL
A mensalidade sindical é uma espécie de receita sindical prevista no respectivo
Estatuto Social do sindicato, sendo constituída de pagamentos realizados
exclusivamente pelos associados/filiados, isto é, pelos sócios inscritos na entidade
sindical.
5

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
A contribuição Sindical prevista no art. 8º, inciso IV (parte final), da Constituição
Federal de 1988 e a disciplinada nos artigos 570 a 610 da CLT.
o

3.4.1 Histórico
Foi instituída em 1937 na era do Governo de Getúlio Vargas, conhecida por
imposto sindical até a entrada em vigor da CLT. Nas palavras de Arouca (2018, p.138);
Não se nega a má origem da contribuição criada pela ditadura
Vargas em 1940 como imposto, com o propósito assumido de
custear o sindicalismo oficialista, auxiliar do Estado. Ao longo do
tempo serviu para custear sindicatos de carimbo e sindicalistas
omissos.
Segundo Sabbag (2011. p. 39) “A cobrança de tributos se mostra como principal
fonte das receitas públicas, voltadas ao atingimento dos objetivos fundamentais,
insertos no art. 3º da CF, tais como a construção de uma sociedade livre, justa e
igualitária”
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A contribuição sindical, instituída com a Constituição Federal 1937, art. 138, foi
inspirada na Carta Del Lavoro de Mussolini, na Itália fascista:
Art. 138 A associação profissional ou sindical é livre. Somente,
porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o
direito de representação legal dos que participarem da categoria
de produção para que foi constituído, e de defender-lhes os
direitos perante o Estado e as outras associações profissionais,
estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos
os seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em
relação a eles funções delegadas de Poder Público. (Grifo nosso).
O Brasil nunca teve uma visão própria quando o assunto é sindicato, o Estado
sempre se espelhou em legislação estrangeira.
3.4.2 Noções gerais
No ordenamento jurídico a contribuição Sindical está prevista no art. 8º, inciso
IV (parte final), bem como nos art. 578 - 591 da CLT.
A Contribuição Sindical Profissional é de sobremaneira uma das receitas mais
importantes do sistema sindical, eis que ela abastece todo o sistema sindical. Conforme
art. 589, inc. I da CLT:
Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical
serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal,
na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do
Trabalho:
I- Para os trabalhadores
a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;
b) 10% (dez por cento) para a central sindical;
c) 15% (quinze por cento) para a federação;
d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;
e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’
A referida contribuição, será descontada anualmente – no mês de março, desde
que previa e expressamente autorizada, correspondente a um dia de salário. Conforme
art. 580 e 582 da CLT:
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Art. 580 A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez,
anualmente e consistirá:
I. Na importância correspondente à remuneração de um dia de
trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da
referida remuneração
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de
cada ano a contribuição sindical dos empregados que
autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos
respectivos sindicatos.
Nas palavras de Brito Filho (2018, p.151) a contribuição sindical é o “meio
utilizados para obter receita necessária para o desenvolvimento de suas atividades”. A
Contribuição Sindical é a principal fonte de receita do Sistema Confederativo.
O empregado contribui com a 1/30 avos de sua remuneração se o pagamento
for feito por unidade de tempo (mensal). Ex: O empregado recebe R$ 1.000,00 a título
de salário base + R$ 500,00 de horas extras, totalizando no final do mês a remuneração
5
de R$ 1.500,00, a contribuição sindical
incidirá sobre a remuneração total, ou seja os
R$ 1.500,00.
Para aqueles que são remunerados por tarefa, empreitada ou comissão, a
contribuição incidirá em 1/30 avos da quantia percebida no mês anterior (art. 852 §1º
alínea “c” da CLT).
Para os trabalhadores que recebem gorjetas, com habitualidade, a contribuição
sindical corresponderá a 1/30 avos da importância que tiver servido de base de cálculo
para contribuição junto a previdência social no mês de janeiro (art. 852 §2º da CLT).
Os empregados que não estiverem trabalhando no mês do recolhimento da
contribuição, e que venham a autorizar prévia e expressamente o desconto, o
recolhimento será efetivado no primeiro mês subsequente ao início do trabalho (art.
602 da CLT) Da mesma forma se procederá aos que tenham sido admitidos após o
período do recolhimento (parágrafo-único do art. 602 da CLT).
Após o desconto em folha de pagamento dos empregados, no mês de
março, cabe ao empregador a reponsabilidade de repassar essa prestação à
entidade sindical no mês de abril. Esse fator é o que a doutrina chama de
“responsável tributário”. O não recolhimento da verba pelo empregador, bem
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como o não repasse a entidade sindical, acarretará nas penalidades previstas na
CLT (art. 545, parágrafo único, art. 553 e 598), bem como as demais sanções
previstas no Código Penal.
Em 23 de Novembro de 2005 foi publicado a Portaria 488 do Ministério do
Trabalho (atual Ministério da Economia – Secretaria do Trabalho) – O qual
regulamentou a forma de repasse da contribuição à entidade sindical, segundo a
portaria, o repasse será feito através da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana – GRCSU. O art. 586 da CLT estabelece as entidades financeiras que tem
competência para receber a GRCSU.
Art. 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses
fixados no presente Capítulo, à Caixa Econômica Federal ao
Banco do Brasil S. A. ou aos estabelecimentos bancários
nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos
federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo
Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica
Federal as importâncias arrecadadas.
É de responsabilidade da Caixa Econômica Federal operacionar a contribuição
sindical, ou seja fazer o rateio da contribuição sindical profissional entre os Sindicatos,
Federações, Confederações, Centrais Sindicais e Conta Especial Salário e Emprego
3.5 NATUREZA JURÍDICA E A FORMA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
Antes da entrada em vigor da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, o texto da
contribuição sindical previsto no art. 578 da CLT, previa que:
Art. 578 As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a
denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo. (Grifo nosso).
A natureza jurídica da Contribuição Sindical, até então era de imposto, eis que
ela caia como uma luva no conceito de tributo previsto no art. 3 do CTN.
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Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda corrente ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(Grifo nosso).
A Lei 13.467 de 2017 deu ao art. 578 a seguinte redação:
Art. 578 As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a
denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que
prévia e expressamente autorizadas. (Grifo nosso).
A alteração normativa dada pela Lei nº 13.467 foi de sobre maneira radical,
gerando uma rachadura na estrutura do sistema sindical brasileiro, já que a sua
principal fonte de custeio teve sua sustentabilidade vinculada à autorização do
contribuinte. Com isso, no mês de março de 2018 a receita das entidades despencou
drasticamente, fazendo com que inúmeras entidades sindicais recorressem ao poder
5
judiciário para declarar inconstitucional
a Contribuição Sindical facultativa, eis que, aos
olhos do art. 149 da Carta Magna de 1988, a Lei Ordinária não respeitou a limitação
constitucional ao poder de tributar.
Art. 149: Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts.
146, III e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Nos moldes do artigo supra, a alteração só poderia ocorrer por meio de Emenda
Constitucional, por ser um imposto de competência exclusiva da união.
Em 27 de julho de 2018 o STF no julgamento da ADIN 5794, ajuizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca
e nos Portos (CONTTMAF). O Supremo, por 6 votos a 3, entendeu por ser constitucional
o ponto da reforma que alterou a contribuição sindical do art. 578 da CLT de
obrigatória para facultativa.
Nas palavras do Ministro Alexandre de Morais “ não há autonomia enquanto o
sistema sindical precisar de dinheiro estatal para sobreviver”.
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O Ministro Dias Toffoli, por sua vez acompanhou o posicionamento do Ministro
Alexandre de Morais, entretanto fez a ressalva, enfatizando a necessidade de um
período de transição, concedendo as entidades sindicais a mudança de forma
gradativa e não “da noite para o dia” subvertesse a estrutura sindical. Nas palavras do
Ministro do Supremo, Dias Toffoli:
“[...] penso que aí está a grande fragilidade do ponto específico que
estamos a discutir. Não é possível essa subtração que houve da
contribuição sindical sem ter preparado essa transição, sem ter
preparado a assunção de mais sociedade civil com menos
Estado”.
Dentro do Supremo Tribunal Federal a quem defenda a compulsoriedade da
contribuição sindical, que é o caso da Min. Rosa Weber (2018): “[...] A lei ordinária não
poderia ter isentado arrecadação que, além de custear as atividades sindicais essenciais
à representação da categoria, afeta ainda repasses ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e a outros benefícios da União”.
A Ministra neste último se refere a Consta Especial do Salário e Emprego que
recebe uma porcentagem do que e arrecadado a título de contribuição sindical. Em 28
de julho de 2018 o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu pela
constitucionalidade da contribuição facultativa.
Em 01 de março de 2019, o Presidente da República editou a Medida Provisória
nº 873, que foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, o qual alterou a
redação dos art. 545, 578, 579, 579-A e 588, todos a CLT. De acordo com a MP, a
contribuição não poderia mais ser feita pelo empregador, nem descontada em folha
de pagamento, o requerimento para o pagamento da contribuição sindical estava
condicionado a prévia, voluntaria e individual e expressa autorização do trabalhador,
declarava nula a contribuição fixada em assembleia, e a principal alteração, a
contribuição sindical seria paga através de boleto bancário ou equivalente eletrônico
encaminhado à residência do trabalhador. A MP não foi convertida em Lei, após o
período de 120 dias perdeu a vigência, voltando a vigorar a redação da CLT dada pela
Lei 13.467 de 2017.

560

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

As Medidas Provisórias são instrumentos normativos que possuem força de lei,
de autoria do presidente da república em caso de relevância e urgência (art. 62 da CF),
seu prazo de validade é de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, totalizando
120 dias, a MP produz efeitos imediatos, entretanto, para que possa ser convertida em
Lei, depende de aprovação do Congresso Nacional. No meu ponto de vista, a MP 873
não respeitou os critérios ara foi uma medida travada pelo Presidente da república
para travar a obtenção da contribuição sindical por mero capricho, não respeitando os
requisitos de relevância e urgência.
3.6 IMPACTOS DA RETIRADA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA
DENTRO DAS ENTIDADES SINDICAIS
Antes da entrada em vigor da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 a contribuição
sindical era vista como sendo prejudicial aos trabalhadores, segundo o qual não
respeitava o direito individual do trabalhador, partido do pressuposto que se o
empregado possui liberalidade para filiar-se ou manter-se filiado, deveria haver a
liberalidade em querer contribuir, ou não com a entidade.
5

Sobre a compulsoriedade da contribuição sindical, Oliveira (2019, p. 421)
entende:
Sobre a cobrança compulsória dessa contribuição se beneficiam
entes sindicais (sindicatos, federação, confederação, centrais
sindicais e governo) num país que mantém um dos maiores
números de impostos do mundo, diminuindo ainda mais o poder
aquisitivo do trabalhador numa voracidade sem fronteiras. Todos
os entes sindicais, sem distinção, não concordaram com a
extinção. A arrecadação é vultosa e astronômica e, neste país,
também para os entes sindicais, que se dizem defensores dos
trabalhadores, se alguém tiver que perder, que percam os
trabalhadores.
A associação de classe dos procuradores do Ministério Público do Trabalho no
manifesto com o qual registraram seu repúdio à reforma:
“Em sentido diametralmente oposto ao do fortalecimento dos
sindicatos, o projeto de lei retira do dia para a noite, sua principal
fonte de receita, representada pela contribuição sindical
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compulsória”, sabendo que dificilmente, por temor de perder o
emprego, o trabalhador não concordará diante de seu
empregador com o desconto da contribuição, por isso destaca a
Nota conjunta dos procuradores, juízes e advogados: “A pura e
simples retirada do chamado ‘imposto sindical’, sem se criar
outra opção de financiamento, ainda que apenas dos filiados ou
dos beneficiados pela negociação coletiva, trará o
enfraquecimento apenas dos sindicatos de trabalhadores que,
em sua grande maioria, necessitam dessa fonte de financiamento
para manter seu poder de negociação”. (ASSOCIAÇÃO DO
PROCUTADORES DO MINISTERIO PUBLICO, 2017, Apud.
AROUCA 2018 p.194)
A verba arrecada referente a contribuição sindical, deverá ser aplicada com os
objetivos em favor do próprio trabalhador, conforme previstos no art. 592 da CLT;
Art. 592 - A contribuição sindical, além das despesas vinculadas
à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos
sindicatos, na conformidade dos respectivos estatutos, usando
aos seguintes objetivos:
I - Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos:
a) assistência técnica e jurídica;
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica;
c) realização de estudos econômicos e financeiros;
d) agências de colocação;
e) cooperativas;
f) bibliotecas;
g) creches;
h) congressos e conferências;
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i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no
estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar e
aperfeiçoar a produção nacional.
j) feiras e exposições;
l) prevenção de acidentes do trabalho;
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m) finalidades desportivas.
O rol de finalidades e objetivos do art. 592 é meramente exemplificativo, e a
receita sindical será aplicada conforme cada respectivo estatuto, visando os objetivos
indicados no artigo supracitado, levando em conta as peculiaridades de cada grupo ou
categoria.
A entidade sindical, dentro do percentual que lhe é de direito da contribuição
sindical (60%), poderá utilizar até 20% da receita obtida, em questões administrativas.
(art. 592 § 2 da CLT).
5

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – INPEA,
no ano de 2016, divulgou que no Brasil existiam 16.491 organizações de representação
dos interesses econômicos e profissionais, sendo 5.251 de empregadores e 11.240 de
empregados.
[...] a maior parte dos sindicatos de trabalhadores encontra-se na
área urbana (73,8%) e as regiões que mais concentram esse tipo
de representação são a Sudeste (33,1%), a Nordeste (27,0%), a
Sul (23,8%) tendo o Norte apenas (16,1%). Apesar de a maioria
dessas instituições estarem localizadas em áreas urbanas, o
estudo mostra que a taxa de filiação é maior entre os
trabalhadores rurais – 22,7%, enquanto os urbanos são 15%.
Considerando-se apenas os trabalhadores urbanos, a filiação é
maior entre os empregados públicos (36,8%) e empregados
privados registrados (20,3%). Os trabalhadores por conta própria
estão em menor quantidade (11,8%) e os privados não registados
são minoria: apenas 6,2% fazem parte de sindicatos.
Para saber como a contribuição sindical facultativa afetou o dia-a-dia das
entidades sindicais, foi elaborado e aplicado um questionário as entidades constituídas
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no estado de Rondônia. Critérios para inclusão: estar constituído em Rondônia a mais
de 05 anos, ter sede própria, contar com a colaboração de funcionários contratados,
possuir no mínimo 100 filiados, representar uma categoria com no mínimo 300
trabalhadores.
O questionário foi encaminhado a 22 entidades sindicais, porém, apenas 03
entidades aceitaram responder aos questionamentos feitos, o número irrisório de
entidades que aceitaram responder a pesquisa me fez repensar acerca da seriedade
como as entidades sindicais são conduzidas por seus dirigentes.
Em resposta ao questionário, 100% dos entrevistados responderam que houve
declínio na arrecadação da contribuição sindical no mês de março de 2018, comparado
com março de 2017, bem como, 100% das entidades responderam que o declínio na
contribuição sindical de março de 2019 foi ainda maior, comparada com março de
2018. 66,6 % das entidades entrevistadas responderam que a MP 810 de 2019 não
interferiu na forma de arrecadação da contribuição sindical, 33,3% responderam que
sim, a MP 810 interferiu na arrecadação. 66,6 % dos entrevistados dizem que costumam
buscar o judiciário para defender a categoria que representa, os outro 33,3% não se
dizem atuantes na esfera judicial. 100% dos entrevistados entendem que o Governo
Federal tenta diuturnamente boicotar a atuação das entidades sindicais. 66,6% dos
entrevistados fornecem tratamento médico, hospitalar e dentário. 33,3% fornecem
curso de capacitação. 33,3% fornecem auxilio funeral. 100% habitualmente praticam
filantropia. 33,3% informaram que em 2020 fornecerão curso técnico de
capacitação. 100% das entidades informaram que desde a entrada em vigor da Lei
13.417, minimizando o consumo de energia elétrica, segurança e mão de obra. Certa
entidade chegou a informar que em determinado momento no ano de 2018 não
conseguiu arcar com as despesas básicas da entidade a tal ponto que tiveram o
fornecimento de energia elétrica suspensa por aproximadamente 45 dias.
A conta é simples, aos sindicatos cabe a luta pelos direitos e interesses da
categoria, a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical e para desempenhar
essa responsabilidade estipulada no art. 8, III da CF/1988, necessitam de receitas, a
pesquisa feita nas entidades sindicais do estado de Rondônia apontou que a redução
da contribuição sindical de 2018 foi 50% menor comparado com a receita de 2017
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(antes da entrada em vigor da Lei 13.467) e que em 2019 a redução foi ainda maior
comparado a 2018.
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Onde vamos chegar assim? A atuação dos órgãos de representação da classe
trabalhadora, a cada dia se passa encontra mais e mais pedras em seus caminhos. Por
mais que o direito à organização sindical esteja prevista na Constituição Federal, se as
entidades sindicais não tentarem se reerguer contra esse sistema opressivo, no futuro,
as entidades sindicais só existirão nos livros de história do direito.
CONCLUSÃO
A supressão da principal fonte de custeio dos sindicatos tem como resultado a
desestabilização de todo o sistema. Em uma conversa informal com um presidente de
Sindicato, o mesmo me disse o seguinte “a mudança na legislação é necessária, para
acabar com sindicatos e federações de ‘pasta’, que só querem arrecadar e não prestam
um serviço de qualidade para sua categoria”. Ao meu ver, nas palavras do presidente
dá a entender que o problema da ineficiência dos sindicatos está na própria instituição,
5 seus dirigentes que não lutam por sua categoria,
enquanto que o problema está em
que não defendem seus trabalhadores.
Não devemos nos esquecer que os sindicatos foram criados com um objetivo
muito especifico: defender a categoria que representa, buscar melhores condições de
trabalho e salário, ocorre que, com o decorrer do tempo, alguns valores foram
deturpados, o que não justifica a definição de um sistema como sendo falho.
A pesquisa revelou que aos trancos e barrancos as entidades veem tentando se
readaptar a falta desta receita tão importante. Em que pese até o momento não haver
notícias do fechamento de entidades, o futuro caminha para crise representativa.
O panorama atual das relações sindicais em nosso país se encontra em uma
grande encruzilhada: ou busca sobreviver reinventando o seu modelo de atuação ou
virar assunto de livro de história do direito do trabalho.
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curso de Direito da Faculdade Serra do
Carmo.
LUIZ RODRIGUES ARAUJO FILHO[1]
(Orientador)
RESUMO: O artigo aborda acerca do tratamento dispensado pelo sistema penal
brasileiro ao serial killer e sua relação com a imputabilidade penal. O objetivo foi de
compreender a relevância do estudo sobre o tratamento destinado aos serial killers no
sistema penal brasileiro. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica em fontes
de consultas que tratam do tema. Os resultados apontam que o ordenamento jurídico
brasileiro impõe tratamento ao serial killer como outro preso qualquer. Muitas vezes o
diagnóstico não é eficiente a ponto de confirmar a psicopatia. Nos casos em que é
considerado semi-imputável é encaminhado a instituições para cumprimento de
medidas de segurança pelo período não superior a trinta anos. É fundamental que
sejam formados quadros de profissionais capacitados para o diagnóstico das psicoses,
assim como a criação de leis específicas voltadas para o tratamento dos serial killers.
PALAVRAS-CHAVE: Tratamento. Justiça. Serial Killer. Imputabilidade penal.
ABSTRACT: The article deals with the treatment given by the Brazilian penal system to
the serial killer and its relation with the criminal imputability. The objective was to
understand the relevance of the study on the treatment of serial killers in the Brazilian
penal system. The applied methodology was the bibliographic research in sources of
consultations that deal with the theme. The results indicate that the Brazilian legal
system imposes treatment to the serial killer like any other prisoner. Often the
diagnosis is not effective enough to confirm psychopathy. In cases where it is
considered semi-imputable, it is referred to institutions for compliance with security
measures for a period not exceeding thirty years. It is essential that trained
professionals are trained for the diagnosis of psychosis, as well as the creation of
specific laws for the treatment of serial killers.
KEYWORDS: Treatment. Justice. Serial killer. Criminal imputability.
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1.INTRODUÇÃO
Este estudo trata acerca do tratamento dispensado pelo sistema penal brasileiro
ao serial killer analisando sua relação com a imputabilidade penal. É de conhecimento
que o sistema penal brasileiro prevê tratamento diferenciado para pessoas capazes e
incapazes mentalmente, assim, considera que a responsabilidade penal das pessoas
consideradas imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis é diferenciada. Porém,
existem algumas pessoas que pelas características dos crimes por si cometidas acabam
por gerar clamor público para a aplicação diferenciada da norma penal. Os “Serial
Killers” causam tal comoção, uma vez que de forma geral as características dos crimes
cometidos geram grande apelo pela punição exemplar dos mesmos.
Assim, causa inquietação à questão que versa sobre a imputabilidade ou não
do “serial killer” e a forma de tratamento dispensada aos mesmos pelo sistema penal
brasileiro. Desta forma, buscando responder aos questionamentos relativos à
punibilidade ou não do “serial killer” e seu tratamento pelo sistema penal brasileiro, o
presente estudo traz como tema o tratamento dispensado pelo sistema penal brasileiro
ao “serial killer” e sua relação com a imputabilidade penal.
5
O tema é relevante e se justifica uma vez que a imputabilidade do serial
killer tem sido aplicada em diversas situações envolvendo esse tipo de criminoso pelo
ordenamento jurídico brasileiro, que o equipara a doentes mentais. Porém, os serial
killer, embora não demonstrem qualquer tipo de sentimento quanto à vitima, tem
consciência do ato que praticam.
Além do mais, o estudo se justifica como objeto de pesquisa acadêmica, de
complexo potencial, sua relevância para os interessados no tema, sendo merecedor da
atenção pela importância e forma que o serial killer vem sendo atendido pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
Por isto, os profissionais do Direito têm dificuldades em lidar com tal situação,
e o diagnóstico correto, muitas vezes envolve a contribuição de diversos especialistas
como da área da psiquiatria, psicologia e outros. A falta de eficácia da segurança
pública interfere na garantia dos direitos fundamentais, pois, os assassinos, muitas
vezes, ficam livres a ameaçar vidas na sociedade.
Na maioria dos casos o sistema penal brasileiro tem adotado a imputabilidade
penal ao serial killer, entendendo que são pessoas mentalmente incapazes. Porém, os
casos de reincidência são constantes, pois, o serial será sempre reincidente, a não ser
que seja impedido, de forma que o tratamento utilizado não tem sido adequado.
Assim sendo, o problema da pesquisa se pautou em descobrir qual o tratamento
dispensado pelo sistema processual penal brasileiro ao serial killer com relação à
imputabilidade penal?
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O objetivo geral se pautou em compreender a relevância de estudar acerca do
tratamento destinado aos serial killers pelo sistema penal brasileiro. Os objetivos
específicos foram: abordar de forma breve sobre o sistema penal brasileiro; discorrer
acerca da caracterização do serial killer; enfatizar aspectos da imputabilidade,
inimputabilidade, semi-imputabilidade penal e penas e medidas de segurança e
tratamento dispensado aos Serial Killer pelo sistema penal brasileiro.
Para a realização deste estudo utilizou pesquisa bibliográfica, de natureza
qualitativa diversas fontes como: decretos, legislação jurídica, técnica, doutrinas, livros,
periódicos digitais, artigos científicos e jurídicos e outros.
Estruturalmente o artigo está dividido em itens. O primeiro trata dos principais
aspectos relativos ao serial killer; o segundo da imputabilidade ou não do serial killer.
O terceiro e último, o tratamento oferecido pelo sistema penal aos serial killers.
2. SERIAL KILLER
Os serial killers foi considerado bastante tempo como assassino em massa.
Porém, depois de estudos prevalece a definição de que são indivíduos que cometeram
acima de dois crimes durante determinado período de tempo. De acordo com Newton
(2008, p.49) se caracteriza quando o criminoso comete “[...] três ou mais eventos
separados em três ou mais locais separados com um período de resfriamento
emocional entre os homicídios”.
Assim, o serial killer se apresenta de maneira diferente porque planeja as etapas
do crime, engana as vítimas, deixa-as vulneráveis facilitando a morte. Grande parte das
vítimas dos serial killers é composta por prostitutas, homossexuais ou mulheres.
Quanto ao termo Serial Killer pode-se dizer que é recente. De acordo com
Ramos (2017) foi mencionado pela primeira vez em 1970, por Robert Ressler, agente
do FBI, integrante de uma unidade denominada de Behavioral Sciences Unit – BSU, que
trabalhava na área de ciência comportamental. Por ser estudioso do assunto Ressler
concluiu que os Serial Killers praticam assassinatos em série por durante determinado
período de tempo.
Sobre esse assunto infere-se:
Os serial killers são datados desde a antiguidade. No século XIX
na Europa foi conduzida a primeira pesquisa sobre criminosos
sexuais e violentos e seus crimes, pelo Dr. Richard von
KrafftEbing. O mesmo é conhecido pelo compêndio
“Psychopathia Sexualis” de 1886, no qual descreveram inúmeros
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estudos sobre homicídios sexuais, serial killers, entre outros
(SOARES, 2018, p.2).
Para Casoy (2004) os serial killers são pessoas que praticam homicídios em série
por tempo determinado, mas com intervalo entre eles. Ou seja, a autora compreende
que a principal diferença entre o serial killer e o assassino comum não é a quantidade
de crimes cometidos ou pessoas mortas, mas a falta de motivação dos assassinatos.
O serial killer mata sem motivo ou razão, pelo simples poder ou controle pela outra
pessoa.
Além do mais os serial killers escolhem minuciosamente suas vítimas, optando
por pessoas com características semelhantes, conforme abaixo descrito:
O ponto mais importante para o diagnóstico de um assassino em
série é um padrão semelhante bem definido do modo como ele
lida com seu crime. Com freqüência, eles matam seguindo um
determinado padrão, seja através de uma determinada seleção
da vítima, seja um grupo social com características definidas,
como prostitutas, homossexuais, policiais, etc., por exemplo. As
análises dos perfis de personalidade estabelecem, como
estereótipo5 dos assassinos em série (evidentemente aceitandose muitas exceções), homens jovens, de raça branca, que atacam
preferencialmente as mulheres, sendo que seu primeiro crime foi
cometido antes dos 30 anos. Alguns sofreram uma infância
traumática, devido a maus-tratos físicos ou psíquicos, motivo
pelo qual têm tendência a isolar-se da sociedade e/ou vingar-se
dela (MARTA; MAZZONI, 2009, p.23).
Ou seja, os serial killer agem conforme determinado padrão de comportamento.
Selecionam vítimas com biótipo semelhante, atacando, na maioria das vezes mulheres,
homossexuais. Devido à infância traumática, marcada por abusos e maus tratos, se
isolam da sociedade no intuito de se vingar.
Sobre esse assunto depreende:
Quando o FBI questionou sua amostragem de assassinos
reclusos, 42% relataram incidentes de abuso físico na infância,
enquanto 74% possuíam memórias de abusos psicológicos; 43%
daqueles pesquisados relataram incidentes de abuso sexual; e
28% tinham histórias médicas de ferimento ou doença sexual.
Esmagadores 73% relataram o envolvimento na infância em
eventos não especificados estressantes sexualmente (NEWTON,
2008, p.349).
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São inúmeras as causas que levam a pessoa a se tornar um serial killer na
verdade são fatores que contribuem para tal conforme depreende o Manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais:
[...] o transtorno de personalidade é um padrão persistente de
experiência interna e comportamento que se desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é
difuso e inflexível, começa na adolescência ou no início da fase
adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou
prejuízo (DSM-5, 2014, p.645).
Sobre os transtornos de personalidade, a Organização Mundial de saúde (1993)
enumera indivíduos com esquizoides, zofrênicas, portadores de paranóides,
instabilidade emocional, histriônicas, anancásticas, ansiosas, dependentes e de
comportamento antissocial. Os transtornos de personalidade podem ser divididos em
psicopatia e sociopatia.
Sobre a psicopatia Alvarez (2004, p.46) afirma que os indivíduos podem ser “[...]
irritáveis, instáveis, instintivos, tocados, mentirosos, fraudulosos, antissociais,
disputadores”. No caso do serial killer com personalidade psicopata pode conter
diversas características.
Fato é que o serial killer não demonstra nenhum sentimento com relação a
outros indivíduos e não se interessam por obrigações sociais, cumprimento de regras,
normas. Seu comportamento não se altera mediante situações adversas, até mesmo
frente a punições. Não tolera frustrações, fracassos, o que provoca agressividade. É
preciso dizer que nem todos os psicopatas se tornam serial killers, porem, quase toda
a totalidade de serial killer é psicopata, uma vez que é intrínseca a essas pessoas.
A respeito da psicopatia Groce (1998) explica os aspectos que a caracterizam.
Em determinados indivíduos a psicopatia não afeta a inteligência, a não ser que tenha
sido deteriorada. Tampouco comprometimento com a psique, porém apresentam
transtornos dos instintos, relacionados a afetividade, temperamento, caráter.
Permeiam pela anormalidade mental, sem assumir de fato a verdadeira forma de
enfermidade mental.
Percebe-se que os psicopatas se apresentam pessoas aparentemente normais,
são inteligentes e que às vezes dificilmente são reconhecidas como portadoras de
enfermidade mental.
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Declara Casoy (2004) algumas características que fazem parte da personalidade
do serial killer que surgem a partir da infância, idade em que aparece a chamada
“terrível tríade”, composta por prática de abuso de animais, incontinência urinaria e
ataques de piromania.
Casoy (2004) ainda relata características adicionais como: devaneios,
masturbação excessiva, isolamento, mentiras constantes, atos de rebeldia, pesadelos,
prática de roubo e furto, baixa autoestima, ataque de raiva, insônia, fobias diversas,
envolvimento em acidentes, dores de cabeça sem motivos confirmados,
possessividade, problemas alimentares, convulsões outros.
Segundo Casoy (2004) os serial killers são divididos em: libertinos, missionários,
visionários e emotivos. Os libertinos cometem crimes sexuais com tortura; também
fazem parte os necrófilos e canibais. Os missionários matam para erradicar grupos que
não considera digno. Os visionários são psicóticos e praticam crimes obedecendo a
vozes ou a alucinações. Por fim, os emotivos, cometem assassinatos por pura diversão
com riqueza de crueldade.
Outra classificação da forma de atuação dos serial killer é organizados e
desorganizados. Segundo Jesus (2012) os organizados planejam com maior número
5
de detalhes seus crimes, se preocupam em não deixar pistas. Já os desorganizados são
aqueles que não conseguiram firmar-se em padrão organizado. Neste caso, são
encontradas diversas provas no local do crime, que na maioria das vezes é escolhido
aleatoriamente, sem avaliar o perfil das vítimas.
Além das características, existem ciclos que se dividem em seis fases dos serial
killers:
FASE ÁUREA: onde o assassino começa a perder a compreensão
da realidade; FASE DA PESCA: quando o assassino procura a sua
vítima ideal; FASE GALANTEADORA: quando o assassino seduz
ou engana sua vítima; FASE DA CAPTURA: quando a vítima cai na
armadilha; FASE DO ASSASSINATO OU TOTEM: auge da emoção
para o assassino; FASE DA DEPRESSÃO: que ocorre depois do
assassinato. Quando o assassino entra em depressão, engatilha
novamente o início do processo, voltando para a Fase Áurea
(CASOY, 2002, p.17).
Tendo sido tratado os principais aspectos do serial killer o próximo item se
dedica a tratar da imputabilidade penal do serial killer. De acordo com a legislação
pátria, mesmo que o serial killer seja portador de transtorno de personalidade não será
isento de pena, de forma que não será aplicada medida de segurança. E sob este
aspecto que se deseja elucidar nos próximos itens.
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3. IMPUTABILIDADE PENAL
Quanto a imputabilidade penal ou maioridade penal diz respeito à idade em
que os indivíduos tem a obrigação de responder de maneira integral por seus atos
perante a justiça e no Brasil foi fixada em 18 (dezoito) anos. As crianças e adolescente
de até 18 anos são submetidos a legislação especial.
O cometimento de um crime envolve as consequências do delito e para que
infrator seja responsabilizado, precisa estar em condições físicas, psicológicas, morais
para compreender que está praticando ato ilícito, conforme leciona Capez (2009)
quando afirma que a imputabilidade apresenta aspecto intelectivo, ou seja, o infrator
deve ter capacidade de entendimento e volitivo, que significa o desejo de controlar a
própria vontade.
A respeito da imputabilidade penal afirma-se:
A concepção dominante na doutrina e na legislação vê a
imputabilidade na capacidade de entender e de querer. A
capacidade de entender o caráter criminoso do fato não significa
a exigência de o agente ter consciência de que sua conduta se
encontra descrita em lei como infração. Imputável é o sujeito
mentalmente são e desenvolvido que possui capacidade de
saber que sua conduta contraria os mandamentos da ordem
jurídica (DUTRA, 2006, p.15).
Na visão de Fragoso (1995, p.197) a imputabilidade é: “[...] a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar segundo esse entendimento”.
Para Reis (2015) a imputabilidade é a capacidade de culpa caracterizada em dois
momentos diferentes, um intelectual e outro volitivo. A legislação brasileira não trata
especificamente da imputabilidade, e sim dos requisitos para que o indivíduo seja
considerado inimputável, conforme expresso no art. 228, da Constituição Federal do
Brasil de 1988 “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial”. E, também, no art. 26 do Código Penal brasileiro
(Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940), in verbis:
[...] é isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o
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Significa dizer que se o infrator for doente mental ou tiver desenvolvimento
mental retardado estará isento de sanções penais. Se possuir idade acima de 18 anos
poderá ser aplicada medida de segurança, se menor medida socioeducativa. Nesta
senda, a imputabilidade se afetiva quando lhe é possível atribuir as consequências dos
seus atos praticados em desacordo com as leis penais.
4. INIMPUTABILIDADE E SERIAL KILLER
A inimputabilidade penal se relaciona a incapacidade do individuo reconhecer que
cometeu ato criminoso ou de se auto autodeterminar. Se à época do cometimento do
crime era dotado de capacidade intelectual e volitiva será considerado culpado e
responderá por meio de pena. Se não estiver mentalmente são não poderá receber
qualquer sanção penal.
Para que o indivíduo seja considerado inimputável é preciso considerar três
critérios: biológico, psicológico e biopsicológico adotado pela legislação brasileira:
5
[...] os critérios
para averiguar a inimputabilidade, quanto à
higidez mental, são os seguintes: a) biológico leva-se em conta
exclusivamente a saúde mental do agente, isto é, se o agente é
ou não doente mental, ou possui ou não um desenvolvimento
mental incompleto ou retardado. A adoção restrita deste critério
faz com que o juiz fique absolutamente dependente do laudo
pericial; b) psicológico: leva-se em consideração unicamente a
capacidade que o agente possui para apreciar o caráter ilícito do
fato ou de comportar-se de acordo com esse procedimento.
Acolhido esse critério de maneira exclusiva, torna-se o juiz a
figura de destaque nesse contexto, podendo apreciar a
imputabilidade
penal
com
imenso
arbítrio;
c) biopsicológico: levam-se em conta os dois critérios anteriores
unidos, ou seja, verifica-se se o agente é mentalmente são e se
possui capacidade de entender a ilicitude do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. [...] (NUCCI,
2005, p.26).
Nem sempre é fácil relacionar o serial killer em qualquer uma das condições
expressas no Código Penal brasileiro, uma vez que são inúmeros os aspectos que
devem ser analisados, considerados. Para Ramos (2002) determinado
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serial killers podem estar completamente lúcidos ao cometer crimes e em outro
momento com a capacidade de compreensão totalmente afetada.
O reconhecimento da imputabilidade do serial killer remete a possibilidade de
ressocialização. Porém, quando é aplicada pena privativa de liberdade a esses
indivíduos, acaba sendo somente restrição de direitos, uma vez que não contribui para
o restabelecimento social. Tanto condições de saúde mental, quanto dos presídios e
outros fatores denotam que podem se transformar em pessoas muito mais perigosas.
5. TRATAMENTO LEGAL DISPENSADOS AOS SERIAL KILLERS
A norma geral é que os serial killers, assim como demais portadores de
psicopatia são considerados como imputáveis. Ou seja, o sistema penal brasileiro trata
tais indivíduos da mesma forma que criminosos comuns. Porém, os elevados
percentuais de reincidência criminal evidenciam que o tratamento dispensado está
sendo inadequado.
O Código Penal brasileiro adotou o critério biopsicológico no tratamento
dispensado aos serial killers. Neste caso, se o agente possui saúde mental e, portanto,
condições de discernir sobre os atos ilícitos a que venha cometer, ou até mesmo se
autodeterminar conforme o entendimento.
O critério biopsicológico exige laudo médico a fim de comprovar doença
mental, desenvolvimento retardado ou incompleto, uma vez que tais especificidades
não podem ser verificadas, de pronto, pelo juiz, além é claro de outras provas.
O juiz também faz uso do disposto no art. 182 do Código de Processo Penal: “O
juiz não ficará adstrito a laudo, podendo aceita-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”.
Sobre esse assunto ressalta-se que:
No Direito existem muitas divergências: alguns, por não
considerarem a psicopatia como doença mental, consideram os
indivíduos como imputáveis. Outros consideram perturbação da
saúde mental, o que classifica os indivíduos como semiimputáveis. E outros ainda, defendem que o conceito de saúde
doença mental deve ser mais amplo para o Direito, o que
resultaria na inimputabilidade destes indivíduos (SOARES, 2018,
p.19).
Assim, os serial killers quando não diagnosticados devem cumprir sua pena
como um detento qualquer, por isto, o correto diagnóstico é fundamental para se
determinar que tipo de pena deve ser cumprida. Segundo Carrara (2010) não existe
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cura para os serial killers, pois sã indivíduos diagnosticados com psicopatia e portanto,
devem permanecer em manicômios judiciários, em tratamento.
Devido às dificuldades de diagnóstico preciso, em alguns casos são penalmente
responsabilizados como semi-imputáveis. Porém, vale ressaltar que, na
inimputabilidade penal o serial killer é totalmente absolvido e encaminhado para
cumprimento de medida de segurança, definida por Olivé (2017, p.681)
como: “Privação de bens jurídicos, imposta juridicamente pelo Estado com o fim
socializador ou assegurador, à pessoa socialmente perigosa, por ocasião da comissão
de um crime e, em princípio, enquanto aquele fim não se cumpra”.
Quando considerado semi-imputável tem direito à redução da pena, ficando
exposto novamente à sociedade e cometer outros assassinatos.
De acordo com Ballone (2008) geralmente as decisões judiciais são efetivadas
tendo-se como base os delitos que os serial killers comentem e se fundamentam em
critérios: total responsabilidade; com atenuação e isenção de responsabilidade.
Quando ocorre isenção da responsabilidade o serial killer é confirmado como portador
de transtornos ou doenças mentais que interferem na sua personalidade e assim, é
enviado para instituições psiquiátricas e não aos presídios.
5
No caso de punição por responsabilidade total o serial killer cumpre pena
privativa de liberdade e quando semi-imputáveis pode ocorrer a redução de pena.
Porém, quando de fato o serial killer é incapaz de se autodeterminar, e fica
comprovado que age de forma impulsiva são considerados inimputáveis e respondem
a tratamento por medida de segurança, cuja finalidade e aplicação abaixo dispostas:
Trata-se de uma consequência jurídica aplicada como forma de
prevenção especial àquele que cometeu um delito, tendo ela um
caráter preventivo, devido à periculosidade do agente. Esta
medida é uma forma de sanção penal aplicável aos inimputáveis,
por serem eles incapazes de entender o caráter ilícito do fato e
de assim se determinar, e aos semi-imputáveis, o chamado de
“fronteiriço”, podendo ser aplicada (PRADO, 2002, p.600).
A finalidade da medida de segurança é evitar outros crimes conforme ressalta
Nucci (2001, p.1001) “[...] e garantir a cura do autor do fato havido como infração penal,
quando constada a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade”. Isto porque a
reincidência dos serial killers é bastante elevada. Sobre esse assunto Silva (2008, p.33)
argumenta que: “A taxa de reincidência criminal dos psicopatas é cerca de duas vezes
maior que a dos demais criminosos”. Como se pode perceber a pena de reclusão não
é eficaz nesses casos específicos.
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Na visão de Trindade (2017, p.176-177) afirma “[...] não haver evidências de que
podem existir tratamentos psiquiátricos com eficiência real na redução da violência ou
criminalidade, contra psicopatas”. Os serial killers, psicopatas têm elevado nível de
inteligência e tentam de toda forma burlar normas disciplinares, desestruturando as
instituições para se beneficiar. Tenta de toda a forma convencer de que estão
recuperados e que podem retornar ao convívio social.
Sobre o assunto Garrido (2005) ressalta que por serem inteligentes acima da
média, influenciam pessoas, e se tornam expressivos nos presídios, comandando
rebeliões, controlando o tráfico de produtos, aperfeiçoando conhecimentos,
crueldade. É impressionante a capacidade de se juntar com outras pessoas, tão
inescrupulosas quanto para conseguir alcançar seus objetivos.
Desta forma, compreende-se que a execução penal destinada aos serial
killers deve ser diferenciada, acompanhada por profissionais qualificados na área a fim
de identificar de maneira correta os transtornos metais e aplicar decisão judicial
concernente e adequada.
Segundo Duarte (2018) a omissão legislativa gera consequências prejudiciais
para a sociedade. Concomitante com os índices de reincidência, a sociedade fica
desprotegida, em risco, diante da insegurança e impunidade.

Assim, sendo, observa-se que precisa haver alteração na legislação atual, com
leis específicas, que normatize a questão e não somente aplicar pena privativa de
liberdade, que dá direito inclusive à redução da pena, depois de determinado tempo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como tema o tratamento dispensado pelo sistema penal
brasileiro ao serial killer e sua relação com a imputabilidade penal. O objetivo foi de
compreender a relevância do estudo sobre o tratamento destinado aos serial killers no
sistema penal brasileiro.
Ao término pode-se dizer que a indagação inicial a pesquisa foi respondida uma
vez que o sistema penal brasileiro trata os serial killers portadores de transtornos
psicológicos, psicopatia como imputáveis. Ou seja, da mesma maneira que criminosos
comuns.
Por falta de tratamento na legislação para esses casos, o ordenamento jurídico
adota o critério biopsicológico, que considera o agente causador do ato ilícito, dotado
de saúde mental, com capacidade de discernir sobre os atos praticados, ou
autodeterminar-se. Quando não são diagnosticados cumprem pena como qualquer
outro preso condenado, por isto, é fundamental que o diagnóstico seja efeito de forma
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Em virtude da dificuldade de diagnóstico, muitas vezes os serial killers são
considerados semi-imputáveis e nestes casos são encaminhados a instituições
específicas para cumprimento de medida de segurança pelo período máximo de trinta
anos ou se apresentar condições de cura.
Considerando que as psicopatias não têm cura, os serial killers precisam
permanecer em tratamento, cumprindo medidas de segurança até o prazo final,
quando são devolvidos à sociedade. Os autores defendem que a reincidência de crimes
cometidos por serial killers é alta e, sendo colocado novamente em sociedade, novos
ataques surgem prejudicando a segurança das comunidades.
É essencial que os órgãos de segurança pública contem com profissionais aptos,
treinados para o diagnóstico dos serial killers, assim como a criação de legislação
específica para estes casos. Em função de o assunto ser de grande relevo e
complexidade, deve ser abordado em outras oportunidades, pois, a partir dos estudos,
debates e discussões vai se construindo novos caminhos para que a justiça seja justa
em todos os sentidos.
5
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RESUMO: O presente trabalho[1] traça linhas introdutórias acerca do regramento
estabelecido pelo Código de Processo Civil vigente quanto ao ônus da prova. A
metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica e documental. Com tal
abordagem, pretende-se investigar a quem incumbe o ônus probatório nas demandas
cíveis e as mudanças no tratamento da matéria após o advento da Lei n. 13.105/2015.
No texto, parte-se da recente evolução legislativa referente à matéria. Em seguida,
aborda-se a inovação consistente na introdução da distribuição dinâmica do ônus da
prova no direito positivo nacional. Por fim, é realizada uma análise comparativa entre
a carga dinâmica da prova e a inversão regulada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor. As novidades no plano legal e utilidade prática da matéria,
objeto de dúvidas constantes no cotidiano forense, motivou a pesquisa, que pretende,
também, contribuir para o debate acadêmico.
Palavras-chave: direito probatório. ônus da prova. código de processo civil de 2015.
Sumário: 1. Introdução. 2. Conceito de ônus da prova e sua aplicação no processo civil
brasileiro. 3. Distribuição dinâmica (art. 373. § 1º, do CPC) versus inversão do ônus da
prova da legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC): análise comparativa. 4.
Considerações finais. 5. Referências.
1. Introdução
O presente trabalho traça linhas introdutórias acerca do regramento
estabelecido pelo Código de Processo Civil vigente quanto ao ônus da prova.
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A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica e documental.
Com tal abordagem, pretende-se investigar a quem incumbe o ônus
probatório nas demandas cíveis e as mudanças no tratamento da matéria após o
advento da Lei n. 13.105/2015.
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No texto, parte-se da evolução legislativa da matéria em questão. Em seguida,
aborda-se a inovação consistente na positivação da distribuição dinâmica do ônus da
prova, diferenciando-a da inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.
As novidades no plano legal e utilidade prática da matéria, objeto de dúvidas
constantes no cotidiano forense, motivou a pesquisa, que pretende, também,
contribuir para o debate acadêmico.
2. Conceito de ônus da prova e sua aplicação no processo civil brasileiro.
Tradicionalmente, o ônus da prova foi compreendido como o encargo das
partes de comprovar as alegações que lhes sejam favoráveis. Ônus, numa acepção
processual, é o termo que designa a conduta imperativa imposta a alguma das partes
para a realização de determinado interesse próprio (CÂMARA, 2017). Sob esse viés, as
5
normas que tratam do ônus probatório
são regras de procedimento, aplicadas na fase
instrutória.
Ocorre que, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a prova
será apreciada pelo juiz “independentemente do sujeito que a tiver promovido”. Tratase do princípio da comunhão ou da aquisição da prova, segundo o qual esta pertence
ao processo, pouco importando quem a tenha produzido. Logo, a concepção subjetiva
do ônus probatório como imperativo do interesse próprio (CÂMARA, 2017) não se
coaduna com a sistemática processual civil vigente.
O objeto da prova consiste em provar fatos controvertidos e relevantes.
Quando o sujeito deixa de cumprir o seu ônus probatório, submete-se às
consequências previstas para a sua inobservância, que podem ou não ser contrárias ao
seu interesse (LOURENÇO, 2015). Ocorre, na verdade, o aumento do risco de um
julgamento contrário (MARINONI, 2011).
Ao distribuir tal ônus, a lei processual guia o magistrado quanto ao modo
como a lide será resolvida se o material probatório for insuficiente para a formação da
sua convicção acerca de determinado fato, ocorrendo o chamado non liquet. Isso
porque o juiz não se exime de julgar (art. 140 do CPC), como decorrência da garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88).
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Com efeito, considerando que o juiz tem o dever de decidir, se determinados
fatos controversos e relevantes para a solução da demanda não forem comprovados
deve a parte responsável pela produção da prova faltante arcar com as consequências.
Por esse ângulo, tais normas devem ser entendidas como regras de julgamento,
dirigidas ao juiz. Marcelo Abelha Rodrigues (2016) trata com precisão dessa
ambivalência:
As regras processuais sobre o ônus probatório têm dupla função no
processo civil, pois tanto se refere a uma regra de procedimento
destinado às partes, como também a uma regra de julgamento
destinada ao juiz. É uma regra de procedimento porque ao
conhecer, antes da fase instrutória, a quem incumbe o ônus da
prova sobre os fatos controvertidos da causa, as partes podem
desenvolver a sua atuação de forma a se desincumbir desse
encargo. Mas também é uma regra de julgamento porque serve
para que o juiz, no momento de julgar, e somente nos casos em que
a prova tiver sido insuficiente para o seu convencimento, usar a
regra de distribuição do encargo para proferir uma sentença em
desfavor daquela parte a cujo fato controvertido a prova foi
insuficiente (non liquet).
Na mesma linha, segundo Alfredo Buzaid (1972, p. 66, apud RODRIGUES, 2016,
livro digital), o problema do ônus da prova deve ser visto sob duas vertentes: a primeira
é voltada aos litigantes, de modo a questionar-se qual deles deve suportar o risco da
prova frustrada; trata-se do aspecto subjetivo. A outra se volta ao magistrado,
funcionando como regra de julgamento; é o aspecto objetivo. Prossegue o autor:
O primeiro opera geralmente na ordem privada; o segundo, porém,
é um princípio de Direito público, intimamente vinculado à função
jurisdicional. O primeiro constitui uma sanção à inércia, ou à
atividade infrutuosa da parte; o segundo, ao contrário, é um
imperativo da ordem jurídica, que não permite que o juiz se
abstenha de julgar, a pretexto de serem incertos os fatos, porque
não
provados
cumpridamente. (BUZAID,1972,
p.
66, apud RODRIGUES, 2016, livro digital).
O Código de Processo Civil de 1973 (art. 333), assim como o de 1939 (art.
[2]
209), impunha de modo rígido as regras sobre a distribuição dos ônus probatórios:
incumbia ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu, a da existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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Permitia-se a convenção das partes para a distribuição do ônus da prova de
maneira diversa, salvo se recaísse sobre direito indisponível ou tornasse
excessivamente difícil a uma delas o exercício do direito (parágrafo único do art. 333
do CPC/1973). Nada dispunha, contudo, o Código Buzaid sobre a possibilidade de o
juiz operar tais mudanças por iniciativa própria.
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Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei n. 8.078/1990)
veio a admitir a inversão do ônus da prova por ato do juiz, quando presentes os
requisitos da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações
(art. 6º, VIII). A regra, todavia, possuía aplicação restrita, pois destinada às relações
consumeristas e desde que presentes os pressupostos em referência.
A jurisprudência estendeu a aplicação da inversão prevista no CDC às causas
ambientais com espeque no princípio da precaução e no microssistema que rege a
tutela coletiva dos direitos, entendimento adotado há pelo menos uma década no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 25/8/2009) e que culminou na aprovação do enunciado sumular n. 618
daquela Corte, assim redigido: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de
5
degradação ambiental”. Nesse sentido:
(…) 2. O regime geral, ou comum, de distribuição da carga
probatória assenta-se no art. 333, caput, do Código de Processo
Civil. Trata-se de modelo abstrato, apriorístico e estático, mas não
absoluto, que, por isso mesmo, sofre abrandamento pelo próprio
legislador, sob o influxo do ônus dinâmico da prova, com o duplo
objetivo
de
corrigir
eventuais
iniquidades
práticas
(a probatio diabólica, p. ex., a inviabilizar legítimas pretensões,
mormente dos sujeitos vulneráveis) e instituir um ambiente éticoprocessual virtuoso, em cumprimento ao espírito e letra da
Constituição de 1988 e das máximas do Estado Social de Direito. 3.
No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e
aglutina os cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à
Justiça, da efetividade da prestação jurisdicional e do combate às
desigualdades, bem como expressa um renovado due process, tudo
a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na
demanda. 4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por
meio de poderes que atribui, específica ou genericamente, ao juiz
(= ope judicis), modifica a incidência do onus probandi,
transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-lo
ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações
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jurídicas nas quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou
intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em
que convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas por
sigilo industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade
complexa, bem como danos futuros, de manifestação diferida,
protraída ou prolongada. (…)” (STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010,
DJe 28/02/2012).
A teoria das cargas probatórias dinâmicas foi aplicada pelo Superior Tribunal
de Justiça em causa envolvendo pessoa idosa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISIÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FUNCIONAIS DEFERIDA PELO TRIBUNAL MAS NÃO CUMPRIDA
PELA ADMINISTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR DEFICIÊNCIA DO
ACERVO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE ACESSO À PROVA
CARACTERIZADO.
TEORIA
DAS
CARGAS
PROBATÓRIAS
DINÂMICAS. ESTATUTO DO IDOSO. GARANTIAS NÃO ATENDIDAS.
CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

[...]
4- Ao denegar o writ, extinguindo o feito sem resolução do mérito
porque faltantes os documentos que a própria Corte Estadual
determinara fossem trazidos aos autos pela parte impetrada, o
acórdão recorrido acabou por cercear o direito de acesso à prova
pelo impetrante, beneficiando, indevidamente, à parte impetrada, a
quem, como dito, incumbia ter dado primário cumprimento à
requisição judicial, mediante a entrega da documentação funcional
da parte autora ou, não sendo assim, justificando a impossibilidade
de fazê-lo, quedando, entretanto, por não fazer nem uma coisa nem
outra.
5- Cumpre perceber que a requisição judicial de documentos, como
prescrita no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.010/09, guarda estreita
afinidade com a moderna Teoria das cargas probatórias dinâmicas,
segundo a qual, nas palavras de Eduardo Cambi, cabe ao
magistrado, enquanto gestor do concerto probatório, "verificar, no
caso concreto, quem está em melhores condições de produzir a
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prova e, destarte, distribuir este ônus entre as partes", cuja técnica
"encontra respaldo imediato na dimensão objetiva do direito
fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva" (in Curso de
direito probatório. Curitiba: Juruá, 2014, p. 227 e 229).
6- Noutro passo, para além de desatender ao princípio do amplo
acesso à prova, o acórdão hostilizado também acabou por
desmerecer aos princípios e garantias decorrentes da combinada
exegese dos artigos 2º, 3º e 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), no que asseguram aos litigantes maiores de 60 (sessenta)
anos facilidade na produção de provas e a efetivação concreta desse
direito, mediante, sobretudo, o efetivo cumprimento de diligências
probatórias judicialmente determinadas.
5- Recurso ordinário conhecido e provido para, cassando-se o
acórdão recorrido, fazer retornar os autos ao Tribunal de origem,
para os fins indicados no dispositivo da presente decisão colegiada.
(RMS 38.025/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
5
julgado em 23/09/2014,
DJe 01/10/2014).
O Código de Processo Civil de 2015 avançou ao generalizar a possibilidade da
redistribuição judicial do ônus da prova. Tal providência, contudo, deve se dar com
parcimônia, sob o risco de agravar o mal que se busca evitar com esse mecanismo,
qual seja, o prejuízo ao contraditório em desfavor de uma das partes.
Admite-se a dinamização do ônus da prova por decisão fundamentada do juiz
quando este se deparar com peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo por um dos polos da ação ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1º).
A regra reforça os deveres de informação, cooperação e oitiva prévia que
recaem sobre o julgador ao impor que este confira à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Evitam-se, com isso, discussões idênticas às
outrora travadas acerca do momento em que o magistrado deveria inverter o ônus da
prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: se
durante a instrução ou apenas quando do julgamento.
A parte final do parágrafo primeiro do art. 373 não permite outra conclusão
senão a de que as medidas concernentes à dinamização do ônus probatório devem
ocorrer ainda na fase instrutória, em evidente prestígio ao contraditório, à ampla
defesa e à boa-fé objetiva, ao evitar-se a prolação de decisão surpresa. De fato, as
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partes possuem uma legítima expectativa gerada pela previsão abstrata da distribuição
do ônus nos molde do “caput” do artigo 373 do CPC. Trata-se, a um só tempo, de regra
de procedimento para as partes se desincumbirem do encargo probatório e de regra
julgamento para o juiz, aplicável na falta ou insuficiência de provas, conforme
abordado linhas acima (RODRIGUES, 2016).
Sem perder de vista a posição de equidistância em relação às partes, como
decorrência dos princípios da igualdade e do dever de imparcialidade, o magistrado
deve aferir, à luz do caso concreto, as peculiaridades da causa que se refere o parágrafo
1º do artigo 373:
Serão fatores subjetivos, como a própria hipossuficiência
econômico-financeira de uma das partes, seu despreparo ou
inexperiência etc., ou fatores objetivos relacionados com a própria
causa, dificuldades para a obtenção de certos documentos etc. Em
qualquer hipótese essas alterações das regras legais sobre a
distribuição do ônus da prova não podem "gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil", tanto quanto não o pode a inversão
consensual do ônus da prova, pactuada pelas próprias partes (art.
373, § 3º). (DINAMARCO, 2017, p. 184).
Repise-se que a regra continua sendo a distribuição estática, segundo a qual
o ônus da prova incumbe a quem alega, tal como previa o CPC de 1939 e o de 1973.
A inovação do Código em vigor consistiu em positivar a distribuição dinâmica do ônus
da prova.
Embora seja novidade no plano legislativo, o suporte teórico da norma extraída
do parágrafo primeiro do artigo 373 do CPC é objeto de estudo há longa data sob o
título de doutrina das cargas probatórias dinâmicas ou flutuantes, dentre outras
nomenclaturas. Sobre o tema, Lourenço destaca:
Assim, se encontra indícios da teoria dinâmica do ônus da prova
desde o mais remoto estudo sobre o tema, no qual Jeremy
Bentham, no Tratado de las pruebas judiciales, já defendia que “o
ônus da prova deve ser imposto, em cada caso concreto, àquela
parte que a possa produzir com menos inconvenientes, ou seja, com
menos dilações, vexames e gastos”.
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Já a moderna Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova
surgiu na doutrina argentina, a partir da obra de Jorge W. Peyrano,
que afirmou, de forma corajosa e inovadora, que a carga probatória,
dependendo das circunstâncias do caso, cabe a quem tem melhores
condições de produzi-la, sem a preocupação se é o autor ou o réu.
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Cumpre registrar que a sua origem, no Direito Argentino, é
controvertida, pois há quem sustente que foi exportada da doutrina
espanhola, todavia, o precursor desta teoria foi Peyrano, na
Argentina.
Na Espanha, tal teoria é chamada de Princípio da Disponibilidade e
Facilidade Probatória. (LOURENÇO, 2015, livro digital).
A proposta é facilitar o acesso do litigante à prova, possibilitando que ela seja
efetivamente produzida e contribua para o esclarecimento dos fatos controvertidos e
o alcance de uma solução justa para o litígio (LOURENÇO, 2015).
Segundo Jorge W. Peyrano, a doutrina das cargas dinâmicas probatórias
dinâmicas pode e deve ser 5utilizada pelos órgãos jurisdicionais quando não
funcionarem adequadamente as previsões legais que repartem os esforços
probatórios:
A mesma importa em um deslocamento do onus probandi,
segundo forem as circunstâncias do caso, em cujo mérito aquele
pode recair, verbi gratia, na cabeça de quem está em melhores
condições técnicas, profissionais ou fáticas para produzi-las, para
além do seu posicionamento como autor ou réu, ou de tratar-se de
fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos.
(PEYRANO, 2004, p. 19-20, apud LOURENÇO, 2015, livro digital).
Evidencia-se o caráter solidário e colaborativo da teoria, fruto de uma visão
publicista do processo, segundo a qual o juiz não é mero expectador, mas agente
encarregado da direção do litígio, com poderes instrutórios, cuja função é promover a
pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e
através do processo (CINTRA, 2010, p. 149).
3. Distribuição dinâmica (art. 373. § 1º, do CPC) versus inversão do ônus da prova
da legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC): análise comparativa.
Importante esclarecer que a distribuição dinâmica do ônus da prova não se
confunde com a inversão prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
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De partida, despontam como traços distintivos o fato de que a inversão do
ônus da prova disposta no CDC só pode se dar em prol de um dos polos, o ocupado
pelo consumidor, e a critério do juiz. Já a carga dinâmica, na forma disciplinada pelo
Código Adjetivo, é aplicável a qualquer das partes, tanto por iniciativa do magistrado,
como por convenção destas, em evidente prestígio aos princípios da cooperação e da
consensualidade.
Os pressupostos também são diversos. A inversão prevista no CDC opera-se
nas relações de consumo, caso se verifique a hipossuficiência do autor ou a
verossimilhança das suas alegações. Presentes tais requisitos, o consumidor estará
dispensado da comprovação do fato constitutivo do direito que alega ter, incumbindo
ao réu suportar o ônus de provar que tal fato inexistiu.
Já a carga probatória dinâmica independe da natureza da relação jurídica
existente entre as partes e, quando a técnica for aplicada pelo juiz, este deverá
fundamentar sua decisão nas peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo por um dos polos da ação ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1º, do CPC).
Critica-se a inversão nos moldes da legislação consumerista porque o
magistrado permanece no juízo de incerteza e o legislador, sob o fundamento de uma
isonomia material, escolheu aquele que entendeu ser mais forte para suportá-la: o
fornecedor (LOURENÇO, 2015).
Marcelo Abelha Rodrigues (2016, livro digital) estende a crítica a quaisquer
técnicas de “distribuição diversa” do ônus da prova, por entender que estas “não
corrigem o problema do ônus objetivo da prova, sendo, a nosso sentir, o que
poderíamos chamar de ‘negação da negação’, porque dão à prova a mesma conotação
punitiva e vinculada ao Direito material, privatista”. Arremata o processualista:
Ora, ninguém pode dar razão a quem não a possua sob o
argumento da isonomia real. É repugnante tal prática. A distribuição
diversa do ônus da prova atende ao devido processo legal sob a
perspectiva procedimental, do encargo probatório para as partes.
Contudo, sob o ponto de vista do ônus objetivo, não discrepa em
nada do que já foi dito neste tópico. Para os casos de non liquet, a
técnica de distribuição diversa do ônus da prova como regra de
julgamento é, a nosso ver, uma hedionda manipulação do processo,
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utilizado de modo inidôneo para corrigir uma isonomia meramente
formal (desigualdade real). Julga-se com a mesmíssima incerteza,
com a diferença de usar uma regra diversa de distribuição que pode
ser motivada por critérios vários como a hipossuficiência da parte,
etc. (RODRIGUES, 2016, livro digital).
Como solução, Rodrigues (2016) sugere a superação das regras e técnicas de
julgamento quando se está diante de um non liquet, franqueando-se ao juiz uma
liberdade na investigação da prova, a fim de reduzir os casos de incerteza.
Ainda acerca da diferenciação dos institutos, Lourenço (2015) defende que na
teoria dinâmica do ônus da prova não há inversão, porque o juiz não inverte um ônus
estabelecido previamente e, sim, determina, desde o início (na audiência preliminar ou
na fase de saneamento) quem deve produzir determinada prova, observadas as
peculiaridades do caso concreto. Aquele que tiver melhores condições de produzi-la
terá o ônus probatório:
Assim, podemos observar que no CDC foi conferido ao magistrado
poderes para que, considerando o caso concreto, pudesse, dentro
dos critérios legais (verossimilhança ou hipossuficiência), inverter o
5
ônus da prova.

Já com a distribuição dinâmica dos ônus probatórios, visando uma
maior efetividade do direito lesado ou ameaçado de lesão, o ônus
da prova incumbirá à parte que detiver conhecimentos técnicos ou
informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade de
demonstração.
Assim, talvez diante da incerteza e da falsa aparência de isonomia
material, alguns julgados estão preferindo adotar a teoria dinâmica
do ônus da prova, mesmo em relações de consumo, como já é
amplamente adotado nos Tribunais do Rio Grande do Sul.
(LOURENÇO, 2015).
Embora coerente tal abordagem, entende-se que, por ser a distribuição
estática a regra e a dinâmica, a exceção, a redistribuição do ônus probatório consiste,
em última análise, numa espécie de inversão. A lógica defendida por Lourenço (2015)
estaria correta se a regra fosse a carga dinâmica: por não haver uma distribuição
apriorística, feita em abstrato, nada haveria para se inverter. Essa é a posição de Tartuce
e Neves:
Apesar de o art. 373, § 1.º, do Novo CPC prever a possibilidade de
o juiz atribuir o ônus da prova “de modo diverso”, naturalmente a
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regra trata da inversão do ônus da prova, até porque, sendo este
distribuído entre autor e réu, o modo diverso só pode significar a
inversão da regra legal. Tanto assim que o dispositivo
expressamente se refere aos casos previstos em lei como umas das
hipóteses da fixação “de modo diverso”, e esses casos são
justamente os de inversão do ônus da prova. (2016, livro digital).
Trata-se, contudo, de discussão que não traz maiores consequências.
Diante da aplicação subsidiária do CPC às demandas consumeristas e por ser
menos restritiva que a inversão prevista na Lei n. 8.078/1990, não há óbice à aplicação
da técnica prevista no artigo 373, parágrafo primeiro, do Código Adjetivo nas hipóteses
em que a inversão, mais benéfica ao consumidor, não for cabível.
Pela lógica inerente ao Direito do Consumidor, entende-se que a distribuição
dinâmica do ônus da prova somente se dará em prol deste último. Tal conclusão
decorre do fato de o artigo 6º, inciso VIII, do CDC somente admitir a inversão em favor
deste. Ademais, o art. 51, VI, daquele Código estabelece ser nula de pleno direito a
cláusula contratual que estabeleça inversão do ônus da prova em prejuízo do
consumidor. Portanto, se nem as partes podem convencionar em sentido contrário,
com maior razão o magistrado não pode atribuir ao consumidor o ônus probandi que,
pela regra da distribuição estática, recai sobre o fornecedor.
Há três espécies de inversão do ônus da prova: a convencional, a legal e a
judicial.
A primeira é fruto de acordo de vontades entre as partes e pode se dar antes
ou durante o processo. O artigo 373, parágrafo 3º, do CPC prescreve ser nula a
convenção sobre a matéria quando a lide envolver direito indisponível da parte ou
tornar excessivamente difícil a uma delas o exercício do direito. Este último caso
envolve a chamada “prova diabólica”, referente a fato negativo indeterminado ou
absolutamente negativo, cuja prova da veracidade é impossível (TARTUCE, 2016, livro
digital).

A inversão legal, como se intui, é prevista expressamente em lei e dispensa
decisão judicial para operar-se. Como exemplos, tem-se o ônus do fornecedor de
provar que não colocou o produto no mercado, que o produto ou o serviço não é
defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros pelos danos
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gerados na demandas fundadas na alegação de defeito do produto ou do serviço, nos
termos dos artigos 12, § 3º, e 14, § 3º, do CDC.
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Segundo Tartuce (2016), equivoca-se a doutrina e a jurisprudência que exige
a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de sua alegação para justificar
a inversão do ônus da prova quando a pretensão consumerista é fundada em defeito
do produto ou do serviço, pois nesse caso a inversão se dá ope legis, e não por decisão
judicial fundada no artigo 6.º, inciso VIII, do CDC:
A realidade doutrinária, jurisprudencial e prática é funesta para o
consumidor. Sempre que se exige o preenchimento de requisitos
para a inversão da prova, naturalmente se dificulta o acesso do
consumidor a esse direito garantido pela legislação consumerista. E
tecnicamente a realidade é criticável, por confundir diferentes
espécies de inversão do ônus da prova, como se não houvesse
diferença entre a inversão legal e a judicial. (TARTUCE, 2016, livro
digital).
Uma terceira hipótese de inversão legal refere-se à prova da veracidade e da
5
correção da informação ou comunicação
publicitária, na forma do artigo 38 do Código
de Defesa do Consumidor:
Essa terceira hipótese de inversão do ônus da prova não é associada
ao art. 6.º, VIII, do CDC, muito em razão da literalidade do art. 38 do
mesmo diploma legal, que, ao prever ser o ônus da prova da
veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária
de quem as patrocina, não haverá mesmo como se confundir os
dois dispositivos legais e as diferentes espécies de inversão do ônus
probatório consagradas em cada um deles. (TARTUCE, 2016, livro
digital).
A inversão do ônus da prova nesse caso dependerá de o polo ativo da
demanda a ser ocupado pelo consumidor, não se aplicando quando o próprio
patrocinador da publicidade ingressa com determinada demanda em juízo, pois nesse
caso o ônus da prova é seu por força da distribuição estática (WATANABE, 2011, p.
8, apud TARTUCE, 2018).
Por fim, a inversão judicial é a que depende de decisão do órgão julgador,
proferida mediante análise de seus pressupostos legais. Como exemplo, pode-se
indicar a previsão do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e o texto do artigo 373, parágrafo
1º, do CPC.
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Como os requisitos da inversão regulada pelo CDC são alternativos, perdura a
sua utilidade prática mesmo após o advento do CPC de 2015, por ser mais benéfico ao
consumidor, considerando que a mera verossimilhança, independentemente da
hipossuficiência, autoriza a inversão.
4. Considerações finais:
Ao incorporar a teoria das cargas dinâmicas das provas ao direito positivo
brasileiro o Código de Processo Civil de 2015 forneceu um novo instrumento que
contribuirá para a promoção da igualdade entre as partes no processo e para a
efetividade da prestação jurisdicional.
Desponta da referida teoria um manifesto caráter solidário e colaborativo, em
harmonia com os princípios constitucionais que regem a ordem vigente, mormente os
da socialidade, da boa-fé, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, o que inclui o acesso à prova.
É premente a necessidade da compreensão e difusão do instituto, com a sua
correta aplicação por partes e magistrados. Espera-se que o presente escorço teórico
sirva a tal desiderato.
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PEYRANO,

CPC de 1939. Art. 209. O fato alegado por uma das partes, quando a outra o não
contestar, será admitido como verídico, si o contrário não resultar do conjunto das
provas. § 1º Si o réu, na contestação,
negar o fato alegado pelo autor, a este incumbirá
5
o ônus da prova. § 2º Si o réu, reconhecendo o fato constitutivo, alegar a sua extinção,
ou a ocorrência de outro que lhe obste aos efeitos, a ele cumprirá provar a alegação.
[2]
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Resumo: A cédula de crédito bancaria é uma forma de a instituição financeira fornecer
recursos a população em troca da cobrança de juros sobre a mesma. Porém, apesar de
firmado o contrato de cumprimento do debito para com a instituição financeira,
diversos são os caso onde tal debito não é quitado, e assim sendo, o banco tende a
penhorar os bens do devedor para reaver o seu prejuízo. Mediante isso, observa-se
que em alguns casos o único bem do devedor é sua casa própria, porém está encontrase assegurada de alienação pelo princípio da impenhorabilidade do bem de família.
Diante o exposto, o presente trabalho irá analisar se há possibilidade de tal bem ser
alienado, ou seja, se existem exceções para que a instituição possa reaver seus
prejuízos.
Palavras-Chave: Crédito. Bem de Família. Exceção ao Princípio.

Abstract: A bank credit note is a way for the financial institution to provide resources
to the population in exchange for charging interest on it. However, although the
contract for compliance with the debt with the financial institution is signed, there are
several cases where such debt is not paid, and therefore, the bank tends to pledge the
debtor's assets to recover its loss. Thus, it is observed that in some cases the debtor's
only asset is his own home, but he is assured of alienation by the principle of the
unenforceability of the family good. Given the above, the present work will analyze if
there is a possibility of such good to be sold, that is, if there are exceptions for the
institution to recover its losses.
Keywords: Credit. Family good. Exception to the Principle.

INTRODUÇÃO
Diante o atual cenário financeiro em que se encontra o Brasil, muitos
questionamentos são feitos em relação as dívidas perpetradas por populares em face
das instituições financeiras de crédito (bancos), ao modo que, em uma atual crise
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financeira, como os bancos poderiam ressarcir o empréstimo concedido a terceiros,
caso estes não tenham de onde pagar?
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Mediante isso, houveram hipóteses sobre possíveis quebras do direito a fim de
alcançar bens impenhoráveis como forma de efetivar o pagamento do crédito junto as
instituições financeiras. Sabe-se que, tal possibilidade afronta diretamente os
princípios constitucionais, dentre eles, o primordial, princípio da impenhorabilidade do
bem de família.
Assim sendo, buscou-se apontar no presente trabalho, de forma qualitativa, de
natureza exploratória e explicativa, como surgiu a teoria da cédula de crédito bancário,
como se desenvolveu o princípio de bem de família, além de esboçar também sobre a
teoria do adimplemento substancial, para que, houvesse um entendimento amplo
acerca do assunto ora abordado.
É certo que a impenhorabilidade de bens é preceito inviolável no ordenamento
jurídico pátrio, porém, há-se que questionar algumas possiblidades excepcionais que
poderiam ser utilizadas pelas instituições financeiras para atingir o referido bem, e
assim sendo, buscou-se também5abordar tal assertiva.
1. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
A atividade bancária é um dos fatores primordiais no que diz respeito a
economia de um país, no caso do Brasil tal fato não é diferente. Segundo consta, as
atividades bancárias e as concessões de crédito em território nacional surgiram desde
o período do Império, sendo mais preciso, no ano de 1808, onde juntamente com tal
fator, houve o surgimento da primeira versão do Banco do Brasil, fundado por Dom
João VI, sendo esta a primeira instituição financeira criada em território nacional.
Nesse ano, D. João VI baixou um Ato Real criando o primeiro
Banco do Brasil (BB). Este, apesar de ter como subscritores de
suas ações os principais comerciantes da Corte, foi controlado
administrativamente por pessoas indicadas pelo rei. A razão para
o aparente contra-senso eram os inúmeros favores concedidos
pela Coroa à Instituição (COSTA NETO, 2004, p. 13).
Porém esta versão do Banco do Brasil teve pouco tempo de duração, vindo a
ser liquidado no ano de 1829, sendo que, posteriormente ressurgiu em 1851, em sua
segunda versão, e se fundindo em 1853 com o Banco Comercial do Rio de Janeiro.
No que diz respeito a concessão de crédito, tal fator era primordial para o bom
andamento da economia nacional, sendo que as instituições financeiras emprestavam
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dinheiro para os empreendimentos comerciais de maior porte com o intuito de gerar
lucro através dos juros decorrentes da concessão. Porém deixavam de atender o setor
primário, ou seja, os cafeicultores nacionais.
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Conforme expõe Jacob (2003, p. 7-8) a definição de crédito se dá como:
Uma situação que envolve duas partes, uma credora e outra
devedora, que estabelecem uma relação entre si, normalmente
contratual. Esta situação sugere que uma das partes, a credora,
conceda liquidez à outra, a devedora, mediante um prêmio de
liquidez ou de risco, comumente intitulado juro.
Considerando que o credito tem seu laço de nascimento vindouro com o
crescimento de todos os ramos do mundo, a coroa utilizou de alguns artifícios para
organizar e facilitar o setor econômico. Sendo assim, a coroa se tornou, dessa forma,
uma sociedade onde seu total domínio se vincula ao setor econômico.
Com essa pré organização econômica o setor político se torna mais fácil de ser
administrado, sabendo que o desejo da corte era de deixar o poder centralizado, tão
quanto deixar a economia centralizada.

Com a concentração do credito nas mãos do grandes comerciantes, pois essa
era a política implantada na época, as pessoas físicas e os produtores de portes
menores ficaram boa parte do século XVIII sem atendimento a linhas de credito, pois
o medo que se tinha por parte das instituições financeiras era de liberar créditos com
prazo mais extensos.
Segundo Muller (2001) na época a média de retorno aos bancos do dinheiro
emprestado era de 4 meses como base de prazo para as operações, considerando que
esse tempo é suficiente para o setor comercial. Com base nisso, observou-se que para
o setor rural tal período de retorno era totalmente inviável, sendo assim só em meados
do século XIX, as linhas de créditos conhecidas como créditos rurais, passaram a existir
nos balcões de negociações.

Ademais, no ano de 1861 houve outro marco importantíssimo para a história
econômica nacional, sendo que em tal ano surgiu a Caixa Econômica Federal e do
Monte de Socorro do Rio de Janeiro, entidades que foram precursoras da Caixa
Econômica Federal.
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Outra forma de expressão do interesse governamental em
atividades de crédito – embora, pelas suas características, não
possamos identifica-la, inicialmente, com as demais, de caráter
mais amplo e essencialmente econômico – foi a criação, em 1861,
da Caixa Econômica e do Monte de Socorro do Rio de Janeiro,
entidades precursoras da Caixa Econômica Federal, que, somente
a partir de 1874, passaram a ter congêneres em outras províncias
do Império (COSTA NETO, 2004, p. 13).
Conforme consta, a criação da Caixa Econômica Federal não se deu pela
motivação econômica, mas sim pela motivação social e política; a fachada do banco
ora criado não tinha apreço a questões de motivação que ensejassem ao crescimento
econômico nacional, mas tão somente, um apreço a questões que envolvessem a
sociedade e os meios políticos.
Disciplinadas pela Lei 1.083, de 22 de agosto de 1860, em meio
a disposições sobre bancos de emissão e meio circulante, as
caixas econômicas e os montes de socorro tiveram motivação
mais social5e política do que propriamente econômica, pois era
restrito o âmbito de sua atuação como entidades de crédito
(COSTA NETO, 2004, p. 13).
Segundo Turczyn (2005) deve-se destacar que até o ano de 1930 a economia
nacional baseava-se fortemente na exploração agrícola da monocultura em regime
fundiário de latifúndios, o que pouco diferia da anterior economia colonial. Tais
atividades agrícolas se baseavam na monocultura cafeeira.
Segundo Saes (apud TOSI et al, 2007), os fluxos de crédito dos sistemas
financeiros, ou seja, os bancos, raramente eram destinados a lavoura e ao produtor, os
grandes bancários nacionais preferiam por concentrar suas concessões de crédito a
empreendimentos comercias de certo porte, que no caso, seriam capazes de retornar
o investimento emprestado pelos bancos.
Consta ainda que todo o capital necessário para financiar as obras de
infraestrutura nacionais era originado do exterior e aplicado diretamente pelo Estado
Brasileiro.
2. O BEM DE FAMÍLIA
Conforme explica Silvio Rodrigues (2004, p. 5), a constituição de família dentro
de uma sociedade é um fator fundamental para o desenvolvimento de uma civilização
prospera e com uma base ética apropriada, assim sendo, Silvio expõe que:
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Dentro dos quadros de nossa civilização, a família constitui a base
de toda a estrutura da sociedade. Nela se assentam não só as
colunas econômicas, como se esteiam as raízes morais da
organização social. De sorte que o Estado, na preservação de sua
própria sobrevivência, tem interesse primário em proteger a
família, por meio de leis que lhe assegurem o desenvolvimento
estável e a intangibilidade de seus elementos institucionais.

Segundo Álvaro Villaça Azevedo (apud GONÇALVES, 2011, p. 581), “o bem de
família é um meio de garantir um asilo à família, tornando-se o imóvel onde ela se
instala domicílio impenhorável e inalienável, enquanto forem vivos os cônjuges e até
que os filhos completem a sua maioridade”.
Sendo assim, entende-se por bem família, qualquer imóvel que serve como a
moradia de um grupo familiar, ou seja, que abriga determinado número de pessoas de
uma família.
Conforme aponta Caio Mário (2004, p. 557/558), a instituição do bem de família,
“é uma forma da afetação de bens a um destino especial que é ser a residência da
família, e, enquanto for, é impenhorável por dívidas posteriores à sua constituição,
salvo as provenientes de impostos devidos pelo próprio prédio”.
Deve-se apontar ainda, que segundo a Súmula 364 do STJ, o bem de família
abrange também pessoa solteira, assim expondo que “O conceito de
impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a
pessoas solteira, separadas e viúvas” (BRASIL, 2006). Sendo assim, observa-se que o
conceito de bem de família não se restringe apenas a constituição de uma família em
si, ou seja, pai, mãe e filhos, mas também, pessoas que sozinhas, em teoria, se
constituem em família.
Após tal exemplificação do que é o bem de família, necessário se faz esboçar
como tal princípio evoluiu no transcorrer do tempo, a fim de demonstrar suas
características fundamentais.
2.1 Origem do bem de família
Ao contrário do que se pensa, o bem de família não teve sua origem no Direito
Romano, tal origem se remete a tempos mais recentes, mais precisamente, na metade
do século XIX, na então República do Texas, em razão de alguns fatores como, a
geografia e a economia da região. Após a independência dos Estados Unidos em 1776,
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percebeu-se que seu território era vasto e fértil, e assim sendo, houveram diversos
desenvolvimentos agrícolas, industriais e comerciais, o que fez dos EUA um país
prospero em poucas décadas (MALUF; MALUF, 2013, p. 715).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Ocorre que, em determinado período os EUA enfrentaram uma enorme crise
econômica, o que fez com que os bancos, para reaver os empréstimos concedidos,
passassem a se apropriar de todos e quaisquer bens dos devedores, inclusive suas
moradias.
Surgiu, então, uma grande crise entre os anos de 1837 a 1839,
acarretando o fechamento de aproximadamente 900 bancos,
com 33.000 falências e uma perda estimada de US$
440.000.000,00 no período de três anos.
Essa crise atingiu não só os banqueiros imprudentes, mas,
principalmente os devedores, que sofreram penhoras em seus
bens, tendo que sofrer execução em suas terras, animais e
instrumentos agrícolas, tornando as famílias texanas ameaçadas
pela miséria5 (DUARTE, 2014, p. 1).
Em 26 de janeiro de 1839, foi então promulgada a aclamada Lei do Homestead,
que significa, “uma residência de família”, tal Lei previa em sua redação que todo
cidadão ou chefe de família teria direito a 50 acres de terra, ou um terreno na cidade,
além de ajudas de custo para adquirirem mobílias, utensílios domésticos, ferramentas
para lavoura ou aparatos e livros de comércio, dentre outros.
De e após a passagem desta lei, será reservado a todo cidadão
ou chefe de uma família, nesta República, livre e independente
do poder de um mandado de fieri facias ou outra execução,
emitido por qualquer Corte de jurisdição competente, 50 acres
de terra, ou um terreno na cidade, incluindo o bem de família
dele ou dela, e melhorias que não excedam a 500 dólares, em
valor, todo mobiliário e utensílios domésticos, provendo para
que não excedam o valor de 200 dólares, todos os instrumentos
(utensílios, ferramentas) de lavoura (providenciando para que
não excedam a 50 dólares), todas ferramentas, aparatos e livros
pertencentes ao comércio ou profissão de qualquer cidadão,
cinco vacas de leite, uma junta de bois para o trabalho ou um
cavalo, vinte porcos e provisões para um ano; e todas as leis ou
partes delas que contradigam ou se oponham aos preceitos
deste ato, são ineficazes perante ele. Que seja providenciado que
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a edição deste ato não interfira com os contratos entre as partes,
feitos até agora (Digest of the Laws of Texas § 3.798).
Tal lei foi fundamental para dar início ao que se conheceria futuramente como
“impenhorabilidade de bem de família”, pois nela já previa a possibilidade de
impenhorabilidade de bens domésticos imóveis, e também dos bens imóveis, sendo
assim, não mais os bancos ou credores poderiam pegar todos os bens por uma
determinada dívida.
Após transcorrido determinado período de tempo, percebeu-se que tal lei era
eficaz e produzia efeitos benéficos aos cidadãos, e assim sendo, ela se espalhou por
todo território americano, e posteriormente por determinados países do mundo.
2.2 Evolução histórica do bem de família no Brasil
Como abordado anteriormente, o conceito de bem de família espalhou-se por
diversos países, sendo um deles, o Brasil. Tal instituto teve sua primeira aparição no
Código Civil de 1916, mais especificamente no Livro I “Das Pessoas”, posteriormente
sendo transferido para o Livro II “Dos Bens”.
Art. 70. É permitido aos chefes de família destinar um prédio para
domicilio desta, com a clausula de ficar isento de execução por
dividas, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo
prédio.
Parágrafo único. Essa isenção durará enquanto viverem os
cônjuges e até que os filhos completem sua maioridade.
(...)
Art. 72. O prédio, nas condições acima ditas, não poderá ter outro
destino, ou ser alienado, sem o consentimento dos interessados
e dos seus representantes legais (BRASIL, 1916).
Posteriormente, o referido princípio também teve aparição no Decreto-Lei n.
3.200/41, onde nele era disposto sobre os limites de valores máximos dos imóveis,
porém, tal limitação foi afastada através da Lei 6.742/79, sendo que, nesta não havia
mais limites de valores, além de disciplinar sobre a instituição voluntária e a extinção
dos bens de família.
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Pode-se dizer que foi através da promulgação da Constituição de 1988 que o
princípio de bem de família se tornou ainda mais eficaz, tendo em vista, que agora, era
preceito constitucional, fazendo com que seu conceito se torna-se mais firme e eficaz.
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Tal princípio encontra-se elencado no art. 5º, inciso XXVI, da CF/88, onde
encontra-se a seguinte disposição, “a pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento”. (BRASIL, 1988).
Após tais fatos, ainda houveram algumas mudanças no conceito de bem de
família, uma destas mudanças foi a criação da modalidade de “Bem de Família
Obrigatório”, tal modalidade foi imposta pelo próprio Estado como uma norma de
ordem pública.
Já pelo nome da nova modalidade observou-se que o bem de família
obrigatório decorria de lei, e neste sentido, independe da vontade das partes, e se
forma pela imperatividade da norma legal.
5
Tal instituto adveio no ano
de 1990, pela Lei n. 8.009/90, que regula o bem de
família como um instituto de resguardo do imóvel que abriga o casal ou a entidade
familiar, além de proteger aqueles que não tem conhecimento suficiente para proteger
juridicamente sua moradia, evitando assim, a má fé de terceiros.

Observa-se ainda que o bem de família voluntario faz aparição no Código Civil
de 2002, onde pode ser encontrado no Livro intitulado “Direito da Família, tratando da
matéria nos artigos 1.711 a 1722.
Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante
escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio
para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço
do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição,
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel
residencial estabelecida em lei especial.
Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de
família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato
da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da
entidade familiar beneficiada.
Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial
urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se
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em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger
valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do
imóvel e no sustento da família (BRASIL, 2002).
Diante o exposto, pode-se observar que o ordenamento jurídico pátrio trata do
conceito do bem de família de duas formas, sendo a primeira, o “Bem de Família
Voluntario ou Convencional”, disposto nos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil, onde
em tal caso, a instituição do referido bem se dá pelos cônjuges, pela entidade familiar
ou ainda, por terceiro, mediante escritura pública ou testamento, sendo que, não
poderá ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido das pessoas que fazem a instituição
(BRASIL, 2002).
E a segunda forma do bem de família é o “Bem de Família Legal ou Obrigatório”,
este que se encontra disposto na Lei n. 8.009/90, onde se determina a
impenhorabilidade do imóvel residencial, independentemente da instituição do bem
de família convencional. Tal instituição é feita ultrapassando todas as formalidades, ou
seja, pulando várias etapas que ocorrem na instituição do bem na forma convencional,
a exemplo disso, nesta modalidade, não é exigida a escritura, registro, e também não
torna tal imóvel inalienável.
3. O ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
Como a maioria das teorias do direito, o adimplemento substancial também
teve suas pré origens advindas do direito romano, onde, havia possibilidade de
rescisão contratual pelo adimplemento da parte contratante, porém tal fato era
limitado a casos deveras excepcionais, sendo que deveriam ser previamente pactuados
entre as partes.
Em si, as resoluções contratuais somente se desenvolveram da forma como é
estudado atualmente a partir do direito Canônico e posteriormente no direito Francês,
com o advento do Código Napoleônico (BUSSSATA, 2008).
Embora já houvesse a possibilidade de resolução contratual, muito se discutia
ainda sobre qual instrumento seria necessário para que houvesse o desfazimento do
negócio jurídico, ou seja, qual inadimplemento seria capaz de pôr fim ao contrato ora
acordado entre as partes.
Embora houvesse a possibilidade de resolução contratual, ainda haviam
controvérsias acerca de qual inadimplemento seria capaz de pôr fim ao pacto
contratual. Diante disso o direito inglês se fez como o “carro-chefe” para a resolução
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de tal problema, onde ficou-se firmado que somente o inadimplemento de uma
prestação dependente (condition) poderia ensejar assim, a resolução do contrato,
pondo fim ao pacto (BUSSATA, 2008).
Sobre tal resolução imposta pelo direito inglês, Eduardo Luiz (2008, p. 40),
explica que o princípio do condition só foi imposto pelos ingleses pois, “o
descumprimento de um dever meramente acessório ou colateral, do qual a avença não
é dependente (warranty), apenas concedia ao credor o direito de reclamar as perdas e
danos”.
Porém, mesmo com tal entendimento, ainda houveram diversas discussões e
controvérsias a respeito do assunto no direito inglês, pois, ainda havia certa dificuldade
em diferenciar os dois institutos, que em si, abarcavam um conceito subjetivo, o que
poderia ocasionar injustiças nas decisões proferidas.
Em

síntese, os critérios utilizados para diferenciar a teoria
do conditions e warranties era baseada na vontade das partes, ou seja, elas poderiam
escolher uma das teorias e com elas pactuar um contrato, obedecendo as regras
impostas pela teoria escolhida.
Outro critério de suma importância na hora de escolher a forma com a qual iria
5
se pactuar o contrato era o valor e o impacto que os deveres poderiam afetar na
economia do próprio contrato. Tais critérios eram adotados pois, como dito
anteriormente, ainda haviam inseguranças jurídicas a respeito das formas de contrato,
podendo ensejar até mesmo, injustiças por parte dos julgadores da época.
Conforme expõe Analise Becker (1993), foi mediante tais formas de contato que
a doutrina anglo-saxã evoluiu em sentido de analisar a gravidade e a consequência da
infração que seria imposta como parâmetro para resolver o contrato. Assim sendo,
caso houvesse descumprimento leve somente se admitia pleitear perdas e danos,
agora, caso ocorresse um descumprimento grave poderia haver a resolução contratual.
Assim sendo, conforme explica Anelise Becker (1993), o conceito do substantial
performance nasceu e se desenvolveu nos moldes do direito anglo-saxônico, o que
ensejou em si, uma forma de influência aos demais ordenamentos jurídicos mundiais,
inclusive o brasileiro.
3.1 Adimplemento substancial no ordenamento jurídico brasileiro
A teoria do Adimplemento Substancial teve suas primeiras origens a partir do
Código Civil Brasileiro de 1916, onde, mesmo com o excesso de patrimonialíssimo
vigente em tal diploma legal, era possível perceber a adoção da teoria. É sabido que
tal teoria era adotada pela jurisprudência minoritária, e fundamentada no princípio da
boa-fé objetiva (SILVA, 2010).
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A medida da intensidade dos deveres secundários, ou anexos, é
dada pelo fim do negócio jurídico. Mas, tal finalidade, no que
toca à aplicação do princípio da boa-fé́, não é apenas a finalidade
da atribuição, de que normalmente se fala na teoria da causa. Por
certo, é necessário que essa finalidade seja perceptível à outra
parte. Não se cuida, aí, do motivo, de algo psicológico, mas de
um ‘plus’ que integra o fim da atribuição, e que está com ele
intimamente relacionado. A desatenção a esse ‘plus’ torna o
inadimplemento insatisfatório e imperfeito (...) (SILVA, 1976, p.
40).
Ao transcorrer dos anos, percebeu-se a necessidade de aderir a tal teoria, e
assim sendo, o ordenamento jurídico pátrio a adotou de vez. Apesar de adotada, sua
previsão inexiste expressamente exposta. Salienta-se que em sentido contrário a tal
teoria, o que se encontra positivado no artigo 475 no Código Civil de 2002, é tão
somente a possibilidade de desfazimento do contrato caso haja o inadimplemento do
devedor, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se
não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização
por perdas e danos”. (BRASIL, 2002).

O que resta observar é que, tal artigo não especifica o tipo de inadimplemento
que estaria apto a ensejar a sugerida resolução contratual, dando assim, uma falsa
ilusão de que todo e qualquer inadimplemento seria suficiente para configurar a
resolução do contrato.
Ante o exposto, percebe-se que tal generalização não se mostra correta, haja
vista que poderia incorrer em determinadas injustiças, já que a resolução contratual
deve ser vista como uma medida extrema, e assim sendo, não poderia ser tratada com
os mesmos efeitos e características do inadimplemento grave e o de pequena
repercussão nos contratos.
Assim sendo, mesmo que não expressamente disposta pelo ordenamento
jurídico pátrio, a teoria do adimplemento substancial é perfeitamente aceitável,
baseando-se nos princípios da boa-fé objetiva, e do princípio da função social do
contrato.
Pode-se dizer que a teoria do adimplemento substancial surgiu como forma de
tentar conservar o negócio jurídico, ou seja, o acordo entre as partes, sendo que, tal
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instituto tende a não priorizar a teoria do inadimplemento, mas sim a do
adimplemento, mesmo que parcial, mas que tenha em si, a essência à continuidade do
contrato, sem, contudo, legitimar a mora e o inadimplemento.
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3.2 Princípios regentes do adimplemento substancial
Para que tal teoria se torne eficaz, é necessário que está se baseie em premissas
e preceitos, que iram reger a forma como ela será aplicada. No caso do adimplemento
substancial, o que observa-se é a presença de dois princípios contratuais, o da Boa-Fé
Objetiva e o da Função Social do Contrato.
Sobre o princípio da boa-fé, Vivien Lys (2010, p. 93), assinala que:
A conceituação deste construto ganha relevo por meio da
introdução do princípio da boa-fé́ na codificação, no capitulo
destinado aos contratos, como requisito de validade de
conclusão e de execução, ao ser disposto expressamente na
norma positivada do artigo 422 do Código Civil atual, trazendo
consigo o delineamento da Teoria do adimplemento substancial
como exigência
e fundamento do princípio consagrado em
5
clausula geral aberta na relação contratual. É pela observância de
tal princípio que esta teoria solidifica-se, especial- mente
fortificando-se como instrumento inibitório da resolução do
contrato, ainda com base na tese construída por Clóvis do Couto
e Silva.
E sobre o princípio da função social do contrato, Washington de Barros e Carlos
Alberto (2015, p. 327), asseveram que:
O adimplemento substancial é construção doutrinaria e
jurisprudencial, que realiza os princípios da função social do
negócio jurídico e da equivalência material de direitos e deveres
dos participantes, com fortes repercussões nos tribunais. Invertese a primazia do inadimplemento para o adimplemento ou
satisfação subjetiva e essencial do credito, segundo o princípio
da conservação do negócio jurídico. Não tem por finalidade
legitimar a mora ou o inadimplemento, mas restabelecer a
equidade contratual, que não pode ser desconsiderada, para que,
em contrapartida, não se legitime o enriquecimento sem causa,
quando se considera de modo absoluto a regra formal de pacta
sunt servanda.
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Neste sentido, necessário se faz adentrar nos dois princípios, a fim de elucidar
ainda mais a teoria do adimplemento substancial.
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3.2.1 O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
Pode-se dizer que tal princípio surgiu no Brasil com o advento da legislação de
1916, onde é possível observar que a boa-fé se divide em duas premissas, a boa-fé
objetiva e a subjetiva. Sobre tal premissa, Caio Mário (2003, p. 20), explica que:

Ela não se qualifica por um estado de consciência do agente de
estar se comportando de acordo com o Direito, como ocorre com
a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva não diz respeito ao estado
mental subjetivo do agente, mas sim ao seu comportamento em
determinada relação jurídica de cooperação. O seu conteúdo
consiste em um padrão de conduta, variando as suas exigências
de acordo com o tipo de relação existente entre as partes.
Este princípio surgiu com a premissa de tentar igualar as partes em uma relação
contratual, tendo em vista que o Código Civil, no contexto histórico do direito das
obrigações, no tempo romano, “sempre foi identificado como o locus normativo
privilegiado do indivíduo enquanto tal” (LOBO, 2013, p. 13), ou seja, aquele que possuía
mais poder, consequentemente, adquiria maior privilégios.
Desta feita, observa-se que a codificação civil, em seu auge (Código de
Napoleão de 1804), teria se amoldado ao advento do Estado Liberal, e nesse sentido,
a preocupação se norteava apenas em aspectos patrimoniais, pouco se importando
com o bem-estar social. Tal Estado Liberal foi aos poucos perdendo força, haja vista
que não conseguia resolver os conflitos que ocorriam na sociedade.
Desta feita, mediante os acontecimentos causados pelo Estado Liberal, e pelas
desigualdades surgidas, adveio então o Estado Social, o qual era voltado a uma
perspectiva de valores, onde o princípio buscado era o de igualdade, equilíbrio entre
as partes, cooperação, dentre outros, mas sempre voltados ao “social”.
Mediante as alterações ocorridas, passou a dar uma interpretação mais
constitucional ao Código Civil, e desta forma, ocorreu uma maior valoração dos
princípios constitucionais fundamentais para interpretação dos direitos das obrigações
e o direito contratual, onde houve uma mitigação da antiga doutrina público/privada.
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Sendo a Constituição o centro unificador do ordenamento, a
normatividade de seus princípios permite a aplicação dos direitos
fundamentais às relações privadas, mitigando-se a dicotomia
público/privado, pois não mais existem espaços imunes ao
alcance de parâmetros normativos substancialmente mais justos
(FARIAS, 2012, p. 93).
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Por fim, resta salientar que o princípio da Boa-Fé objetiva remete-se a conduta
do indivíduo durante o pacto contratual, pouco importando, nesse caso, seu estado
psicológico. O que observa-se é que, nesse princípio não se busca saber se o indivíduo
agiu ou não de boa-fé, mas sim, se ele agiu de acordo com a boa-fé.
A boa-fé apresenta, em matéria de limite ao exercício de
direitos, papel fundamental, uma vez que ao ser fonte de
deveres anexos como lealdade, colaboração e respeito às
expectativas legítimas do outro sujeito da relação jurídica, por
evidência lógica limita a liberdade individual do destinatário
desses deveres. Este terá, portanto, de exercer os direitos de
5
que é titular,
circunscrito aos limites que lhe impõem
(MIRAGEM, 2013, p. 154).
Diante o exposto, conclui-se que tal princípio é fundamental dentro da esfera
contratual, pois, é através deste que se irá se esboçar a paridade entre as partes, onde
uma não será superior a outra, mas sim, iguais.
3.2.2 O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
Outro princípio que se faz fundamental no que diz respeito ao adimplemento
substancial é o da função social do contrato. Segundo assevera Carlos Roberto (2012,
p. 22), a função social do contrato se resume a:
A concepção social do contrato apresenta-se, modernamente,
como um dos pilares da teoria contratual. Por identidade
dialética guarda intimidade com o princípio da “função social da
propriedade” previsto na Constituição Federal. Tem por escopo
promover a realização de uma justiça comutativa, aplainando as
desigualdades substanciais entre os contraentes.
Visando suprir a premissa do pensamento individualista e os interesses privados
que se sobressaiam em qualquer relação contratual na sociedade, fez-se necessário a
criação de uma premissa para erradicar tal conceito, e assim, surgiu então, o princípio
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da função social do contrato, a fim de reestabelecer o equilíbrio social diante as
injustiças que ocorriam na sociedade (PAIM, 2015).
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Tartuce (2007, p. 248) assevera o seguinte sobre a função social dos contratos,
“Trata-se de um verdadeiro princípio geral do ordenamento jurídico, abstraído das
normas, do trabalho doutrinário, da jurisprudência, dos aspectos sociais, políticos e
econômicos”.

Assim sendo, observa-se que a função social do contrato serve como um norte
para a propositura contratual entre as partes, onde deve-se observar o real motivo de
formação de um determinado contrato, ou seja, o porquê do firmamento contratual
entra as partes.
Diante disso, Miranda (2008, p. 1) entende que a função social do contrato:
Trata-se, sem sombra de dúvida, do princípio básico que deve
reger todo o ordenamento normativo no que diz respeito à
matéria contratual. O contrato, embora aprioristicamente se
refira somente às partes pactuantes (relatividade subjetiva),
também gera repercussões e - por que não dizer? – deveres
jurídicos para terceiros, além da própria sociedade, de forma
difusa.
Mediante tal premissa, fica certo que o contrato não só deve-se fazer valer para
as partes, mas também para possíveis terceiros que possam ser atingidos por tal
contrato. Um bom exemplo disso, são os contratos firmados para construções de
edifícios, pensa-se que o contrato visa a construção de um prédio para um contratante,
mas tal assertiva não é correta, pois, após a construção do prédio, este contrato atingira
todos aqueles que passem pelo prédio construído, ou seja, desde o primeiro tempo
do contrato, deve-se pensar na premissa do terceiro atingido.
No ordenamento jurídico pátrio, o princípio da função social do contrato
encontra-se disposto no artigo 421 do Código Civil, que versa, “A liberdade contratual
será exercida nos limites da função social do contrato” (BRASIL, 2002). Assim sendo, tal
artigo bloqueia qualquer atitude de contrato que não obedeça a premissa da função
social.
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Tal princípio se baseia na dignidade da pessoa humana, que está exposta no art.
1º, III, da CF/88, uma vez que, caso o contrato não supra uma necessidade social, este
estaria em afronta a tal premissa constitucional.
Por fim, visa salientar que tal princípio surgiu com apenas uma intenção, a de
igualar as partes em um contrato, e a de fazer com que esse tenha fim social, e assim,
não prejudicando a terceiros.
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4. BEM DE FAMÍLIA X CÉDULA DE CREDITO BANCARIA
O bem de família, como já abordado anteriormente, é um instituto que existe
em vários ordenamentos jurídicos, onde sua função é proteger o imóvel residencial em
que a família habita, fazendo com que esse se torne impenhorável. Tal
impenhorabilidade livra o imóvel de quais execuções de dívidas, salvo aquelas
exceções que são previstas em lei.
Segundo aponta Silvio de Salvo (2008, p. 2) família entende-se por “as pessoas
que vivem sob um mesmo teto, sob a autoridade de um titular”. Ressalta-se que o
entendimento “família” se tornou mais amplo com o passar dos tempos, e assim sendo,
tal conceito não abrange tal somente
aquela família constituída por pai, mãe e filho,
5
mas sim por todas aquelas onde se tem, apenas a figura de um pai ou mãe, famílias
homoafetivas, ou até mesmo os solteiros.
Vale ainda ressaltar, que segundo o art. 226 da CF/88, a família é considerada
como a base de uma sociedade, e assim sendo, merece ter uma proteção especial aos
demais preceitos.
Sobre bem de família, Maria Helena (2002, p. 192), assevera que este é:
Um instituto originário dos Estados Unidos, que tem por escopo
assegurar um lar a família ou meios para o seu sustento, pondoa ao abrigo de penhoras por débitos posteriores a instituição,
salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de
despesas condominiais.

Observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro trouxe dois tratamentos para
o bem de família, o primeiro deles ocorre através do Código Civil, e o segundo através
da Lei n. 8.009/90.
No primeiro caso, temo o bem de família legal (Lei n. 8.009/90), que dispõe
acerca da impenhorabilidade de tal bem, sendo que este é considerado como questão
de ordem pública, e assim sendo, não se admitira a renúncia por parte de seu titular
de direito.
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Assim sendo, observa-se o que a Lei n. 8.009/90 acerca do bem de família:
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos,
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de
transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade
aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência
e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto
neste artigo (BRASIL, 1990).
Insta salientar que, tal lei é do ano de 1990, ou seja, houveram mudanças desde
a promulgação da referida lei, a exemplo disso, foi a posterior incorporação de casos
de devedor solteiro e pessoa viúva, que na referida lei, não possuíam a proteção a seu
bem. Tal implementação surgiu através da edição da súmula 364 do STJ, que versou a
respeito do assunto, e incluiu os solteiros e viúvos em tal premissa.
No que diz respeito a cédula de credito bancaria, esta é uma forma de
empréstimo fornecida pelos bancos os cidadãos para que estes possam com ela fazer
o que bem entenderem.
Tal instituto é regido pela Lei n. 10.931/04, onde em seu artigo 26, versa-se sobre
o conceito de tal cédula:
Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido,
por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou
de entidade a esta equiparada, representando promessa de
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pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de
qualquer modalidade.
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§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro
Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito
Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde
que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro
brasileiros.
§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição
domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda
estrangeira.
Sendo assim, observa-se que a cédula de credito bancaria é uma forma de
empréstimo onde o banco oferece certa quantia em dinheiro ao cidadão, e esse fica
responsável por pagar esse empréstimo, sendo que tal pagamento pode ocorrer da
maneira que está disposta no contrato (geralmente em pecúnia) ou caso mais grave,
em penhor dos bens do devedor.
5
Mediante esse exposto, uma
pergunta se faz com relação a aqueles devedores
que, não pagando seu debito, e tendo apenas como objeto de penhor o bem de
família, o que poderia fazer a instituição financeira para reaver o que ora emprestou
ao devedor?

A resposta é simples, caso ocorra tal caso, nada poderá fazer a instituição
financeira, haja vista que o fornecimento do crédito não ocorreu em caso de exceção
ao princípio do bem de família (art. 3º, Lei 8.009/90), mas tal empréstimo foi dado de
forma esparsa ao agente, sendo que este a usou da maneira que bem entendeu.
4.1 As exceções a impenhorabilidade do bem de família
Apesar do bem de família ser impenhorável, a Lei n. 8.009/90 também trouxe
algumas hipóteses em que haverá exceções a tal princípio, hipóteses estas que
denotam uma postura mais ampla do legislador ao analisar cada caso em questão.

Tais exceções surgiram para que não houvesse por parte do devedor certa
ilegalidade quando este possui um imóvel que é denominado como bem de família,
assim sendo, passou-se a não admitir determinadas condutas do agente, em face de
credores ou do Estado.
E assim sendo, observa-se o que diz a referida lei:
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Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido:
(...)
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado
à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e
acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos,
sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre
união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que
ambos responderão pela dívida;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento,
indenização ou perdimento de bens.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação.
Diante o exposto fica clara a hipótese de que, caso ocorra um dos fatos exposto
no artigo 3º da Lei n. 8.009/90, poderá haver a quebra da impenhorabilidade do bem
de família, a fim de não causar certas vantagens a aquele que comete ato ilícito, não
condizente com a boa-fé.
Assim sendo, necessário se faz abordar sobre cada inciso que é trago no artigo
3º da referida lei. Inicialmente pode-se observar que o inciso I de tal lei, que versava
sobre a hipótese de exceção de impenhorabilidade em razão dos créditos trabalhistas
advindos de trabalhador que exercia a profissão na própria residência, foi revogado,
haja vista que não atendia de maneira eficaz seus propósitos.

O inciso II da referida lei prevê que possa ocorrer penhora em casos decorrentes
de crédito do financiamento que foram destinados a própria construção ou aquisição
do imóvel. O que observa-se nesse inciso é o seguinte, o legislador ao pensar em tal
exceção tinha ciência de que o indivíduo de certa forma poderia enriquecer sem causa
(enriquecimento ilícito), aproveitando-se de uma falha no sistema onde, o fato do bem
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ser impenhorável, geraria condutas ilícitas por parte do agente, onde este pegaria o
empréstimo para construção do imóvel, e não o pagaria.
Um caso onde tal inciso II possa ser exemplificado, é no financiamento do
programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal, onde a Caixa Econômica
Federal disponibiliza empréstimos para com que os cidadãos possam construir sua tão
desejada moradia.
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O inciso III remete-se ao que diz respeito a prestação de alimentos, está baseiase em si, nas relações de parentesco ou da responsabilidade civil. Apesar de prevista
as duas hipóteses de alimentos, parte da doutrina entende que este dispositivo deve
ser restringido a apenas as relações de parentesco, haja vista que as oriundas da
responsabilidade civil não executam a impenhorabilidade do bem de família.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ATO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA
DO INC. III, DO ART. 3º, DA LEI 8009/90. EXCEÇÃO A
IMPENHORABILIDADE. À luz da norma inscrita no art. 3º, inc. III,
da Lei 8009/90,
tratando-se de execução de verba de caráter
5
alimentar decorrente de condenação ao pagamento de
indenização por ato ilícito, deve-se manter a penhora do bem de
família, sendo esta uma exceção á impenhorabilidade.
(TJ-MG – AI: 10261030195141002 MG, Relator: Pereira da Silva,
Data de Julgamento: 23/04/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2013)
O inciso IV remete-se aos tributos que são advindos do próprio imóvel familiar,
ou seja, os impostos, taxas e afins, também englobando-se nessa teoria, as cotas
condominiais, haja vista, que estas são de manutenção do imóvel, e inferem em direitos
de terceiros (outros condôminos).
No inciso V trata-se de incidência de hipotecas, ocorrendo pois o bem de família
é legal alienável, e assim pode ocorrer a hipoteca voluntaria. Observa-se que essa
premissa não ocorre no caso de bem de família convencional, pois este é inalienável.
Assim sendo, quando o bem é oferecido em garantia voluntaria de hipoteca, não háse em falar impenhorabilidade caso o credor busque pela execução do bem.
O inciso VI versa sobre a hipóteses de desconsideração da impenhorabilidade
do bem de família caso este bem tenha sido adquirido em com recursos de fruto de
crime, ou seja, quando o agente prática um crime financeiro como, roubo, tráfico de
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drogas, lavagem de dinheiro, dentre outros, e com o dinheiro adquirido de tal crime,
adquire o imóvel.
E por último tem-se o inciso VII, tal inciso é aplicado naqueles casos que
ocorrem fiança em contrato de locação, haja vista que a Lei n. 8.009/90 tem como
escopo proteger o bem de família, e assim sendo, quando se oferece fiança a terceiro,
não há em que se falar em benefício de bem de família, quando se aceita ser fiador, o
proprietário, em tese, estaria renunciando à impenhorabilidade do bem. Deve-se
lembrar que essa renúncia só atingira o terceiro envolvido (credor) e nenhum outro
mais.
4.2 A possibilidade do uso da teoria do adimplemento substancial para não
ensejar a exceção imposta no art. 3º, II, da Lei 8.009/90
Como abordado anteriormente, o bem de família pode sofrer alienação caso
este se enquadre em algum dos casos expostos no art. 3º da Lei n. 8.009/90. Um desse
casos é o apresentado no inciso II, onde o devedor poderá perder seu bem (de família)
caso deixe de cumprir com o contrato firmado para construção ou aquisição do próprio
bem referido.
Acontece que, apesar de esse caso proteger tanto as intuições privadas quanto
as públicas, para que não incorra o crime de enriquecimento ilícito, deve-se fazer um
adendo acerca da porcentagem de cumprimento do contrato, haja vista, que em
muitos casos, o devedor só não pagou seu débito por não ter condições financeiras
para realiza-lo.
E conforme explica a teoria do adimplemento substancial, caso algum devedor
que já tenha cumprido boa parte de seu contrato para com o credor, não perderá o
objeto do contrato, o qual seja, o imóvel adquirido.
Diante tal hipótese, observa-se que tal teoria se encaixaria perfeitamente nesse
quesito, pois ela supriria, a necessidade do credor e do devedor e também estaria em
conformidade com o princípio da boa-fé e da função social do contrato, haja vista que
caso o bem fosse alienado por tal motivo, uma família seria desabrigada, vindo a ter
que morar em lugar incerto e não sabido.
CONCLUSÃO
O presente trabalho trouxe à tona uma questão que gera diversas discussões
no ordenamento jurídico pátrio, pois, apesar de caracterizado o pacto contratual entre
cidadão e banco, a hipóteses em que a instituição financeira não consegue reaver seus
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empréstimos por não conseguir penhorar um referido bem, não caso em apreço, o
bem de família.
O bem de família desde muito tempo foi considerado como impenhorável por
boa parte dos ordenamentos jurídicos mundiais, e assim sendo, este não pode ser
objeto de alienação em caso de pagamentos de dívidas.
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A Lei 8.009/90 além de trazer a vertente que veda qualquer alienação contra o
bem de família, também traz algumas hipóteses onde este poderá sim ser alienado em
caso o ato cometido pelo devedor enseje em ilícito. Diante disso, pode-se observar
que nas hipóteses apresentadas pelo presente trabalho, a qual seja, a execução do bem
de família por conta de cédula de crédito bancaria, esta não pode ocorrer em hipótese
alguma.
Porém, conforme expõe o inciso II, do art. 3º da referida lei, caso a dívida que
foi constituída perante a instituição financeira seja totalmente ligada ao imóvel, ou seja,
foi feito empréstimo para construir ou adquirir o imóvel, este então poderá perder seu
status de impenhorável, a fim de não ensejar o enriquecimento ilícito por parte do
devedor do crédito.
5
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RESUMO: Esse artigo tem por finalidade discorrer sobre questões relacionadas ao
benefício auxílio- reclusão, com o intuito de desmistificar ideias preconcebidas
socialmente e que não possuem veracidade jurídica em relação ao instituto em voga.
Partindo de uma abordagem qualitativa dedutiva explicativa, consiste em pesquisas
bibliográficas, artigos científicos, doutrinas e legislação nacional. Com o propósito de
corroborar com a pesquisa, serão tratados, quanto aos conceitos, princípios

constitucionais e previdenciários. Sendo assim, será retratada a proposta da PEC nº
03/2019, responsável pela alteração da redação do Artigo 201 da Constituição da
República Federativa do Brasil – CRFB/88, para extinguir o benefício previdenciário
definido como auxílio-reclusão. Partindo desta proposta, faz-se reflexões a respeito do
instituto, expondo seus fatores de elegibilidade, diretrizes de concessão, manutenção
e cessação. Da mesma forma, enfatiza-se a fonte de custeio do referido benefício junto
à Previdência Social, em consonância com a CRFB/88 e com a legislação
infraconstitucional, de forma direta e indireta. A partir do que se propõe e do cenário
de concessão e custeio, parte-se para perspectiva da dignidade da pessoa humana,

sobretudo o que pertine aos direitos e expectativas dos dependentes do segurado.
Palavras-chaves: Auxílio-Reclusão; Benefício; Dignidade; desmistificar.
ABSTRACT: This article aims to discuss issues related to the benefit of imprisonment,
in order to demystify socially preconceived ideas that do not have legal veracity in
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relation to the institute in vogue. Starting from an explanatory deductive qualitative
approach, it consists of bibliographic research, scientific articles, doctrines and national
legislation. In order to corroborate the research, the concepts, constitutional and social
security principles will be treated. Thus, the proposal of PEC No. 03/2019, responsible
for altering the wording of Article 201 of the Constitution of the Federative Republic of
Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Brazil - CRFB / 88, to extinguish the social security benefit defined as reclusion aid, will
be retracted. Based on this proposal, reflections are made about the institute, exposing
its eligibility factors, concession guidelines, maintenance and termination. Likewise, the
source of funding of this benefit with Social Security is emphasized, in accordance with
CRFB / 88 and the infraconstitutional legislation, directly and indirectly. From what is
proposed, and from the scenario of granting and costing, we start with a perspective
of the dignity of the human person, especially what concerns the rights and
expectations of the insured's dependents.
5
Keywords: Assistance-Imprisonment;
Benefit; Dignity; demystify.

INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre destacar que esse artigo tem o intuito de apresentar o
benefício auxílio-reclusão como medida social e de suma importância econômica aos
dependentes dos reclusos contribuintes do Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
para que tenham a garantia de sobrevivência, o mínimo de dignidade no âmago
familiar e os prováveis resultados decorrentes de sua supressão.
Nesse contexto, esse trabalho é fundamentado em livros especializados,
legislação aplicável à disciplina e precedentes judiciais, voltados ao regime geral de
previdência social – RGPS, especificamente ao Auxílio-Reclusão, sua abordagem
conceitual, forma de concessão, custeio e beneficiados. Pretende-se desmistificar
algumas afirmações deturpadas acerca do benefício, expondo as causas advindas da
possível extinção oriunda da Proposta de Emenda Constitucional nº 03/2019.

621

www.conteudojuridico.com.br

A partir desse cenário, gerou-se mitos em torno do benefício supracitado,
acarretando dúvidas e obscuridades para cidadãos que necessitam ser amparados por
esse benefício em situação flagrante de vulnerabilidade social.
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Em um primeiro momento, é realizado uma descrição em relação aos
aspectos legais e a natureza jurídica do instituto, seguindo da descrição orçamentária

destinada ao objeto estudado, prosseguindo pelos prováveis efeitos de sua extinção.
A metodologia aplicada foi composta por pesquisa descritiva, bibliográfica e
documental, consistindo em uma análise sobre o assunto, através do método
qualitativo, estudando os detalhes no ordenamento jurídico da matéria apreciada,
considerando a controvérsia que o assunto engloba.
Cabe ressaltar a relevância do presente tema, por se tratar de uma proteção
social fornecida por ocasião da perda da renda familiar em face da reclusão do seu
provedor, e que os dependentes tenham a garantia de sobrevivência e o mínimo de
dignidade no núcleo família e os possíveis transtornos advindos de seu cancelamento.
1 O AUXÍLIO-RECLUSÃO E SEUS ASPECTOS BÁSICOS
O instituto em tela é um benefício integrante do RGPS, designado a assegurar
a subsistência digna dos dependentes do segurado recluso, de baixa renda, impedido
de prover as necessidades básicas e fundamentais de sua família.
O Art. 5º da CRFB/88 traz que:
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:
(…)
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra
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eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
(BRASIL, 1988)
Cabe ressaltar que concessão do benefício auxílio-reclusão é um direito
fundamental e de suma importância para a subsistência de pessoas que vivem à
margem do desamparo e mazela, pois sua possível extinção colabora para a aumento
da desigualdade socioeconômica do país e para o aumento da diferente distribuição
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de renda.
Assim, os requisitos básicos exigidos para a concessão do benefício são:
(a) a qualidade de segurado do recluso;
(b) a qualidade de dependente do postulante do benefício;
(c) um requisito negativo, que é o não recebimento de
determinados rendimentos;
(d) o recolhimento à prisão;
5

(e) a baixa renda do segurado (requisito incluído pela

Constituição);
(f) e a carência de 24 contribuições (exigida para as prisões
ocorridas a partir de 18/01/2019
Para Hélio Gustavo Alves:
[...] o auxílio-reclusão é um benefício que garante a proteção da
família e dependentes, além da fundamental importância para o
equilíbrio da economia do País, ou seja, proporciona aos
recebedores uma qualidade de vida digna, servindo a renda
mensal para sustentação às bases alimentar e educacional e à
saúde. (ALVES, 2007, p. 16)

O auxílio-reclusão é previsto nos Artigos 18, inciso II, alínea ‘b’, e 80 da Lei nº
8.213/91, regulamentado pelos Artigos 116/119 do Decreto nº 3.048/99, e concedido
aos dependentes de segurado do RGPS.
O Artigo 201, inciso IV da Constituição Federal elenca que:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
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observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
[...]
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos
segurados de baixa renda; (BRASIL, 1988)
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Esse benefício tem por finalidade conceder proteção aos dependentes em

face da vulnerabilidade financeira decorrente da ausência da fonte de sustento que
antes provinha daquele que se encontra impossibilidade de exercer o seu labor.
Propõe-se atender ao risco social da perda da fonte de renda familiar, em razão da
reclusão do segurado e tem por alvo principal os dependentes do recluso.
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS
CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO.
BENEFÍCIO
RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA.
RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE
FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV,
da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser
utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a
de seus dependentes. II - 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. III - Diante disso, o art. 116 do
Decreto
3.048/1999
não
padece
do
vício
da
inconstitucionalidade. IV - Recurso extraordinário conhecido e
provido.
(STF - RE: 587365 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de Julgamento: 25/03/2009, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)
Diz respeito a um benefício de caráter alimentar, destinado tão somente aos
dependentes do segurado recluso, e apenas estes detêm legitimidade para reivindicá624
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lo. Sendo assim, de acordo com o Artigo 226, caput da CRFB/88: “A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado”, dessa forma, concede-se a proteção
estatal à entidade familiar”.
É atribuído à Previdência Social conter as desigualdades sociais e econômicas
por intermédio de uma política de distribuição de renda mais igualitária, com o intuito
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de conceder benefícios para população desfavorecida.
Castro e Lazzari assim se manifestam:
É segurado da Previdência Social, de forma compulsória, a pessoa
física que exerce atividade remunerada, efetiva ou eventual, de
natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo de emprego, a
título precário ou não, bem como aquele que a lei define como
tal, observadas, quando for o caso, as exceções previstas no texto
legal, ou exerceu alguma das atividades mencionadas acima, no
período imediatamente anterior ao chamado “período de graça”.
Também é5 segurado aquele que se afilia facultativa e
espontaneamente à Previdência Social, contribuindo para o
custeio das prestações sem estar vinculado obrigatoriamente ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS ou outro qualquer.
(CASTRO; LAZZARI, 2005, p.150)
No artigo 203 da nossa Carta Magna dispõe que: “A assistência social será
prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social”. Entretanto foi a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que trouxe em seu artigo 4º,
a sentido de Assistência Social:
[...] política social que provê o atendimento das necessidades
básicas, traduzidos em proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de
deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade
Social.
Recentemente, o Governo Federal editou a Medida Provisória - MP 871, no
dia 18 de janeiro de 2019, implementando algumas alterações em benefícios
previdenciários, como pensão por morte, auxílio-reclusão, contagem de tempo de
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serviço, trabalho rural entre outros aspectos, com o propósito de combater
irregularidades dentro da Previdência Social.
Uma alteração advinda da mudança sobre este benefício ocorreu com o fato
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de agora não mais ser possível a concessão do auxílio-reclusão quando o segurado
estiver no regime semiaberto. A partir da data da implementação da MP, a concessão

será deferida, pelo INSS, apenas quando o recluso estiver no regime fechado, conforme
se observa na redação do artigo 80 da Lei 8213/91.
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão
por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido
no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado
de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de
auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade,
aposentadoria ou abono de permanência em serviço. (BRASIL,
1991)
Também, pela nova legislação, não será concedido o auxílio-reclusão aos
dependentes do segurado recluso, se o preso estiver recebendo pensão por morte ou
salário-maternidade.
Cumpre destacar que o prazo de carência, estipulado pela medida provisória
supracitada, para recolhimento das contribuições previdenciárias pelo preso, é de 24
meses de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social, regime este gerido
atualmente pelo INSS. Essa mudança está amparada no artigo 25, inciso IV, da Lei
8213/91, vejamos:
Mantém-se o período de graça, isto é, em caso do recluso ter
recolhido por 24 meses contribuições previdenciárias, e depois
deste período não mais contribuir ao sistema, e ficar sem pagar
até 12 meses, a família daquele ainda terá condições de pleitear
o benefício, por força do artigo 15, inciso II, § 3º, da Lei 8213/91.
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Com relação a baixa renda, a nova legislação traz que: "A aferição da renda
mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela
média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao
mês do recolhimento à prisão." Atualmente, este valor é de R$ 1.364,43 (um mil
trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), nos termos da Portaria
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MF Nº 9/2019.
Sendo assim, para o requerimento do auxílio-reclusão deve-se instruir o
processo com a certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e a
manutenção do benefício é condicionada à apresentação de prova de permanência na
condição de presidiário.
Insta salientar que para a verificação do recolhimento do segurado à prisão
e as respectivas informações (data da reclusão, natureza jurídica, regime de
cumprimento da pena etc.), o INSS
5 deve celebrar convênios com os órgãos públicos
responsáveis pelo cadastro dos presos, conforme dispõe o art. 80, § 2º, da Lei nº

8.213/1991.
Tal benefício será cessado quando o segurado: tiver cumprido a pena;
progredir de regime para o aberto, ou obter o livramento condicional da pena; ocorrer
a concessão de aposentadoria no período em que o segurado se encontra preso,
computando-se a data do início da aposentadoria; ou ainda, advir o óbito do segurado
preso, onde será automaticamente convertido o auxílio-reclusão em pensão por morte,
nos termos dos artigos 116 e 118 do Decreto 3.048/99; quando o dependente
completar 21 anos ou for emancipado; e por fim, com o fim da invalidez ou com a
morte do dependente.
Cumpre informar que é vedada a concessão do benefício após a soltura do
segurado.
2 OS BENEFICIADOS DO AUXÍLIO-RECLUSÃO E A RESPECTIVA FONTE DE CUSTEIO
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Dependentes no direito previdenciário são aquelas pessoas que fazem jus a
algum benefício previdenciário deixado por um segurado e são considerados
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dependentes economicamente do segurado, sendo enumerados nos incisos. I a III do
art. 16 da lei 8.213/91. Cada inciso corresponde a uma classe de dependentes:
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental
ou deficiência grave;
II – os pais;
III – o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave, nos termos do regulamento.
Conforme o art. 16, § 4º da Lei 8.213/91, a dependência econômica dos
dependentes de classe I é presumida e as classes II e III devem ser comprovada.
O descendente que nascer no decurso da reclusão do segurado tem direito
a concessão do benefício desde o seu nascimento, como dispõe o art. 336, da Instrução

Normativa INSS PRES 45/2010: “O filho nascido durante o recolhimento do segurado
à prisão terá direito ao benefício de auxílio-reclusão a partir da data do seu
nascimento”.
Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro diz que:
O auxílio reclusão é um amparo, de caráter alimentar, destinado
aos dependentes do segurado de baixa renda, que por algum
motivo teve sua liberdade cerceada através dos limites da
legislação nacional e que não se encontra beneficiado por
aposentadoria ou auxílio reclusão. (RIBEIRO, 2008, p. 241)
Para Marisa Ferreira dos Santos:
A relação jurídica entre os dependentes e a Previdência Social
(INSS) só se forma quando o segurado já não tem direito a
nenhuma cobertura previdenciária. Só entram em cena os
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dependentes quando sai de cena o segurado. E isso acontece
apenas em 2 situações: na morte ou no recolhimento à prisão.
Ocorrendo um desses eventos, a proteção social previdenciária é
dada aos que dependiam economicamente do segurado e que,
com sua morte ou prisão, se vêm desprovidos de seu sustento.
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Somente esses 2 eventos — morte e recolhimento à prisão —
são contingências com proteção previdenciária garantida na CF
(art. 201, V), mediante concessão de pensão por morte e auxílioreclusão. (SANTOS, 2013, p. 530)
Isto exposto, ao contrário do que se supõe, o benefício, além de não ser pago
ao recluso, para sua concessão ser deferida deve-se obedecer a uma série de critérios,
razão pela qual nem todo benefício requerido é concedido.
A reclusão em regime aberto não acarreta direito ao benefício por não afetar
5

em perda total da liberdade e não impossibilitar que o segurado execute atividades

laborativas, por consequência, terá que amparar economicamente seus dependentes,
porém caso o recluso vier a praticar atividade laborativa remunera permanecendo em
regime fechado, seus dependentes não o direito ao benefício, conforme dispõe o
Art.80, §7º da Lei 13.846.
O orçamento da Seguridade Social é autônomo, não se misturando com o
orçamento do Tesouro Nacional, conforme previsto no item III do § 5º do art. 165 da
Constituição. Sendo assim, as contribuições arrecadadas em conformidade com art.
195 da Constituição Federal ingressam diretamente nesse orçamento, não constituindo
receita do Tesouro Nacional.
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:
(BRASIL, 1988)
No que se diz respeito ao custeio da Seguridade Social, aplica-se o princípio
de que todos que integram a sociedade tem que colaborar para a garantia dos riscos
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oriundos da perda ou redução da capacidade de trabalho ou dos meios de
sobrevivência. Por ser uma relação jurídica estatutária, é imposta àqueles que a lei
impõe, não sendo oportunizado ao contribuinte decidir por não cumprir a obrigação
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de prestar a sua contribuição social.
Assim, resta declarado que toda a sociedade é responsável pelo

financiamento da Seguridade Social, de forma direta e indireta. É o sistema contributivo
que segundo Castro e Lazzari:
Na relação da seguridade social, aplica-se o princípio de que
todos que compõem a sociedade devem colaborar para a
cobertura dos riscos provenientes da perda ou redução da
capacidade de trabalho ou do meio de subsistência. (CASTRO;
LAZZARI, 2014, p. 181 )
Segundo dados do INFOPEN – sistema de informações estatísticas do sistema
penitenciário brasileiro organizado pelo Ministério da Justiça, no ano de 2014 a

população de pessoas reclusas era de 622,2 mil presos, que desses somente 7,1%, ou
seja, aproximadamente 47 mil reclusos recebiam o benefício do auxílio reclusão, porém
em dezembro do mesmo ano foram emitidos cerca de 32,2 milhões de benefícios pela
Previdência Social, desses 44,2 mil foram destinados ao benefício do auxílio-reclusão.
Conforme os dados do INFOPEN acima apresentados, os dependentes que
tem acesso a esse benefício são mínimos, levando em consideração a desinformação
da sociedade e toda burocracia que engloba a obtenção do benefício. E sem mencionar
a outra parte da sociedade que se enquadra nos ditames impostos e permanecem em
situação de vulnerabilidade ocasionada pela reclusão do provedor familiar por um
direito previsto e garantido na Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.213, de 1991.
3 O BENEFÍCIO SOBRE A ÓTICA DA DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA
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Após a 2ª Guerra Mundial foi adotado por diversas nações a dignidade em
suas constituições, passando a ser parte de vários documentos entre países, como os
acordos e tratados. A Carta da ONU de 1945 e a Declaração dos Direitos Humanos de
1948 se tornaram referências de diplomas que utilizaram a dignidade em suas
redações, e seguindo os trâmites internacionais, a Constituição da República Federativa
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do Brasil legitimou a dignidade elencando em seu Art. 1º inciso III, “ A Dignidade

da Pessoa Humana”.
A segurança social é firmada na Declaração Universal dos Direitos Humanos
em um rol de prestações fundamentais ao indivíduo, que:
Art. XXIII, 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma
remuneração
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família,
uma existência compatível com a dignidade humana e a que se
acrescentará se necessário, outros meios de proteção social.
Art.XXV,1 –5 Todo ser humano tem direito a um padrão de vida
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar,
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e
os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
(DUDH – Assembleia Geral da ONU, 1948)
A dignidade da pessoa humana é responsável a dar ao indivíduo uma posição
no ordenamento jurídico, que viabilize uma convivência harmônica, pacífica e
produtiva entre os indivíduos de uma coletividade. Ou seja, são direitos primordiais no
desenvolvimento de um Estado Democrático.
Tal princípio é de grande importância para o ordenamento jurídico brasileiro,
pois é dele que advêm diversos direitos, principalmente os sociais. É ter a oportunidade
de olhar para um indivíduo e não ter distinção de ordem social, gênero, raça ou
religião, considerando que todos somos detentores de condições dignas de vida.
No que diz respeito ao segurado recluso, o mesmo não deve ter sua
dignidade limitada, nem ao menos restringido os direitos dela oriundos, pois o
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benefício em pauta é diretamente ligado ao princípio em questão e integra o núcleo
básico dos Direitos Humanos Sociais do segurado na relação jurídica de seguro social.
Nessa perspectiva, o benefício em foco tem por propósito básico o avanço de melhoria
das condições mínimas de vida digna dos hipossuficientes, tendo em vista à
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solidificação da igualdade social e à proteção à dignidade da pessoa.

Segundo Lauro Cesar Mazetto Ferreira:
A dignidade da pessoa, fundamento de nosso sistema jurídico, é
o ponto-chave do reconhecimento e proteção dos direitos
humanos. É o fim último que garante um patamar de direitos que
seja capaz de preservar seu objetivo fundamental. (FERREIRA,
2007, p. 195)
Diretamente ligado a dignidade da pessoa humana, está a teoria do mínimo
existencial, que se refere ao mínimo de condições necessárias oferecida pelo Estado
para que um ser humano sobreviva dentro das condições básicas dignas de vida. Para
Torres (2009, p. 20) “deve ser mensurada pela garantia dos mínimos sociais e das

prestações positivas justiça distributiva ligada à educação, saúde, moradia e demais
direitos sociais”.
Nesse cenário, Canotilho (2010,p.18), diz que tal princípio fundamenta o
Estado Social e representa precisamente uma postulação de garantia e do
reconhecimento de direitos sociais, definindo como:
[...] uma autorização constitucional no sentido de o legislador
democrático e os outros órgãos encarregados da concretização
político-constitucional adotarem as medidas necessárias para a
evolução da ordem constitucional sob a óptica de uma justiça
constitucional nas vestes de uma justiça social.
Considerando o requisito baixa renda que o segurado recluso deve possuir
para concessão, esse benefício é o garantidor do mínimo existencial para seus
dependentes, uma vez que, preencherá a falta da renda do segurado privado de
632

www.conteudojuridico.com.br

liberdade, sem oferecer enriquecimento, somente o padrão de vida anterior a reclusão
do segurado.
Além de proteger a instituição familiar, o benefício em análise está amparado
no art. 5º, XLV, da Constituição Federal:
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Nenhuma pena passará da pessoa condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
O atributo da previdência social é diminuir as desigualdades sociais e
econômicas por intermediação de uma política de distribuição de renda, assim
trazendo maiores contribuições dos que são abastados, com o intuito de oferecer
benefícios para os indivíduos desprovidos, como forma de proteção para que não
fiquem entregues a sorte.
5

Agir com respeito é condição característica da dignidade humana em face ao
homem e esse comportamento é imprescindível em consequência do aumento
gradativo da consciência dos direitos e deveres grafado pela Constituição Federal de
1988, que dissemina uma nova proporção aos Direitos Humanos de indivíduos
excluídos do processo de inclusão social pelo Estado.
4 A PEC 03/2019 E POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
O Projeto de Emenda Constitucional, conhecido como PEC, refere-se a uma
ação que permite alteração no texto constitucional. A CRFB, quanto à sua estabilidade,
é classificada como sendo rígida, o que prevê um processo legislativo mais exigente
para a inclusão ou alteração do seu texto, a partir do poder constituinte derivado.
A PEC 03/2019, como já retratada, prevê alterar a atual redação do art. 201
da CRFB/88, para extinguir o benefício previdenciário definido como auxílio-reclusão.
Uma das justificativas apresentadas pelos parlamentares seria de que o auxílio-reclusão
é um dos elementos de uma concepção profundamente equivocada e paternalista
sobre o encarceramento no Brasil. “É assistencialismo exacerbado, que acaba por gerar
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consequências não previstas tais como fraudes e abusos com o dinheiro
dos pagadores de impostos”. (Trecho justificativa PEC 03/2019)
Tal proposta correlaciona a concessão do auxílio-reclusão à gravidade dos
crimes políticos cometidos no país – o que de forma alguma deve ser levado em
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consideração, já que não se está presenteando o acusado ou condenado por um crime,
mas o seus dependentes, que nada tem a ver com a imputação criminosa; além do fato
de que o benefício é pago porque o recluso é segurado, ou seja, contribuiu para que
fosse coberto em uma futura situação vulnerabilidade financeira.
Para Mozart Victor Russomano, há clareza na criação e manutenção do
benefício:
O criminoso, recolhido à prisão, por mais deprimente e dolorosa
que seja sua posição, fica sob a responsabilidade do Estado. Mas,
seus familiares perdem o apoio econômico que o segurado lhes
dava e, muitas vezes, como se fossem os verdadeiros culpados,
sofrem a condenação injusta de gravíssimas dificuldades.
Inspirado por essas ideias, desde o início da década de 1930, isto
é, no dealbar da fase de criação, no Brasil, dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões, nosso legislador teve o cuidado de
enfrentar o problema e atribuir ao Sistema de Previdência Social
o ônus de amparar naquela contingência, os dependentes do
segurado detento ou recluso. (RUSSOMANO, 1997, p. 214).
A CRFB/88 prevê em seu Art. 5º, XLV “Nenhuma pena passará da pessoa
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido” (BRASIL, 1988).

Cabe desmistificar que a sociedade não se encarrega com as despesas em
favor dos dependentes do segurado recluso, posto que o segurado preso, contribuiu
para a Previdência Social para que seus dependentes possam usufruir deste benefício.
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O fundamento sobre o qual edifica-se o texto constitucional em vigor prevê
a dignidade da pessoa humana como indispensável na construção de políticas públicas
voltadas à garantia do cumprimento de direitos decorrentes da natureza humana,
ainda mais quando este advém igualmente de uma contraprestação pecuniária
realizada pelo segurado quando se encontrava inserido no mercado de trabalho.
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Ou seja, retirar o direito ao benefício dos seus dependentes, além de ofender
princípio fundante, ainda representa verdadeiro locupletamento do Estado, que por
determinado período teria se apropriado dos recursos depositados pelo segurado,
para depois negar-lhe o custeio de um benefício que representada a obrigação em
contrapartida.
O referido benefício é considerado imprescindível para que os dependentes
do segurado não fiquem desamparados, em situação de abandono e vulneráveis à
fome e à violência.

5

A manutenção do benefício e a rejeição da proposta de emenda
constitucional contribui para amenizar a desigualdade socioeconômica. Por outro lado,
a possível extinção representaria um verdadeiro retrocesso de conquistas caras à
sociedade brasileira, e deflagraria a consolidação da extinção de uma resposta justa e
proporcional no momento mais difícil da existência do segurado e de seus
dependentes.
CONCLUSÃO
É de grande valia ressaltar que os conteúdos elencados neste trabalho não
esgotam o debate acerca do tema, até porque este não era seu propósito, mas apenas
expor ponderações, esclarecer e desmistificar as informações disseminadas pelo senso
comum sobre o benefício auxílio-reclusão e os prováveis resultados da cessação em
face dos dependentes do recluso.
Diante exposto, é notável a existência de inúmeras falhas na interpretação a
respeito do benefício, estimulado, na maioria das vezes, pela ausência de
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conhecimento da população, visto que a veracidade exposta na legislação
previdenciária a respeito do benefício é bem taxativa.
Da mesma forma, não são raras as vezes que a população é direcionada a ter
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opiniões deturpadas sobre institutos sociais, apenas por não representar política de
governo preponderante em específicos momentos da história.

A Previdência Social tem como propósito amparar o segurado e sua família
em consequência da incapacidade laborativa, independentemente do motivo que o
levou a se afastar do trabalho, uma vez que cumpre todos os critérios de elegibilidade
para que os dependentes do segurando possam desfrutar de um direito garantido em
Lei, os quais tiveram suas efetividades pelas contribuições do segurado/recluso, e não
pelo custeio do “cidadão” e muito menos pelas graças do Estado.
Dessa forma, ratifica-se que o benefício de auxílio-reclusão é um benefício
previdenciário, portanto, de natureza contributiva. Muito embora, seja taxado pelo
ponto de vista social como um benefício de natureza assistencial.
Ainda que haja algumas contradições na política do benefício auxílioreclusão, da mesma maneira que em qualquer outro benefício amparado pela
Previdência Social, que podem ser reparadas com o aperfeiçoamento da legislação
previdenciária, este fato não exclui a função social do benefício, que é o amparo social
para dependentes de segurados reclusos que, no momento, estão impossibilitados de
proverem o custeio dos seus.
Embora ocorra inúmeras descaracterização de seu objeto, o benefício em
evidência encontra-se amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana

legitimado na Constituição da República Federativa do Brasil, por assegurar condições
dignas de sobrevivência aos dependentes do segurado, evitando que a pena exceda a
pessoa que nada de ilícito viera cometer.
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Sendo assim, constata-se que o auxílio-reclusão compreende uma função
social de fundamental importância na sociedade, ao oferecer vida digna aos
dependentes e simultaneamente vem proteger a família, ajuda a diminuir a
insuficiência de recursos e é um estímulo na ressocialização do segurado ficando quites
com a sociedade não voltando a praticar atos ilícitos.
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RESUMO: Neste artigo, busca-se apurar se é possível responsabilizar civilmente as
instituições financeiras, ante a ocorrência de dano ambiental ao financiar uma atividade
considerada potencialmente prejudicial ao meio ambiente. Há uma série de normativos
que possibilitam a reparação ambiental pelo infrator indireto. Entende-se que,
constatada a culpa, caracterizada pela negligencia ao liberar crédito sem a devida
análise das licenças ambientais, bem como pela sua ingerência na atividade, deve a
instituição financeira arcar com os ônus necessários para a recuperação do meio
ambiente.
Palavras-chave: meio ambiente,
responsabilidade civil subjetiva.

instituição

financeira,

dano

ambiental,

1. INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais deixaram de ser, já há algum tempo, fruto da
preocupação de poucos. Atualmente, é objeto de estudos científicos e de cuidado por
parte de vários governos.
É cediço que as instituições financeiras obtêm elevados lucros com o
financiamento de projetos, os quais, por vezes, podem ocasionar sérios danos
ambientais. Nessa esteira, é válida a afirmação da existência de nexo causal entre a
atividade bancária e o prejuízo ambiental. Vale frisar que esses projetos, quando
colocados em prática, sem considerarem o impacto ambiental, fomentam a poluição e
prejudicam o próprio homem, que é ser dependente direto do meio ambiente.
Nesse sentido, o presente artigo busca realizar uma breve análise da
responsabilidade civil das instituições financeiras no caso de financiamento de
atividades potencialmente poluidoras que causarem dano ao meio ambiente.
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A importância do tema advém da possibilidade de responsabilizar aquele que
dá suporte ao poluidor, como é o caso dos bancos. Por vezes, é de mais valia
responsabilizar a instituição financeira do que o próprio poluidor, que nem sempre,
terá estrutura financeira para arcar com os custos da restauração do meio ambiente
então degradado. Por essa razão, é de grande relevância para a proteção do meio
ambiente e da coletividade a responsabilização civil do poluidor indireto.
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Sob essa óptica é que será estudada a teoria da responsabilidade civil das
instituições financeiras no dano ambiental. Destaque-se que é dever de todos a guarda
e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não só daqueles que
eventualmente e diretamente promoveram sua degradação. Mas de todos, inclusive
das instituições financeiras e principalmente do poder público.
2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELO DANO
AMBIENTAL
De início, é válido enfatizar que a reparação civil é elencada como direito e
garantia fundamental do cidadão. O legislador, no art. 5º, incs. V e X, da Constituição
Federal de 1988, garantiu a todo
5 cidadão o direito de ser indenizado pelos danos
materiais, morais e estéticos por ele sofridos. Ao mesmo tempo, o constituinte de 1988
garantiu à coletividade o direito de ter o meio ambiente restaurado em virtude de dano
eventualmente lhe causado. O art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, traz a
seguinte previsão: todo aquele que “explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado”, e que, “as condutas e atividades lesivas ao

meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas,
independente da obrigação de reparar os danos causados”.

Extrai-se do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, que o direito à reparação civil
não é um direito que se aplica somente aos casos em que há lesão a bem pertencente
a um particular. Mas, também, recai quando existe uma lesão a um bem de titularidade
coletiva, ou seja, que pertence a uma quantidade indeterminada de pessoas, não sendo
possível individualizar os lesados. Isso ocorre quando se fala em reparação civil por
danos ambientais que, por similitude ao direito do consumidor, deve-se destacar a
existência de um caráter coletivo e difuso em suas ações.
Pode-se inferir que a responsabilidade civil das instituições financeiras pelo
cometimento de dano ambiental está abarcada pelo art. 225, § 3º, da Constituição da
República, no trecho que expressa que “as condutas e atividades consideradas lesivas

ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independente da obrigação de reparar o dano”. Tal previsão
constitucional é clara em dizer que “os infratores, pessoas físicas ou jurídicas” serão
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responsabilizados pelo dano ambiental. O dispositivo em comento não faz distinção
entre infrator direto ou indireto. Aliás, deve-se lembrar de que onde o legislador não
restringe, não cabe ao intérprete faze-lo.
Além da previsão constitucional, pode-se dizer que o art. 3º, inc. IV, e o art. 14
da Lei 6.938, de 1981, fazem menção à responsabilidade civil das instituições
financeiras pelo dano ambiental. Essa interpretação pode ser extraída do próprio
conceito de poluidor trazido no bojo do art. 3º, inc. IV, da mencionada lei: poluidor é
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental”. Percebe-se, assim,
que também se insere no conceito de poluidor a pessoa jurídica que, de forma indireta,
contribuiu para a atividade causadora da degradação ambiental. Cite-se, por exemplo,
a instituição financeira que concedeu empréstimos a uma pessoa jurídica que, ao
realizar determinada atividade, danificou o meio ambiente. O artigo 14, § 1º, da mesma
lei, por seu turno, disciplina a responsabilidade objetiva das pessoas que de alguma
forma contribuíram para a ocorrência do dano ambiental.
Nesse contexto, verifica-se a possibilidade de ser declarada a responsabilidade
objetiva e solidária dos poluidores, ainda que indiretos, pelos danos ambientais
causados. A responsabilidade solidária faz com que o banco também seja o sujeito
ativo, mesmo que indireto, do dano ambiental, quando realiza suas operações e seus
empréstimos sem levar em consideração as avaliações de risco relativas ao impacto
ambiental dos empreendimentos por ele financiados.
Dessa feita, quando as instituições financeiras não analisam os aspectos
ambientais dos projetos financiados, verifica-se uma responsabilidade solidária pelo
respectivo dano. Essa responsabilidade das instituições financeiras vai ao encontro do
princípio do poluidor pagador.
Logo, não só a atividade financiada, como também o agente financiador deve
manter como norte para sua atuação o princípio do desenvolvimento sustentável,
buscando o avanço econômico, social e ecológico correto, ou seja, com
sustentabilidade.

Cumpre destacar que atualmente as instituições financeiras, com receio de
arcarem com pesadas indenizações ambientais, incluem em seus contratos cláusulas
especiais que condicionam o financiamento ao desenvolvimento do projeto de forma
sustentável. Mencione-se, por exemplo, cláusulas que exigem que todas as licenças
ambientais referentes ao projeto financiado estejam em dia e a exigência do
atendimento de todas as obrigações dos órgãos do meio ambiente durante a vigência
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do contrato. Vale dizer, o contrato não considera só aspectos econômicos do negócio,
mas, também, aspectos ambientais de grande importância para a sociedade.
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Em consonância com a ideia de liberação de recursos mediante condições de
preservação ambiental, cite-se as certidões negativa de débito ambiental. Outro
instrumento que permite a proteção do meio ambiente, quando se fala em
responsabilidade civil das instituições financeiras, é a regulamentação existente na
ceara dos órgãos fiscalizadores. Por exemplo, tem-se a Resolução nº 3.545, de 2008,
do Conselho Monetário Nacional (CMN), que disciplina a obrigatoriedade dos bancos
públicos e privados, que operam com crédito rural, exigirem dos produtores e
agricultores de assentamentos rurais na região Amazônica documento que comprove
sua regularidade ambiental. Por meio dessa resolução, o CMN incluiu critérios
ambientais para a contratação de empréstimos rurais, aumentando o rigor na liberação
e fiscalização de recursos financeiros.
Além desses expedientes, há a Lei 6.938, de 1981, Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, que se mostra como uma importante ferramenta a ser observada pelas
instituições financeiras no momento da concessão do crédito. Por oportuno,
5 Lei:
transcreve-se o art. 12 da referida
Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos
governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a
esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento
das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.
Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no " caput " deste
artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e
aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação
ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.
Contudo, apesar de o dispositivo transcrito não mencionar explicitamente a
corresponsabilidade civil das entidades e órgãos de financiamento e incentivos
governamentais, é certo dizer que deve haver a sua responsabilização quando não
cumprir a citada determinação legal. Ou seja, quando essas entidades financeiras
deixarem de exigir para a concessão do crédito a comprovação da regularidade
ambiental com o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), passariam a ter
corresponsabilidade civil pelo dano ambiental provocado. Assim nos ensina Machado
(2004, p. 318):
Nos casos de aplicação do artigo 12 da lei 6.938/81, ainda que a
corresponsabilidade não esteja expressamente definida nessa lei, parecenos que ela está implícita. A alocação de recursos do financiador para o
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financiado, com a transgressão induvidosa da lei, coloca o financiador
numa atividade de cooperação ou de coautoria com o financiado em
todos os atos lesivos ambientais que ele fizer, por ação ou omissão.
Embora só haja previsão em relação aos órgãos de financiamento e incentivos
governamentais, a Lei 6.938, de 1981, deve ser observada como parâmetro por todas
as demais instituições financeiras. O próprio princípio da isonomia defende que os
bancos públicos devem ser tratados da mesma forma que os bancos privados, não
fazendo diferenciações e nem sujeitando uns a obrigações mais onerosas do que
outros. Desse modo, não só os princípios da isonomia e da livre concorrência estariam
sendo preservados, como também, estar-se-ia zelando pelo direito ao meio ambiente
limpo e equilibrado, respeitando-se, principalmente, o princípio do desenvolvimento
sustentável.
Em outro giro, apesar da existência dessa enorme gama de legislações e normas
disciplinares sobre a possibilidade de responsabilização da instituição financeira no
dano ambiental, há ainda, posicionamentos doutrinários que a dificultam. A
divergência existe quanto aos requisitos necessários para a configuração do nexo
causal entre as instituições financeiras e o dano ambiental provocado pelas atividades
por elas financiadas. Duas correntes doutrinárias existem: uma que defende que o nexo
causal é estabelecido quando o financiador tem ingerência, ou seja, poder de decisão
sobre o projeto que está sendo financiado ou sobre o gerenciamento ambiental da
empresa tomadora de crédito; e outra, que defende que o nexo causal se estabelece
com a simples liberação dos recursos, pois sem estes não haveria a ocorrência do dano.
A primeira corrente defende argumentos como a inexistência do dever de
reparar por parte das instituições financeiras pelo simples fato de não estarem
presentes uma das fontes de obrigação: lei, contrato ou ato ilícito. Alega, ainda, que a
obrigação pela reparação do dano ambiental ocorre quando se estabelece o nexo
causal entre as instituições financeiras e o dano ambiental, que seria necessariamente
a comprovação da ingerência delas nas atividades poluidoras financiadas.
Encontra-se a aplicação desse posicionamento doutrinário no seguinte julgado
do TRF da 1º Região. No caso, discutia-se a legitimidade do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para figurar no polo passivo de
demanda que visava a responsabilização de várias entidades, inclusive públicas, por
dano ambiental provocado diretamente por uma empresa de mineração:
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Quanto ao BNDES, o simples fato de ser ele a instituição financeira
incumbida de financiar a atividade mineradora da CMM, em princípio,
por si só, não o legitima para figurar no polo passivo da demanda.
Todavia, se vier a ficar comprovado, no curso da ação ordinária, que a
referida empresa pública, mesmo ciente da ocorrência dos danos
ambientais que se mostram sérios e graves, e que refletem significativa
degradação do meio ambiente, ou ciente do início da ocorrência deles,
houver liberado parcelas intermediárias ou finais dos recursos para o
projeto de exploração minerária da dita empresa, aí, sim, caber-lhe-á
responder solidariamente com as demais entidades pelo danos
ocasionados no imóvel de que se trata, por força da norma inscrita no
art. 225, caput, parágrafo 1º, e respectivos incisos, notadamente os
incisos, IV, V e VII da Lei Maior.
(TRF – 1ª Região: AG 2002.01.00.036329-1/MG, Rel. Des. Federal
Fagundes de Deus, 5º Turma, DJ de 19/12/2003, p.185)
Por sua vez, a segunda corrente mitiga os requisitos necessários para a
5 a instituição financeira e o agente poluidor, veja-se
configuração do nexo causal entre
o posicionamento defendido por GRIZZI. (2015, p. 50):
Destarte, entendemos que o nexo de causalidade entre o financiamento
concedido para o desenvolvimento de atividade potencial ou
efetivamente poluidora e os danos ambientais por ela causados
consubstancia-se na ação do financiador de liberar o crédito ao
financiado, fomentando uma atividade que cria riscos ao direito de todos
ao ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida
Apesar de a segunda corrente facilitar a responsabilização das instituições
financeiras pelo dano ambiental, reduzindo os requisitos necessários para a
configuração do nexo causal, observa-se que os tribunais tendem a aplicar com mais
frequência a corrente doutrinaria que exige a comprovação da ingerência das
instituições financeiras sob as atividades por ela financiadas. Corroborando com o
posicionamento da primeira corrente, a própria Lei de Biossegurança, Lei 11.105, de
2005, exige para a configuração da responsabilidade das instituições financeiras pelo
dano ambiental a falta de cuidado na gestão do crédito. Verifica-se essa ingerência
quando a instituição financeira deixa de exigir como requisito para a liberação do
financiamento o Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio.
Veja-se o que diz o § 4º do art. 2º da referida lei:
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Art. 2 . As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados,
relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção
industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou
privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta Lei
e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais consequências ou
efeitos advindos de seu descumprimento.

§ 4 . As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de
projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob
pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes
do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação.
Nesse aspecto, observar-se que apesar de a responsabilidade civil pelo dano
ambiental ter suas características próprias e distintas da responsabilidade civil
tradicional, inclusive, por buscar incidir sobre aquele que é mais capaz de suportar o
ônus decorrente da ação prejudicial para o meio ambiente, pode-se falar que se aplica
a responsabilidade civil subjetiva.
3. CONCLUSÃO
Percebe-se, pelo exposto, ser possível a responsabilização das instituições
financeiras pelos danos decorrentes de financiamentos de atividades potencialmente
prejudiciais ao meio ambiente. Contudo, para que haja tal responsabilização há a
necessidade de demonstração da culpa, ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade
civil subjetiva. A culpa, nesse contexto, está caracterizada pela negligencia do banco
ao liberar crédito sem verificar se toda a documentação ambiental está regular, bem
como pela sua ingerência na atividade financiada.
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RESUMO: Pretende-se neste artigo abordar aspectos técnicos e experimentais sobre
as Políticas de Contra as Drogas estabelecidas pelos governos federal e estadual,
alertando que peca o Estado em não implementar políticas públicas voltadas não só
contra o grande investidor, mas sobremodo àqueles que estão na base da organização
criminosa e que são a base para sua evolução. Este artigo está dividido em três partes:
na primeira, foca a falta de critério na concretização do princípio da insignificância. Na
segunda, enfatizaremos os efeitos nocivos que o tráfico de drogas traz para a
Sociedade em geral, implodindo a família brasileira. E, na terceira, destacaremos
soluções para estancar ou ao menos diminuir a evolução do tráfico de drogas mediante
aplicação de politicas públicas de cunho social.
Palavras-chaves: Organização Criminosa; Tráfico de Drogas; Politicas Públicas
ABSTRACT: The aim of this article is to address technical and experimental aspects of
the drug policies established by the federal and state governments, warning that the
State does not implement public policies aimed not only at the big investor, but also
at those that underlie the drug, criminal organization and which are the basis for its
evolution. This article is divide into three parts: In the first, it focuses on the lack of
criteria in the implementation of the principle of insignificance. In the second, we will
emphasize the harmful effects that drug trafficking has on the society in general,
imploding the Brazilian family. And in the third, we will highlight solutions to stop or at
least slow the evolution of drug trafficking by applying social policies of a social nature.
Keywords: Criminal Organization; Drug Trafficking; Public Policy.
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INTRODUÇÃO
Não é de hoje o conhecimento jurídico-fático-social de que as drogas
atormentam a Sociedade de forma perene, uniforme e continuada. Estragando famílias,
das mais variadas formas e classes sociais, colocando em risco não só o presente, mas,
sobretudo, o futuro deste país de proporções continentais. Característica esta que de
certo modo contribui para a difusão da produção, da venda e do consumo das drogas,
eventos estes catalisados pelo fato desta Nação possuir o pulmão do mundo, qual
seja: a floresta amazônica.
De uns tempos para cá, o tráfico tomou dimensões avassaladoras, circulando
riquezas das mais variadas estirpes, ao ponto de os grandes investidores sequer
terem condições de dissimular os
5 valores, escondendo e protegendo os mesmos até
mesmo sob a forma de aterramento.
Peca o Estado e as autoridades competentes pela persecução penal, pois, ao
invés de focarem no caminho de tais valores, vislumbram prisões e apreensões dos
entorpecentes de maneira final, sem se preocuparem com a cadeia financeira que
vincula aquele pequeno traficante ao grande investidor da produção em massa,
tornando letra morta as finalidades da pena elencadas pelo legislador, tanto em nível
constitucional como infraconstitucional.
Atestando esta evolução do tráfico de entorpecentes e transparecendo,
diametralmente oposta, a inoperância do Estado, organizações criminosas foram
sendo criadas dentro do Sistema Penitenciário, usando os grandes chefões de pessoas
livres para alocarem drogas em seu interior, praticando a traficância sob a fiscalização
do Estado, desmistificando e desmoralizando o sistema como um todo.
Chegou a hora de o Estado mostrar outras formas de contenção do tráfico de
entorpecentes, agindo enfaticamente não só contra o grande investidor, mas também
sobre aqueles que mecanizam a organização criminosa na sua base, pois são eles a
bateria propulsora do crime organizado.
Descuida o Poder Judiciário ao aplicar indiscriminadamente o princípio da
insignificância em âmbito do tráfico de drogas, pois é intrínseco a tais crimes a
pequena quantidade de entorpecentes, bem como a alta reprovabilidade de sua ação,
visto que é de sua essência as pesadas consequências trazidas pelo seu consumo.
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Desta feita, este presente trabalho tem o desiderato em trazer soluções para
conter e diminuir o crescimento do tráfico de entorpecentes, trazendo retratos reais
do sistema penal deste país para, ao final, oferecer uma forma de reprimenda útil ao
controle do crime, mas sem se descuidar dos efeitos maléficos que atitudes omissas
podem trazer.
1. REVISÃO DE LITERATURA
Alguns estudos foram encontrados sobre o assunto, vislumbrando as drásticas
consequências nocivas do tráfico de drogas na Sociedade, todavia, não globalizam as
ações a serem tomadas pelo Estado, ao contrário, tendem a separar o lado jurídico e
social, esquecendo que tais aspectos devem permanecer em eterna simbiose.
Dentre tais estudos, merece aplausos os levantamentos alocados pelo
Desembargador e Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, onde o mesmo trás as
vicissitudes da realidade brasileira no seu mister como magistrado, demonstrando
sensibilidade, postura e senso crítico frente a tão acalorado problema.
2. TRÁFICO DE DROGAS E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Criado com o objetivo em diminuir as injustiças existentes de um
outrora positivismo exacerbado, doutrina e jurisprudência traçaram os primeiros
alicerces do princípio da insignificância para o trato dos pequenos crimes patrimoniais,
onde pessoas eram encarceradas pelas mais comezinhas subtrações, circulando
iniquidades e proporcionando ao crime organizado matéria-prima fácil e vasta para
angariar novos operantes do crime, funcionando como fator de profissionalização de
criminosos.
Fundamentado em valores de política criminal, tem o princípio da
insignificância a finalidade em restringir a lei penal, evitando uma leitura abrangente
do tipo penal, afastando a tipicidade material da conduta, haja vista a inexistência de
lesões ao bem jurídico protegido penalmente. Neste sentido é a posição do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
O princípio da insignificância é vetor interpretativo do tipo penal,
tendo por escopo restringir a qualificação de condutas que se
traduzam em ínfima lesão ao bem jurídico nele (tipo penal)
albergado. Tal forma de interpretação insere-se num quadro de
válida medida de política criminal, visando, para além da
descarcerização, ao descongestionamento da Justiça Penal, que
deve ocupar-se apenas das infrações tidas por socialmente mais
graves.
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Numa visão humanitária do Direito Penal, então, é de se
prestigiar esse princípio da tolerância, que, se bem aplicado, não
chega a estimular a idéia de impunidade. Ao tempo que se
verificam patentes a necessidade e a utilidade do princípio da
insignificância, é imprescindível que aplicação se dê de maneira
criteriosa, contribuindo sempre tendo em conta a realidade
brasileira, para evitar que a atuação estatal vá além dos limites
do razoável na proteção do interesse público. (HC 104.787/RJ, rel.
Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 26.10.2010).
Considerada causa excludente da tipicidade, necessário se faz o
preenchimento de certos requisitos para a incidência do princípio da insignificância,
estipulando doutrina e jurisprudência tais condições: a) mínima ofensividade da
conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzida reprovabilidade do
comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica. Critérios estes que são
cumulativos para a aplicação no caso concreto.
Entrementes, de uns tempos para cá a jurisprudência pátria vem alargando o
5 insignificância de maneira irresponsável, olvidando
âmbito de vigência do princípio da
a possibilidade de geração de impunidade mediante sua aplicação desregrada, sem
qualquer análise detalhada sobre os variados bens jurídicos protegidos pela norma
penal.
Tal situação vai contra o próprio julgado acima, onde o eminente ministro
expõe que avaliações criteriosas devem ser tomadas para evitar que a atuação estatal
vá além dos limites do razoável na proteção do interesse público.
No caso especifico deste artigo, qual seja: aplicação do princípio da
insignificância ao tráfico de drogas, vasta interpretação deverá ser realizada nos mais
variados crimes alocados na lei, pois o legislador tratou diferentemente as condutas
de traficar e de ter drogas para consumo pessoal, circunstância que viabiliza
posicionamentos dúbios.

Quando interpretamos o art. 28, da lei 11.343/06, constatamos que é da
essência da norma a pequena quantidade de drogas para consumo pessoal, evento
que impossibilita a aplicação do princípio da insignificância a tal delito, principalmente
se levarmos em conta que tal crime é de perigo abstrato, presumindo o legislador os
danos decorrentes da simples ação. Jurisprudência do STJ é neste sentido, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CRIME DE
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PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
INERENTE À NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ART.28 DA LEI
N. 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.1. Não merece
prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a
pequena quantidade de entorpecente apreendida com o
agravante ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa
à coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei
nº 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além disso, o reduzido
volume da droga é da própria natureza do crime de porte de
entorpecentes para uso próprio.2. Ainda no âmbito da ínfima
quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência
desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta
também pela aplicação do princípio da insignificância no
contexto dos crimes de entorpecentes.3. Acrescente-se que, no
caso dos autos, houve concurso do crime de posse de substância
entorpecente para uso próprio com crime mais grave (porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido), a demonstrar a maior
reprovabilidade da conduta, reforçando a não incidência do
princípio
da
insignificância.4.
Agravo
regimental
improvido.(AgRg no AREsp 1093488/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
18/12/2017)
Caso específico e que vem atormentando os gestores públicos é a tentativa de
entrada de drogas em estabelecimentos prisionais, onde, na grande maioria das vezes,
amigos, familiares, companheiros e companheiras tentam alocar pequenas
quantidades de entorpecentes das mais variadas formas.
É de conhecimento público e notório, principalmente ante a ampla divulgação
pela imprensa, que tais pessoas usam o próprio corpo para dissimular os
entorpecentes, colocando a droga na genitália, dentro da boca, etc. Por outro lado,
disfarces são adotados com o mesmo propósito, escondendo as drogas dentro de
pacotes de bolachas, chinelos, recipientes para acondicionar comidas, ventiladores,
dentre outras formas de atuação.
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Com efeito, em tais casos deve o intérprete analisar não apenas a ínfima
quantidade do entorpecente, mas também a excessiva reprovabilidade da conduta,
pois devemos levar em consideração que o sujeito ativo está, de certa forma,
desmoralizando o poder fiscalizador e repressor do Estado, visto que tais
estabelecimentos prisionais tem esse objetivo.
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Ademais, não podemos olvidar que na grande maioria das vezes tais tentativas
são praticadas por familiares, fato que enfatiza a periculosidade social da ação, visto
que a circulação e o consumo de drogas estão sendo incentivados pela própria família,
instituição esta que, contrariamente, deveria trazer conselhos e proporcionar uma
educação base para nortear seus entes na conformidade com as regras morais e legais,
visando sua entrada ética na sociedade.
Neste diapasão, por mais que a quantidade de entorpecentes seja irrisória,
ações contundentes devem ser aplicadas com o intuito em desbaratar costume tão
arraigado no âmbito penitenciário que, ao fim, prejudica a ressocialização do detento,
o qual, ao invés de estar trabalhando e estudando, se entrega ao ócio ilegal. O
Desembargador Guilherme de Souza Nucci tem posicionamento similar:
5

Vislumbramos, muitas vezes, em casos concretos, a prisão, por
tráfico ilícito de drogas, de mães, avós, esposas, companheiras
ou namoradas, que carregam nos lugares mais inusitados
(exemplo disso foi o caso da maconha escondida na fralda do
bebê, que fora visitar o pai) o entorpecente destinado ao preso.
Não deixa de ser triste e lamentável prender e condenar aquela
senhora, cuja atitude diz respeito, exclusivamente, ao seu filho,
que lhe exigiu a droga. Mas as mulheres em geral, que apoiam
seus filhos, netos, maridos, companheiros e namorados presos,
levando droga para o presídio, estão em pleno exercício do
tráfico ilícito de entorpecentes. Inexiste imunidade criminal para
essas pessoas – nem pela idade, nem pela primariedade, nem
mesmo pelo grau de afetividade.
Aliás, atitude correta seria desestimular o uso de drogas e
também o comércio de quem está preso; ao contrário,
transportando
entorpecente
para
o
estabelecimento
penitenciário essas pessoas somente agravam a situação
carcerária.
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Não se pode negar que a maioria dos transportadores de drogas
para presos é constituída de mulheres, ligadas emocionalmente
aos seus entes queridos. Cuida-se de uma situação social
expressiva, quando se vislumbra a fidelidade do amor materno
ou feminino, em contraposição aos homens, que esquecem seus
parentes, esposas ou parentes mulheres nos presídios, sem nem
mesmo visitá-las, quanto mais levando-lhes drogas. Apesar dessa
quase subordinação de mulheres aos presos que lhes são
queridos, inexiste fundamento jurídico para olvidar a prática de
tráfico ilícito de drogas quando levam entorpecente para o
estabelecimento penitenciário. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Quem leva entorpecentes para presidiários pratica tráfico de
drogas?
Sim!.
Disponível
em:
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/quem-levaentorpecentes-para-presidiarios-pratica-trafico-de-drogassim/13167. 2014, acesso em 10 de novembro de 2019)
Todavia, não podemos esquecer que casos graves podem acontecer para
forçar a prática de tais tentativas, não sendo raro ameaças serem feitas para que as
drogas sejam alocadas no sistema prisional compulsoriamente. Interessante relato é
feito pelo Desembargador Guilherme de Souza Nucci, observemos:
Existem, por certo, alguns aspectos peculiares a considerar,
concernentes ao cenário do transporte de drogas para presos.
Em nossa atividade jurisdicional, já nos deparamos com alguns
casos especiais, envolvendo pessoas ameaçadas por presos para
que lhes entregue a droga no presídio, sob pena de sofrer
alguma represália grave. Há presos que não tem o menor pudor
de ameaçar sua própria esposa ou companheira, para que lhe
leve entorpecente, voltando a causação do mal aos filhos ou aos
enteados. Outros, ainda, são devedores de traficantes, que atuam
no interior do presídio, motivo pelo qual suplicam a seus
parentes que sirvam de mulas, carregando drogas para quem
está detido, a fim de saldarem dívidas contraídas, sob pena de
sofrerem as consequências. Terceiros pedem a pessoas próximas
que levem drogas para sustentar seu próprio vício. (NUCCI,
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Guilherme de Souza. Quem leva entorpecentes para presidiários
pratica
tráfico
de
drogas?
Sim!.
Disponível
em:
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/quem-levaentorpecentes-para-presidiarios-pratica-trafico-de-drogassim/13167. 2014, acesso em 10 de novembro de 2019)
Nestes casos, causas excludentes de culpabilidade podem ser levantadas como
matéria de defesa, principalmente a inexigibilidade de conduta diversa. No entanto,
nenhuma aplicação terá o princípio da insignificância, visto que a tipicidade do delito
ocorreu, tanto formal quanto materialmente. Contudo, o juízo de reprovabilidade não
foi concretizado ante as variadas formas de constrangimento que gerou a ação
delinquente. Entretanto, casos há em que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando
o princípio da insignificância no tocante ao tráfico de drogas, principalmente no que
concerne ao crime catalogado no art. 28, da lei 11.343/06, vejamos:
EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 28 DA LEI
11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio
5
da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige
sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes
requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade
do
comportamento;
e
(iv)
relativa
inexpressividade da lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de
considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da
liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção
das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes
sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores
penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se
deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor
- por não importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social. 3. Ordem concedida.(HC
110475, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 1403-2012 PUBLIC 15-03-2012 RB v. 24, n. 580, 2012, p. 53-58)
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Enfim, conquanto a maioria esmagadora da jurisprudência ignore a aplicação
do princípio da insignificância no tocante ao tráfico de entorpecentes, cabe ao
intérprete/aplicador se atentar ao caso concreto, analisando suas variadas nuances
com o fito em não praticar injustiças despropositadas. Da mesma forma, não pode a
jurisprudência pátria empregar o princípio da insignificância como politica de
descarcerização, visto que não só graves consequências podem surgir de tal atitude,
mas também pode resultar no esvaziamento deste princípio norteador do direito penal
e da dignidade da pessoa humana.
3. OS EFEITOS DAS DROGAS E O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIDADE DAS PENAS
Princípio erigido em âmbito constitucional e considerado cláusula pétrea, nos
termos do art. 5º, XLVI c/c art. 60, §4º, IV, da CF/88, o princípio da individualidade da
pena concerne no fato de que as penas não podem ultrapassar a pessoa do
condenado, isto é: o filho, a esposa, o pai, a mãe, dentre outros, não podem sofrer as
consequências do crime. Contudo, conquanto haja forte concretização de tal
mandamento em âmbito jurídico, difícil é aplicá-lo na esfera social.
Por mais que a lei exclua os parentes das responsabilidades penais sofridas
pelo ente, na grande maioria das vezes aquele que foi preso era quem mantinha a
família, comprometendo sua prisão a normalidade das atividades rotineiras daquela.
Em virtude da prisão, sabido é que muitos contraem dividas antes e depois de suas
prisões, sofrendo ameaças para que as obrigações sejam sanadas, sendo estas pagas
na grande maioria pelos familiares.
Dentre as ameaças impostas pelos donos do tráfico transborda a entrada de
drogas no estabelecimento prisional, onde familiares são forçados a comprar e
repassar as drogas para o interior dos presídios, haja vista o real tráfico de
entorpecentes no interior das unidades. Há pouco tempo, investigações confirmaram
que uma grande facção criminosa com tentáculos em vários estados do país mantinha
imóveis nos arredores de presídios, estaduais e federais, com o fim em facilitar não só
as visitações, mas as consequentes tentativas de colocarem drogas dentro do sistema,
tudo com o desiderato em manter o comércio ilegal de entorpecentes em seu interior,
negócio este tido como de grande lucro, pois a compra e venda nestes locais geram
um lucro maior.
Com isso, familiares que eram dependentes do preso deixam suas vidas de
estudantes, de trabalhadores, para se encaixarem no tráfico de entorpecentes, tudo
em decorrência do anterior tráfico produzido pelo familiar, gerando um circulo vicioso
impossível de terminar que abraça violentamente a família como um todo.
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É com essa atenção que as politicas públicas contra as drogas devem ser
traçadas, pois aplicar a lei como ela foi escrita não traz grandes avanços no combate
ao crime organizado especializado no tráfico de drogas, visto que, como dito alhures,
a mera prisão apenas leva mão-de-obra barata para os cabeças da organização
criminosa.
Que se deva manter um comportamento enérgico frente à entrada de drogas
nos estabelecimentos prisionais isso é fato! Porém, usar apenas a prisão como forma
de penalização está equivocado, visto que a finalidade ressocializadora da pena
dificilmente será posta em prática, ao contrário, servirá tão-só como lenha para a
grande fogueira que é o tráfico de entorpecentes.
Destarte, na atual conjuntura, quando uma pessoa é presa, não se está
eliminando um foco e solucionando um problema, divergentemente, estará
aumentando o âmbito de incidência do tráfico, haja vista que além do preso, seus
familiares tornam-se iscas fáceis para o mundo do crime, fomentando, assim, o
crescimento da organização e a ampliação dos espaços em virtude da venda e
consumo de entorpecentes no interior das unidades prisionais.
5 neste circulo vicioso, principalmente se levarmos em
É necessário dar um basta
consideração a crescente evolução das facções criminosas no sistema penitenciário,
atraindo pessoas de todas as classes sociais com a promessa de lucro fácil e rápido.

4. SOLUÇÕES PARA FREAR O AVANÇO DO TRÁFICO
Incialmente, devemos ter em mente que soluções encontradas para qualquer
problema passam pela constatação de que várias áreas devem ser analisadas e
estudadas profundamente, visto que cada aspecto contribui para o nascimento da
dificuldade. Com o tráfico não é diferente, principalmente ante o fato de que ele tem
como base o aspecto social, donde emerge o pluralismo de personalidades e de
ambientes que favorecem ou não o crime.
Com efeito, sabe-se que o Brasil tem um sério problema não só de tráfico de
drogas nas unidades prisionais, mas da venda e consumo de outros objetos tidos por
ilegais, tais como a entrada e venda de aparelhos telefônicos e até a entrada e venda
de armas de fogo, as quais são utilizadas comumente no estouro de rebeliões.
Desta senda, num primeiro instante, cabe ao Estado fortalecer seu
monitoramento, evitando que tais objetos adentrem no sistema prisional mediante
aquisição de novas tecnologias que constatam a existência dos mesmos nas revistas
pessoais. Tal aquisição ainda evita constrangimentos sofridos por familiares dos presos
que passam por vários vexames, sendo necessário que, i.e, mulheres se dispam, se
abaixem várias vezes sobre um espelho e forcem até tossidos, tudo com o fim em
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observar a existência de objetos em suas partes íntimas, eventos que por si só
contrariam a dignidade da pessoa humana.
Num segundo ponto, cabe ao Estado adotar outras medidas além da prisão
para controlar o tráfico. Sabemos que a grande maioria dos detentos do sistema
penitenciário brasileiro é de traficantes e, dentre estes, a arrasadora maioria é de presos
primários e que foram pegos com reduzida quantidade de entorpecentes,
circunstância que transborda sua diminuta periculosidade.

Assim, se o Estado interferisse nesses detentos antes das facções criminosas,
lhes proporcionando atendimento médico, psicológico e assistencial, grande parte iria
largar o mundo do crime, pois o que vemos no dia-a-dia deste país é que muitos
entram nele ante as dificuldades sociais, não tendo qualquer tipo de expectativa
quanto à família e ao trabalho, características estas que, contrariamente, são a base e
a motivação para o recrutamento das facções criminosas.
Por mais que este artigo não tenha o objetivo principal de tecer os erros das
politicas sociais empreendidas pelos diversos governantes, sabido é que a falta de
educação, saneamento básico, urbanismo, dentre outros, são terrenos férteis para o
surgimento do crime, onde jovens são flertados e cooptados sob a influência do
dinheiro fácil e prazeroso, mas também pela circunstância da total ausência estatal.
Maior exemplo dessa assertiva são as favelas, locais esquecidos há tempos pelos
governantes e que foram totalmente dominados por organizações criminosas e
milícias, submetendo seus moradores a regras paralelas, sob pena de morte.
Nessa toada, cabe ao Estado controlar o retorno do apenado à sociedade,
dando amparo institucional e social, dando oportunidade para que o mesmo volte ao
mercado de trabalho através de cursos promovidos tanto dentro quanto fora do
estabelecimento criminal, pois, só assim, o meio que influenciou o agente infrator para
o cometimento do crime será substituído pelo meio da educação, do trabalho e do
esforço individual, gerando, consequentemente, uma modificação do estilo de vida do
condenado que resultará a longo e médio prazo a redução da criminalidade.
Por fim, já chegou o momento de o Estado tratar o tráfico de drogas não
apenas criminalmente, mas sobretudo como política pública voltada à saúde. Parece
até contraditório, mas apesar de o legislador colocar como objeto jurídico protegido
penalmente, nos crimes de tráfico, a Saúde Pública, não há politicas de tratamento
desses usuários/traficantes, ficando os mesmos jogados a própria sorte, esperando o
dia em que serão assassinados.
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Exemplos como a cracolândia devem servir de base para a implementação de
tais políticas públicas, proporcionando àqueles viciados tratamento ambulatorial de
qualidade para a extração dos malefícios gerados pelo consumo diuturno de
drogas, i.e, do Crack.
Neste mesmo diapasão, cabe ao Estado motivar a assistência familiar, trazendo
os entes queridos para o entorno do tratamento, pois só assim o viciado terá carinho
e conforto para enfrentar os obstáculos tortuosos trazidos pelo tráfico de drogas.
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CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo explanar ações positivas para diminuir e
enfraquecer o tráfico de drogas no país.
No primeiro capítulo, teço comentários sobre a aplicação do princípio da
insignificância ao tráfico de drogas, enfatizando que a finalidade proposta pelos
aplicadores do direito não está correta, não sendo a concretização de tal princípio uma
forma hábil para descarcerização do sistema penitenciário.
Já no segundo capítulo, analiso os efeitos nocivos que o tráfico de drogas trás
para familiares e amigos dos envolvidos,
ampliando a possibilidade da entrada no
5
mundo do crime como única forma de manter a integridade física e moral do parente
encarcerado.
Outrossim, no terceiro capítulo, indico formas para evitar a evolução do tráfico
de drogas através da implementação e concretização, pelo Estado, de políticas públicas
voltadas ao pequeno e primário traficante, com o fim em diminuir a base crescente de
distribuidores que alicerçam as organizações criminosas.
Desta feita, conclui-se que o grande problema do aumento descontrolado do
tráfico de drogas e do crime organizado é a falta de interesse governamental, onde o
estado se omite na solidificação de políticas públicas que abarquem não só o grande
investidor, mas precipuamente os peões do tráfico, os quais são imprescindíveis para
a manutenção e avanço do crime.
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RESUMO: O presente trabalho tem por objeto de pesquisa analisar a medida de
segurança e por objetivo investigar a constitucionalidade do caráter perpétuo da
medida de segurança, em razão do seu prazo de duração indeterminado, aplicada aos
agentes inimputáveis e semi-imputáveis. A pesquisa apresenta como problema a
seguinte indagação: É constitucional o caráter perpétuo da medida de segurança,
mesmo quando presente a insanidade? Para isso analisa-se a reforma psiquiátrica que
trouxe alterações consideráveis em relação aos portadores de doenças mentais e
garantiu-lhes diversos direitos reconhecidos até o presente momento, bem como
serão apresentadas algumas das espécies de transtornos mentais que possam surtir
efeito no campo penal. Na sequência será feita a necessária distinção entre penas e
medida de segurança para, a final, investigar-se a evolução do entendimento sobre o
tema nos tribunais superiores e a constitucionalidade da perpetuidade da medida de
segurança. Ao final, constatou-se que a lei penal prevê uma duração mínima de 1 a 3
anos para as medidas de segurança (art. 97, § 1º do Código Penal), todavia não há
norma estipulando seu máximo, o que viola o princípio constitucional que veda penas
em caráter perpétuo, com previsão no art. 5º, XLVII, b, da CRFB/88. Em relação à
Metodologia empregada, constata-se que na Fase de Investigação foi utilizado o
Método Indutivo, já na Fase de Tratamento de Dados foi o Método Cartesiano, sendo
o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia composto na base lógica
indutiva.
Palavras-chave: Medida de segurança; Prisão perpétua; Direitos Fundamentais.
SUMÁRIO: Introdução. Capítulo 1. TRANSTORNO MENTAL. 1.2 EPILEPSIA. 1.3
HISTERIA. 1.4 TRANSTORNO DELIRANTE (PARANOIA). 1.5 ALCOOLISMO OU
SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. 1.6 ESQUIZOFRENIA. 1.7 DEMÊNCIA. 1.8
PSICOPATIA. Capítulo 2. PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA. 2.1 DAS PENAS e suas
funções. 2.2 ESPÉCIES DE PENA. 2.2.1 Pena privativa de liberdade. 2.2.2 Pena restritiva
de direito. 2.2.3 Prestação pecuniária. 2.2.4 Perda de bens e valores. 2.2.5 Prestação de
serviço à comunidade ou a entidades públicas. 2.2.6 Interdição temporária de direitos.
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2.2.7 Limitação de fim de semana. 2.3 DA MEDIDA DE SEGURANÇA. 2.3.1 DA
INIMPUTABILIDADE PENAL. 2.3.3 PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
2.3.4 A EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. 2.3.5 DIREITOS DO INTERNADO.
Capítulo 3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM CARÁTER
PERPÉTUO. 3.1 tratados internacionais e sua incorporação no ordenamEnto jurídico
brasileiro. 3.2 A PENA PERPÉTUA NOS TRATADOS INTERNACIONAIS E NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3.3 a PERPETUIDADE NA MEDIDA DE SEGURANÇA: UMA
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 3.4 DA
INCONSTIUCIONALIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM CARÁTER PERPÉTUO NAS
DOENÇAS MENTAIS. Considerações Finais. Referência das Fontes Citadas.

INTRODUÇÃO
A presente Monografia tem como objeto de pesquisa o estudo da medida
de segurança.
O seu objetivo é analisar a inconstitucionalidade da medida de segurança
em caráter perpétuo e demonstrar
que a legislação atual não prevê, de forma
5
determinada, um prazo máximo para se cumprir a medida de segurança, visando
defender o princípio da proporcionalidade e da isonomia.
Para a presente monografia foi levantado o seguinte problema:
✓
É constitucional o caráter perpétuo da medida de
segurança, mesmo quando presente a insanidade?
Com base no problema levantado, se apresentam as seguintes hipóteses:
✓
A proibição contida no artigo 5º, inciso XLVII, b, da CRFB/88
se estende a medida de segurança.
✓
O caráter perpétuo da medida de segurança, mesmo
quando presente a insanidade, afronta princípios constitucionais.

Visando buscar a confirmação ou não das hipóteses, o trabalho foi dividido
em 3 (três) capítulos.
No Capítulo 1, aborda-se, em contexto histórico, os avanços obtidos quanto
aos direitos dos acometidos por transtornos mentais ao longo dos anos, por meio da
reforma psiquiátrica. Bem como, os principais transtornos mentais e seus reflexos no
âmbito penal.
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No Capítulo 2, busca-se diferenciar as penas das medidas de segurança;
abordando os diversos tipos de penas existentes, suas aplicabilidades e os regimes de
cumprimento. Além do mais, explana-se sobre a aplicação da medida de segurança
aos inimputáveis e semi-imputáveis, nas formas previstas em lei.
No Capítulo 3, abordar-se-á a inconstitucionalidade da medida de
segurança aplicada sem prazo máximo determinado, o que caracteriza a perpetuidade
da medida, expressamente vedado perante a CRFB/88; bem como a evolução dos
posicionamentos quanto ao tema nos tribunais superiores.
As categorias fundamentais da presente pesquisa e os seus conceitos
operacionais serão apresentados no decorrer da monografia.
O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações Finais,
nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação
à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a inconstitucionalidade da medida
de segurança em caráter perpétuo.
Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de
Investigação25 foi utilizado o Método Indutivo26, na Fase de Tratamento de Dados o
Método Cartesiano27, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia
é composto na base lógica Indutiva.

“[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente
estabelecido [...]. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed.
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 87.
26
“[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção
ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 91.
27
Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, Eduardo
de oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-26.
25
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Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do Referente28,
da Categoria29, do Conceito Operacional30 e da Pesquisa Bibliográfica31.

Capítulo 1
TRANSTORNO MENTAL
1.1

A REFORMA PSIQUIÁTRICA
Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O potencial ofensivo de alguns indivíduos preocupa a sociedade
há muito tempo, pois seu comportamento mental fora dos padrões considerados
normais os torna prejudicial e preocupante para o ambiente social.
Com o passar dos anos, há registros de muitas tentativas do
entendimento das doenças relacionadas com anormalidades mentais, do mesmo jeito,
a tentativa cada vez mais frequente de ações que visam prevenir as condutas
consideradas ilícitas no meio jurídico praticadas por aqueles que detêm esses tipos de
transtornos mentais. Mesmo com a evolução nesse sentido, há de se manter a
necessidade de um tratamento punitivo diferenciado para esses indivíduos,
procurando formar medidas preventivas de segurança e sanções minimamente
5
adequadas, levando em consideração seus costumes, crenças e sistemas jurídicos, a
realidade desses indivíduos.32
Na antiguidade, pessoas que obtivessem manifestações de
doenças mentais eram vistas como seres possuidores de espíritos malignos. O que
acabava por introduzir a doença um caráter místico, inclusive o registro da doença
mental mais antiga se trata da epilepsia, epi significa o que está acima e lepsis significa
abater, ou seja, considerava-se que o indivíduo era abatido por um mal que vinha de
cima, superior. A doença ao se manifestar em desordem de pensamentos, atos e até
mesmo afetos era considerada como uma possessão do tipo parcial. Já quando o
“[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance
temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD,
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 58.
29
“[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, Cesar
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 27.
30
“[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para
os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria
e prática. p. 39.
31
“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, Cesar
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 215.
32
RIBEIRO, Bruno de Morais. Medidas de Segurança. 1 ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor,
1998, p. 10.
28
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possuidor da doença era atirado ao chão e acabava por se sacudir inúmeras vezes,
tinha-se a concepção de uma possessão integral, totalitária.33
O surgimento da psiquiatria como especialidade, com a
denominada fase da psiquiatria clínica, dar-se-á depois do século XIX. Tendo como
responsáveis pela caracterização da doença mental e pela humanização do tratamento
dos pacientes em estado de internação Philippe Pinel e seu discípulo Jean-Étienne
Dominique Esquirol.34
Pinel foi um dos responsáveis pela criação das casas de
tratamentos, aquelas não destinadas apenas ao depósito humano, mas sim
relacionadas com o tratamento terapêutico. Sendo como marco dessa evolução a
libertação de doentes mentais das correntes, onde, em alguns casos, haviam-se presos
por volta de quarenta anos.35
O direito a saúde deve ser realizado através de ações dirigidas
pelo governo, aplica-se também a esse conceito, a saúde mental, a qual deve ser
destacada os casos de pessoas com sofrimentos mentais autoras de delitos, os
comumente chamados “loucos infratores”. Essas pessoas são expostas ao sistema de
justiça criminal durante vários anos e, quase em sua totalidade, sem qualquer tipo de
inserção a serviços de referência do território em que se encontra.36
O movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no
país teve início em 1978. Surge nesse ano o Movimento dos Trabalhadores em Saúde

PALOMBA, Guido Arturo. Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal. 1 ed. São Paulo: Atheneu,
2003, p. 3.
33

FERNANDES, Flora. Breve Histórico da Psiquiatria. Disponível
Psicologado.com/psicopatologia/psiquiatria>. Acesso em: 20 out. 2018.
34

em:

<http://artigos.

PALOMBA, Guido Arturo. Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal. 1 ed. São Paulo: Atheneu,
2003, p. 10.
35

CORREIA, Ludmila Cerqueira; PASSOS, Rachel Gouveia. Dimensão jurídico-política da reforma
psiquiátrica brasileira: limites e possibilidades. 1 ed. Rio de Janeiro: Gramma, 2017, p. 17.
36
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Mental, movimento plural formado por trabalhadores integrantes do movimento
sanitário, associações de familiares, sindicalistas, dentre outros.37
Arejano explana que:
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[...] a Reforma Psiquiátrica Brasileira procura implementar a
atenção ambulatorial em substituição ao modelo de exclusão
próprio dos hospitais psiquiátricos, cria os chamados “serviços
alternativos” e, um conjunto de técnicas, “as novas tecnologias”.
Estas, porém, continuam assumindo, em nossos dias, a tarefa de
medir, corrigir e controlar o sofredor psíquico fazendo, com isso,
funcionar os dispositivos disciplinares, aperfeiçoando o exercício
do poder e do saber.38
Em 1987, em São Paulo, dar-se-á o surgimento do primeiro Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS, do Brasil e o início de um processo de intervenção em
1989, da Secretaria de Saúde de Santos (SP) em um hospital psiquiátrico, a chamada
Casa de Saúde Anchieta, local onde ocorriam maus tratos e até mortes de pacientes.
Sendo essa intervenção, que teve uma repercussão em âmbito nacional, que
demonstrou a possibilidade de 5criação de uma rede de cuidados psiquiátricos que
pudesse substituir o hospital psiquiátrico.39
Segundo Correia e Passos:
O CAPS constitui a principal estratégia do processo de reforma
da assistência pública em saúde mental promovido pelo
Ministério da Saúde em todo o país. Ao contrário das internações
psiquiátricas que promovem o isolamento e a exclusão social, o
objetivo dos CAPS é oferecer cuidados clínicos e de reabilitação
psicossocial adequados às especificidades de cada caso e,
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde
Mental. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à
Conferência Regional dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília,
novembro de 2005.
37

AREJANO, Ceres Braga. Reforma Psiquiátrica: uma analítica das relações de poder nos serviços de
atenção à saúde mental. 1 ed. Pato Branco: Rotta, 2016, p. 40.
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental.
Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência
Regional dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 2005.
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simultaneamente, desenvolver a autonomia, a cidadania e a
responsabilidade.40
No âmbito das mudanças sociais ocorridas nas políticas nacionais, foram
propostas mudanças no modelo de saúde mental existente, essa alteração trouxe
impactos que extrapolam o subsetor da saúde em questão. O processo passa a se
concretizar com a constituição de uma rede de serviços integrados para a atenção e
cuidados que acabou por produzir saberes e práticas que romperam com o modelo
psiquiátrico tradicional.41
O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, é o principal instrumento da
política de saúde mental, que deve ser interpretado como uma estratégia para
organizar uma ampla rede de cuidados a saúde mental. Sendo necessário fomentar
que o CAPS é o meio, não o fim. O dia a dia de um CAPS é o de pensar na singularidade
e complexidade de cada projeto terapêutico, tendo em vista um projeto que contemple
as mais diversas estratégias de cuidado.42
Segundo Brotas:
Em referência a política de saúde mental no Brasil, e em sintonia
com os arts. 3º e 4º da Lei nº 10.216/2001, destaca-se a
oficialização dos CAPS – Centro de Atenção Psicossocial ou NAPS
– Núcleo de Atenção Psicossocial, que constituem serviço de
saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Os
CAPS/NAPS foram criados oficialmente a partir da Portaria GM
nº 224/92, sendo definidos como unidades de saúde
locais/regionalizadas que contam com uma população definida
pelo nível local e que devem oferecer atendimento de cuidados
intermediários entre o regime ambulatorial e a internação
hospitalar, em um ou dois turnos de quatro horas, por equipe
CORREIA, Ludmila Cerqueira; PASSOS, Rachel Gouveia. Dimensão jurídico-política da reforma
psiquiátrica brasileira: limites e possibilidades. 1 ed. Rio de Janeiro: Gramma, 2017, n. 21.
40

YASUI, Silvio. Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. 1 ed. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2010, p. 37.
41

YASUI, Silvio. Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. 1 ed. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2010, 23.
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multiprofissional. Trata-se de centro destinado a oferecer
atendimento aos portadores de transtornos mentais realizando
o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários
pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e
fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O trabalho
desenvolvido nestes CAPS/NAPS deve buscar a reinserção dos
pacientes ao convívio social e familiar, bem assim a promoção
dos recursos extra-hospitalares. Nestes centros deve ser
oferecida assistência integral e multidisciplinar, incluindo serviços
médico, social, psicológico, bem como ocupacionais e lazer,
conforme disposto no art. 4º, § 2º da Lei nº 10.216/2001.43
A Reforma Psiquiátrica constitui, não apenas os ditames legais,
mas também, uma nova forma de visão da pessoa com transtorno mental. O que antes
era o objeto de tratamento, tendo simplesmente o direito de ser tratado. Já, depois da
reforma, trata-se este como um sujeito do tratamento, tendo o direito a dignidade
respeitado, assim como todos os outros direitos sociais. 44
De acordo 5com Brotas:
A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo,
composto de atores, instituições e forças de diferentes origens, e
que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual
e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de
saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas
com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos
sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião pública.
Compreendida como um conjunto de transformações de
práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da
vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais

BROTAS, Carmen Lúcia Costa. A Lei de Reforma Psiquiátrica à luz da bioética da proteção.
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0dce20892f775d89>. Acesso em: 18
out. 2018.
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BROTAS, Carmen Lúcia Costa. A Lei de Reforma Psiquiátrica à luz da bioética da proteção.
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0dce20892f775d89>. Acesso em: 18
out. 2018.
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que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por
impasses, tensões, conflitos e desafios.45
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Segundo Correia e Passos:
O norteamento da Reforma Psiquiátrica brasileira encontra-se
voltado para a busca da recontextualização das pessoas em
sofrimento mental, por meio da garantia dos seus direitos e do
exercício da cidadania. Fruto do Movimento Nacional da Luta
Antimanicomial, a referida Reforma vem sendo implementada a
partir da decisão política dos governantes, da capacidade técnica
em formular novas formas de compreender e lidar com a loucura
por parte dos profissionais e da capacidade de articulação dos
usuários dos serviços de saúde mental e de seus familiares.46
Já em 1988 é criado, junto da nova Constituição, o SUS (Sistema Único de
Saúde), formado por gestões articuladas dos governos de esfera federal, estadual e
municipal.47
Traz ainda o Ministério da Saúde:
É somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no
Congresso Nacional, que a Lei Paulo Delgado é sancionada no
país. A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do Projeto
de Lei original, que traz modificações importantes no texto
normativo. Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência
em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento
em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui
BROTAS, Carmen Lúcia Costa. A Lei de Reforma Psiquiátrica à luz da bioética da proteção.
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0dce20892f775d89>. Acesso em: 18
out. 2018.
45

CORREIA, Ludmila Cerqueira; PASSOS, Rachel Gouveia. Dimensão jurídico-política da reforma
psiquiátrica brasileira: limites e possibilidades. 1 ed. Rio de Janeiro: Gramma, 2017, 28.
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental.
Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência
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mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios.
Ainda assim, a promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso e
novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. É
no contexto da promulgação da lei 10.216 e da realização da III
Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde
mental do governo federal, alinhada com as diretrizes da
Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior
sustentação e visibilidade.48
No mesmo viés:
Também no ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o
Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe
a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos
mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. É o
início das lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica nos
campos legislativo e normativo.49
5

Analisando a Lei nº 10.216, em seu primeiro artigo, pode-se ver
o reconhecimento das vulnerabilidades inerentes das pessoas portadoras de
transtornos mentais, citando-se os direitos e proteções dessas pessoas sem nenhum
tipo de discriminação. Esses direitos são elencados no seu segundo artigo, podendose retirar a preocupação da legislação com a participação dessas pessoas no processo
terapêutico, o que tem por objetivo a inserção dessas pessoas na sociedade. No seu
terceiro artigo, a lei determinou que o Estado Brasileiro, o desenvolvimento das
políticas de saúde mental, bem como em seu artigo oitavo a participação do Ministério

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental.
Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência
Regional dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 2005.
48

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental.
Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência
Regional dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 2005.
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Público no caso de internações involuntárias, as quais devem ser tratadas como
exceções no tratamento dos pacientes.50

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Segundo Arejano:
[...] a Reforma quanto ao processo de desinstitucionalização
apresentam princípios éticos que se referem na sua grande
maioria, a não limitação da condição de cidadão; a garantia da
liberdade; a atenção integral por parte do Estado; o
favorecimento da inclusão social do sofredor psíquico asilado
como sujeito de direitos, o que se contrapõem historicamente as
práticas de assistência ao sofredor.51
Dessa maneira garante-se o melhor acesso ao tratamento de
saúde e a proteção contra o abuso e qualquer tipo de exploração; a presença médica
em qualquer tempo para esclarecer se há a necessidade e uma internação involuntária
ou não; tendo acesso a todos os meios de informação a respeito de sua doença e
também de seu tratamento, que deve ser feito, preferencialmente, por serviços de
saúde mental comunitários.52
Nas palavras de Arejano:

Creio que a emancipação do sofredor psíquico, bem como a do
trabalhador de saúde mental e o reconhecimento do sofredor
psíquico como sujeito de direitos é que possibilitará que a
Reforma se efetive como um marco impulsionador de

BROTAS, Carmen Lúcia Costa. A Lei de Reforma Psiquiátrica à luz da bioética da proteção.
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0dce20892f775d89>. Acesso em: 18
out. 2018.
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AREJANO, Ceres Braga. Reforma Psiquiátrica: uma analítica das relações de poder nos serviços de
atenção à saúde mental. 1 ed. Pato Branco: Rotta, 2016, p. 24.
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BROTAS, Carmen Lúcia Costa. A Lei de Reforma Psiquiátrica à luz da bioética da proteção.
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0dce20892f775d89>. Acesso em: 18
out. 2018.
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transformações sociais e não como
estratégico da hegemonia psiquiátrica.53 ,

mero

instrumento
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Vale ressaltar que cabe aos trabalhadores de saúde mental, no
ato de ajudar o sofredor psíquico como sujeito possuidor de identidade e desejos com
as possibilidades de ser o autor do seu destino, com a finalidade de finalmente
compreender o paciente que sofre de distúrbios psíquicos como um cidadão que tem
direitos e deveres.54
Arejano ainda traz que:
Esse modo de relação entre o trabalhador de saúde mental e
sofredor psíquico privilegiam o agir ético-solidário onde não
existem mais relações de dominação, mas sim, relações de poder,
pois essas se caracterizam por serem relações entre sujeitos
livres; relações, portanto, onde há possibilidade de resistência.55
O manicômio judiciário existe no Brasil desde 1923, sendo em
1984, com a Reforma Penal, denominado de Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico (HCTP), que é integrado
com o sistema penitenciário. Vale ressaltar que,
5
embora seja um hospital, a sua administração está vinculada as secretarias estaduais
que administram os sistemas prisionais e não as secretarias estaduais responsáveis pela
saúde.56
Para os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, são
conduzidas as pessoas acometidas de algum transtorno mental e que tenham
praticado algum ilícito penal.
Ao se falar em um indivíduo mentalmente normal, entende-se
aquele que tem completo entendimento do ato ao qual está praticando, mesmo que
algumas vezes possa ser considerado um ato ilegal, podendo assim ser-lhe imputado
AREJANO, Ceres Braga. Reforma Psiquiátrica: uma analítica das relações de poder nos serviços de
atenção à saúde mental. 1 ed. Pato Branco: Rotta, 2016, p. 26.
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tal crime. Sendo assim, define-se normalidade mental aquele indivíduo com razão e
que em livre exercício de suas faculdades mentais opta por executar determinada ação.
Porém, os limites entre aquilo que se considera normal e o caracterizado como doença
são ainda muito obscuros, tornando a caracterização da patologia muito difícil e
abstrata. Sendo necessário o preenchimento com os devidos fatores sociais, culturais
e estatísticos.57
Há hoje, muitas maneiras para examinar-se a devida normalidade
mental de um indivíduo, sendo o mais aceito na atualidade o que considera a
adaptação do mesmo ao meio social, ao estresse, às limitações físicas e às
enfermidades. Todos os sinais apresentados podem ter origem biológica, psicológica
ou até mesmo cultural, levando a ser associado a um indivíduo mentalmente
saudável.58
No processo de exame para detectar a patologia mental, buscase anormalidades nas condutas, sentimentos e pensamentos do indivíduo. Não tendo
lugar para o pensamento racional e arbítrio em suas ações, a consciência perde lugar
para o descontrole, tanto temporal quanto espacial. Suas percepções estão
comprometidas, o que acaba levando à alucinações e perda da memória. Os sintomas
levam a perda da identidade e, geralmente, o indivíduo não tem ciência de possuir a
doença. São postas como doenças mentais as psicoses; o alcoolismo crônico, as
demências e as toxicomanias graves.59
Vale frisar que apenas o fato de a pessoa ser acometida por
doença mental não a torna inimputável, todo o contexto deve levar amparar o delito,
sendo o nexo causal imprescindível para caracterização da inimputabilidade.
Outrossim, são exemplos de doenças mentais, segundo
Guilherme Nucci:
Epilepsia (acessos convulsivos ou fenômenos puramente
cerebrais, com diminuição da consciência, quando o enfermo
realiza ações criminosas automáticas; diminuição da consciência
57

BITTAR, Neusa. Medicina Legal. 1 ed., Araçatuba: MB, 2009, p. 191-192.
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BITTAR, Neusa. Medicina Legal. 1 ed., Araçatuba: MB, 2009, p. 192.
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BITTAR, Neusa. Medicina Legal. 1 ed., Araçatuba: MB, 2009, p. 194-195.
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chama-se “estado crepuscular); histeria (desagregação da
consciência, com impedimento ao desenvolvimento de
concepções próprias, terminando por falsear a verdade,
mentindo, caluniando e agindo por impulso); neurastema (fadiga
de caráter psíquico, com manifesta irritabilidade e alteração de
humor); psicose maníaco-depressiva (vida desregrada, mudando
de humor e caráter alternativamente, tornando-se capaz de
ações cruéis com detrimento patente das emoções); melancolia
(doença dos sentimentos que faz o enfermo olvidar a própria
personalidade, os negócios, a família, as amizades); paranóia
(doença de manifestações multiformes, normalmente composta
por um delírio de perseguição, sendo primordialmente
intelectual; pode matar acreditando estar em legítima defesa;
alcoolismo (doença que termina por rebaixar a personalidade,
com frequentes ilusões e delírios de perseguição); esquizofrenia
(perda do sento de realidade, havendo a nítida apatia, com
constante isolamento; perde-se o elemento afetivo, existindo
introspecção;
5 não diferencia realidade e fantasia); demência
(estado de enfraquecimento mental, impossível de remediar, que
desagrega a personalidade); psicose carcerária (a mudança de
ambiente faz surgir uma espécie de psicose); senilidade
(modalidade de psicose, surgida na velhice, com progressivo
empobrecimento intelectual, idéias delirantes e alucinações).60
No entender de Capez:
[...] doença mental é a perturbação mental ou psíquica de
qualquer ordem, capaz de eliminar ou afetar a capacidade de
entender o caráter criminoso do fato ou a de comandar a
vontade de acordo com esse entendimento. Compreende a
infindável gama de moléstias mentais, tais como epilepsia
condutopática, psicose, neurose, esquizofrenia, paranóias,
psicopatia, epilepsias em geral etc.61

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral. 6 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 276.
60
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CAPEZ, Fernando.Curso de direito penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 309.
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A seguir, algumas das doenças mentais que tenham correlação
com a prática de algum ilícito penal serão analisadas e verificada qual a forma de
responsabilização do autor do fato acometido de referidos transtornos mentais.
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1.2 EPILEPSIA
Epilepsia já fora denominada “mal sagrado”, sendo esta uma das doenças
mais antigas que se possui conhecimento.

Outrossim, o termo epilepsia vem do grego, cujo significado é “surpreender”
devido as crises que ocorrem de forma súbita e inesperada.62
Nos tempos atuais, é sabido que não são todos os casos, sobretudo também
com crises parciais complexas e focos epileptogênicos nos lobos temporais, possuem
sinais de alteração de sua personalidade. Algumas alterações características são:
irritabilidade (irritação com muita facilidade e comumente sem motivos); impulsividade
(tendências a comportamentos impulsivos); desconfiança (atitudes paranoides quanto
às pessoas).63
Lúcia Maria Salvia Coelho explica:
No caso das alterações momentâneas ou repentinas da
consciência – na ausência psíquica ou no estado crepuscular ocorre uma falta súbita da regência por parte da esfera conativa,
em nível subjetivo: daí a perda, a suspensão do raciocínio, do
contato lógico com o ambiente externo, o comportamento
estranho que aparece com liberação paroxística das reações
motoras e às vezes da agressividade.64

Durante os ataques, caso sejam provocados, estes poderão agir
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DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. Medicina Legal. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 309.

DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 ed., Porto Alegre:
Artmed, 2008, p. 274.
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COELHO, Lúcia Maria Salvia. Epilepsia e Personalidade: Psicodiagnóstico de Rorschach, entrevistas e
anamnese heredológica em 102 examinandos. 2 ed., São Paulo: Ática, 1980, p. 497.
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de maneira destemida, podendo causar crimes violentos.65
1.3 HISTERIA
O indivíduo histérico tem por características ser dramático, teatral, infantil,
sedutor e manipulativo.
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As síndromes histéricas dividem-se em: histeria de conversão ou conversiva
(apresenta sintomas variados como paralisias histéricas, anestesias e analgesias
histéricas, cegueira histérica, perturbações histéricas em andar e ficar de pé e perda da
fala); e histeria dissociativas (pode ocorrer alterações da consciência que se
assemelham a crises epiléticas).66
Colhe-se da Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento:
O termo "histeria" não foi usado no título de nenhum transtorno
no Capítulo V (F) da CID-10, por causa de suas muitas e variadas
gradações de significados. Ao invés, foi preferido "dissociativo"
para agrupar transtornos previamente denominados histeria, de
ambos os tipos, dissociativo e conversivo. Isto ocorre
5
amplamente
porque pacientes com as variedades dissociativas e
conversivas com assiduidade partilham muitas outras
características e, em adição, eles frequentemente exibem ambas
as variedades no mesmo ou em diferentes períodos. Parece
também razoável presumir que os mesmos (ou muito similares)
mecanismos psicológicos são comuns a ambos os tipos de
sintomas.67
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Tem-se que a CID-10 não mais utiliza o termo “histeria”, por
conta da variação de significados, fazendo uso então do termo “dissociativo” para
colher referidos transtornos.
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1.4 TRANSTORNO DELIRANTE (PARANOIA)
O transtorno delirante ou paranoia é caracterizado por delírios organizados
e sistematizados, algumas vezes com sua temática complexa. Esse tipo de doença
ocorre, geralmente, posteriormente aos 40 (quarenta) anos de idade e com cursos
crônicos e estáveis.68
Retira-se da classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento:
Esse grupo de transtornos é caracterizado pelo desenvolvimento
de um delírio isolado ou de um conjunto de delírios relacionados
entre si, que são usualmente persistentes e muitas vezes duram
toda a vida. Os delírios são altamente variáveis no conteúdo.
Frequentemente, eles são persecutórios, hipocondríacos ou
grandiosos, mas podem estar relacionados com litígios, ciúmes,
expressar a convicção que o corpo do indivíduo é disforme, que
os outros pensam que ele cheira mal ou é homossexual. Outra
psicopatologia está caracteristicamente ausente, mas podem
estar presentes, de forma intermitente, sintomas depressivos e
podem se desenvolver alucinações olfativas e táteis, em alguns
casos. Alucinações auditivas (vozes) claras e persistentes,
sintomas esquizofrênicos, tais como delírios de controle e
embotamento afetivo marcante, e evidência de doença cerebral
definitiva são todos incompatíveis com esse diagnóstico.
Contudo, alucinações auditivas transitórias ou ocasionais,
particularmente em pacientes idosos, não excluem esse
diagnóstico, desde que elas não sejam tipicamente
esquizofrênicas e constituam apenas uma pequena parte do
quadro clínico global. O início é comumente na meia-idade, mas
algumas vezes no começo da idade adulta, particularmente no
caso de crenças de ter o corpo disforme. O conteúdo do delírio
DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 ed., Porto Alegre:
Artmed, 2008, p. 332.
68
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e o momento de sua emergência podem, muitas vezes, estar
relacionados com as situações de vida do indivíduo, p. ex, delírios
persecutórios em membros de minorias. Excetuando-se as ações
e atitudes diretamente relacionadas ao delírio ou ao sistema
delirante, o afeto, a fala e o comportamento são normais.69
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Nas palavras de David S. Holmes:

[...] o sintoma principal do transtorno delirante é a presença de
um ou mais delírios. Ao contrário de alguns delírios
esquizofrênicos, os delírios presentes no transtorno delirante são
não bizarros. Em outras palavras, envolvem situações que
poderiam ocorrer na vida real, tais como ser seguido,
envenenado, infectado, amado à distância ou enganado por
outros. Alucinações auditivas e visuais podem estar presentes em
alguns casos, mas quando estão, são limitadas a alguns breves
momentos ao invés de ocorrerem ao longo do dia como é o caso
5
70
da esquizofrenia.
O manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM
– 5 traz uma diferenciação entre os subtipos do transtorno delirante, os quais estão
dispostos na tabela 1.0 abaixo:
TABELA 1 - T IPOS DE TRANSTORNO DELIRANTE.71
TIPO

CARACTERÍSTICA
Impressão de que as pessoas estão
apaixonadas pelo indivíduo, sendo que esta,
geralmente, ocupa um patamar elevado,

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (Coord.). Classificação de Transtornos mentais e de
Comportamento da CÍD-10: descrições clínicas e diretrizes diagnosticas. Porto Alegre: Artes Médicas,
1993, p. 96.
69

HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2ª ed, Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p.
248.
70
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Mentais. 5. ed., Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 92.
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EROTOMANÍACO
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GRANDIOSO

CIUMENTO

PERSECUTÓRIO

SOMÁTICO

como uma pessoa famosa. Comumente,
nesse caso, a pessoa delirante tenta encontro
com o sujeito.
Convicção de ter algum grande talento que
ainda não foi reconhecido, ou até mesmo a
certeza de ter feito alguma descoberta
importante.
Certeza que seu parceiro é infiel.
Acredita ser vítima de conspiração,
possuindo a convicção de que está sendo
enganado,
espionado,
perseguido,
envenenado ou drogado.
O indivíduo delirante possui funções ou
sensações corporais.

Como uma reação aos delírios muitos indivíduos acabam por
apresentar humor disfórico ou irritável. Nos tipos persecutório, ciumento e
erotomaníaco é comum a presença do comportamento violento e da raiva. Além do
mais, podem-se envolver em comportamento litigioso ou antagonista. Nos tipos
ciumento e erotomaníaco pode-se haver obstáculos legais.72
1.5 ALCOOLISMO OU SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL
Ao falar do consumo do álcool, é nítido a implicação nos pontos de vista
social e jurídico. Vale ressaltar que o álcool aqui referido é o álcool do tipo etílico, o

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - DSM-V. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais. 5. ed., Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 92.
72
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qual tem origem da fermentação de substâncias como a uva, cereais e cana-deaçúcar.73
Sendo assim, como citado no Código Penal Brasileiro, apenas se for
completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, a embriaguez poderá levar a
inimputabilidade, conforme artigo art. 28, II, § 1º:
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É isento de pena o agente que, por embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Os efeitos do álcool tendem a variar em relação a quantidade
ingerida/acumulada no organismo. Seus efeitos iniciam a partir de uma quantidade de
0,5g álcool/litro no sangue, começando por um relaxamento e bem-estar. Ao
aumentar-se essa concentração de álcool para entre 0,5 e 1,5 g / litro, tem-se uma
diminuição nítida da coordenação motora e de reflexos, podendo também surgir
alguns sinais de embriaguez, tais como dificuldade para falar; avaliar distâncias e
5
menor capacidade de aprendizado/raciocínio.
Já ao chegar-se a uma quantidade de
1,5g à 2,0 g / litro de sangue, apresenta-se a intoxicação alcoólica, a qual se caracteriza
por ideias incoerentes; dificuldade em manter-se ereto e descontrole das emoções.
Chegando ao nível de 3,0 g / litro pode-se levar a perda de consciência, coma e, em
alguns casos, até a morte.74
A síndrome de dependência de álcool é definida pela ingestão
repetitiva de álcool (compulsão para ingerir bebidas alcoólicas de modo contínuo e/ou
periódico), havendo a perda do controle. São algumas caraterísticas da SDA:
empobrecimento do repertório (ingestão do álcool cada vez mais comum e repetitiva);
relevância da bebida (não obtém prazer em outras fontes, apenas em ingerir álcool);
esquiva ou busca de alívio para os sintomas de abstinência (inicia a beber logo pela
manhã para aliviar o início de uma abstinência); negação (o alcoolista nega

73

EÇA, Antônio José. Roteiro de Psiquiatria Forense. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 265.

74

EÇA, Antônio José. Roteiro de Psiquiatria Forense. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 265.

679

www.conteudojuridico.com.br

constantemente que o álcool esteja atrapalhando sua vida, mesmo que várias vezes já
tenha apresentado comprometimento grave pelo uso regular do álcool).75
Nos dizeres de David S. Holmes:
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Após um período de consumo crônico, a cessação de ingestão
de álcool conduz a sintomas de retirada que podem ser
traumáticos, severos e até mesmo letais. Os primeiros sintomas
de retirada incluem agitação e contração involuntária dos
músculos (os tremores). A seguir o indivíduo experimenta
câimbras musculares, náusea, vômito e suor profundo. Em casos
extremos, a retirada envolve delírio (alucinações) e convulsões.
Isto é referido como delirium tremens.76
Salienta-se a explicação trazida pela Classificação de Transtornos
Mentais e de Comportamento: “Demência ou estados orgânicos agudos podem
também levar a comportamentos incendiários involuntários; embriaguez aguda,
alcoolismo crônico e outras intoxicações por drogas [...] são outras causas”. 77
Explana o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais:

O transtorno por uso de álcool está associado a aumento
significativo no risco de acidentes, violência e suicídio. Estima-se
que uma em cada cinco admissões em UTIs em determinados
hospitais urbanos esteja relacionada ao álcool e que 40% das
pessoas nos Estados Unidos sofram um acidente relacionado a
substâncias em algum momento de suas vidas, sendo esta
responsável por até 55% dos acidentes de trânsito fatais. O
transtorno grave por uso de álcool, especialmente em indivíduos
DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 ed., Porto Alegre:
Artmed, 2008, p. 348.
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HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2ª ed, Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p.
386.
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1993, p. 209.
77

680

www.conteudojuridico.com.br

com transtorno da personalidade antissocial, está associado a
atos criminosos, incluindo homicídio. O uso problemático e grave
da substância também contribui para desinibição e sentimentos
de tristeza e irritabilidade, os quais colaboram para tentativas de
suicídio e suicídios consumados.78
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Com relação as alterações psíquicas as quais o álcool
desencadeia, independentemente elas serem provocadas por intoxicação crônica ou
aguda, o potencial dessas alterações levarem a prática de delitos é indiscutível, uma
vez que ele executa ações sem nenhum tipo de julgamento prévio e quando há o
julgamento é baseado em análises distorcidas da realidade, que acabam por levar a
atitudes violentas, em alguns casos, até mesmo contra seus próprios familiares, isso
porque a impotência sexual produzida pelo uso crônico do álcool e, em alguns
casos, a repulsa da mulher provoca no usuário ideias de infidelidade, as quais
acabam resultando em ações violentas.
Hoje em dia, mesmo com todo o tratamento a dispor dos
usuários crônicos de álcool, pode-se notar uma recaída muito grande por parte dos
pacientes.
5
1.6 ESQUIZOFRENIA
Esquizofrenia, que vem do grego, significa “mente fendida”. Tem por
característica central uma grande desordem psíquica. Em um primeiro momento, a
equipe médica da época denominou a doença como demência precoce, por se
desenvolver na juventude, porém com estudos mais aprofundados notou-se que a
doença poderia ocorrer em uma idade mais avançada e que alguns pacientes não
demenciavam, o que acabou por tornar a nomenclatura incorreta.
A ligação entre esquizofrenia e violência é inevitável, todavia, ao comparar
algumas pesquisas, os dados tornam-se contraditórios. Comparados números de
violência entre esquizofrênicos e a criminalidade em geral, em países com baixo índice
de violência (Suíça; Finlândia; Dinamarca), tem-se um maior número entre os
esquizofrênicos, porém em países com um maior índice de violência como no Brasil,
não se tem uma mudança estatística relevante entre os crimes em geral e os
esquizofrênicos, o que acaba por contradizer a relação feita nos outros países com
menor índice de violência.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - DSM-V. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais. 5. ed., Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 496.
78
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Os sintomas da esquizofrenia ultrapassam a experiência da maioria das
pessoas, por esse motivo é vista por muitos de forma complexa e assustadora. Por mais
que se expressem de maneira gramaticalmente correta, seus pensamentos são
desarticulados e quando reunidos não apresentam coerência.79
Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Mentais:
Hostilidade e agressão podem estar associadas a esquizofrenia,
embora agressão espontânea ou aleatória não seja comum. A
agressão é mais frequente em indivíduos do sexo masculino mais
jovens e em pessoas com história anterior de violência, não
adesão ao tratamento, abuso de substância e impulsividade.
Deve-se observar que a grande maioria das pessoas com
esquizofrenia não é agressiva, sendo, com mais frequência, mais
vitimizada que aquelas na população em geral.80
Na CID-10, o diagnóstico de esquizofrenia depende da presença de delírios,
alucinações e outros sintomas típicos [...] e é especificada uma duração mínima de 1
mês.81
No mesmo viés, a classificação
Comportamento da CID-10 relata:

de

Transtornos

Mentais

e

de

A maioria dos relatos clínicos e autoridades sugerem que, na
grande maioria dos pacientes com essas psicoses agudas, o início
dos sintomas psicóticos ocorre em poucos dias ou em 1-2
semanas e que muitos pacientes recuperam-se com ou sem
medicação dentro de 2-3 semanas. Portanto, parece apropriado
especificar 1 mês como o ponto de transição entre os transtornos
HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2ª ed, Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p.
236-238.
79
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agudos nos quais sintomas do tipo esquizofrênico têm sido um
aspecto e a esquizofrenia em si.82
O déficit de atenção na esquizofrenia é central, tendo extrema
dificuldade em filtrar informações irrelevantes, sendo muito suscetível a distração com
estímulos externos tanto visuais quanto auditivos.83
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Ilusões mnêmicas são comuns na esquizofrenia, nesses casos
tem-se o acréscimo de objetos falsos e fictícios a um núcleo verdadeiro de memória,
formando assim um passado com lembranças “claramente reais” para o paciente.84
Em relação aos sintomas citados, é minimamente compreensível
a desordem mental que passa o esquizofrênico. O principal motivo que o leva a prática
de ação criminosa é delírio chamado persecutório, o qual vem a ativar mecanismos de
perseguido-perseguidor, que vem a estimular uma autodefesa imaginativa que acaba
por desencadear o crime que, em alguns casos, pode levar até ao homicídio. Mesmo
que o crime seja premeditado, ele é estritamente relacionado a alucinações tanto
visuais quanto auditivas decorrentes do delírio.
1.7 DEMÊNCIA

5

A demência tem um início insidioso, porém, o seu curso é
progressivo com perdas cognitivas cumulativas, tendo assim sua memória
progressivamente pior e um delírio paranoide pouco elaborado, sendo irreversível. 85
Tem por característica o empobrecimento e simplificação
progressiva de todos os processos psíquicos, cognitivos e afetivos. 86
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (Coord.). Classificação de Transtornos mentais e de
Comportamento da CÍD-10: descrições clínicas e diretrizes diagnosticas. Porto Alegre: Artes Médicas,
1993, p. 10.
82
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Artmed, 2008, p. 107.
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De acordo com David S. Holmes:
A demência influencia muitas habilidades, mas o problema
principal parece ser com a memória e o declínio de memória
pode ser responsável por grande parte dos declínios em outras
habilidades. Inicialmente, individuo sofrendo de demência são
incapazes de lembrar coisas pequenas, como nomes, números de
telefone, instruções ou eventos menores. Em alguns casos, eles
não lembrarão, portanto repetirão uma conversação ocorrida
apenas minutos antes. A medida que o tempo passa, a perda de
memória pode influenciar hábitos pessoais e a higiene pode
deteriorar porque o indivíduo não lembra do que deve fazer. No
estágio avançado, as pessoas com demência podem ser
incapazes de lembrar de eventos importantes em suas vidas
(nascimentos, mortes) ou reconhecer familiares e podem até
mesmo perder-se em sua própria casa.87
Em outras palavras a classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento expõe:
A demência é uma síndrome decorrente de uma doença cerebral,
usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há
perturbação de múltiplas funções corticais superiores, incluindo
memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo,
capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento. Não há
obnubilação de consciência. Os comprometimentos de função
cognitiva são comumente acompanhados, e ocasionalmente
precedidos, por deterioração no controle emocional,
comportamento social ou motivação. Esta síndrome ocorre na
doença de Alzheimer, na doença cerebrovascular e em outras
condições que, primária ou secundariamente, afetam o cérebro.88
HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2ª ed, Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p.
432.
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Conclui-se que a demência é uma doença mental progressiva cuja
principal afetação no indivíduo apresenta-se na memória.
1.8 PSICOPATIA
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Os psicopatas possuem por características serem indivíduos frios,
calculistas, mentirosos e sedutores, tendo em vista sempre o próprio benefício. Não
possuem culpas ou remorsos, por esse motivo, não são capazes de se colocarem no
lugar dos outros.89
Eles começam a demonstrar seus comportamentos desde cedo,
podendo se identificar mentiras frequentes, roubos, vandalismo e violência. Pode
também, ser identificado comportamentos extremamente cruéis com animais e
também com outras crianças, podendo até mesmo ser integrantes da própria família;
como irmãos, ou coleguinhas da escola.90
Ana Beatriz Barbosa Silva ressalta:
É importante ressaltar que o termo psicopata pode dar a falsa
impressão de que se trata de indivíduos loucos ou doentes
mentais. A5palavra psicopata literalmente significa doença da
mente (do grego, psyche = mente; e pathos = doença). No
entanto, em termos médico-psiquiátricos, a psicopatia não se
encaixa na visão tradicional das doenças mentais. Esses
indivíduos não são considerados loucos, nem apresentam
qualquer tipo de desorientação. Também não sofrem de delírios
ou alucinações (como a esquizofrenia) e tampouco apresentam
intenso sofrimento mental (como a depressão ou o pânico, por
exemplo). Ao contrário disso, seus atos criminosos não provêm
de mentes adoecidas, mas sim de um raciocínio frio e calculista
combinado com uma total incapacidade de tratar as outras
pessoas como seres humanos pensantes e com sentimentos. 91
Eduardo Roberto Alcântara Del-Campo cita que “os portadores
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas – o psicopata mora ao lado. 1.ed., São Paulo: Fontanar,
2014, p. 32.
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de personalidades psicopáticas são indivíduos que, embora não apresentem
transtornos da inteligência, registram severas alterações da afetividade, dos instintos,
do temperamento e do caráter”.92
A parte cognitiva racional desses psicopatas é inteiramente
perfeita, ou seja, sabem exatamente o que estão praticando. Já em relação aos seus
sentimentos, são vastamente deficitários, com muito pouco afeto. A denominação
desse tipo de disfunção nos sentimentos acaba por despertar debates acalorados, visto
que não há um consenso definitivo sobre o fato. Alguns nos trazem o termo sociopata
por acreditarem e relacionarem os fatores sociais desfavoráveis tenham a capacidade
de causar esse tipo de problema; já outras correntes trazem a palavra psicopata por
acreditarem que estejam envolvidos no desenvolvimento da doença fatores genéticos
e biológicos. De outro lado temos a Associação de Psiquiatria Americana e a
Organização mundial da Saúde que também não entram em um consenso, a primeira
utilizando o termo Transtorno de Personalidade Antissocial e a segunda Transtorno de
Personalidade Dissocial.93
Nas palavras de Ana Beatriz Barbosa Silva:
Como já vimos, os psicopatas não são necessariamente
assassinos. Eles geralmente estão envolvidos em transgressões
sociais como tráfico de drogas, corrupção, roubos, assaltos à mão
armada, estelionatos, fraudes no sistema financeiro, agressões
físicas, violência no trânsito etc. Porém, na maioria das vezes não
são descobertos e nem penalizados pelos seus comportamentos
ilícitos. Um exemplo típico desses últimos é o abuso físico e
psicológico de mulheres e de crianças, que infelizmente se
constitui numa transgressão de difícil controle social. Se existe
uma "personalidade criminosa", esta se realiza por completo no

92

DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. Medicina Legal. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 322.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas – o psicopata mora ao lado. 1.ed., São Paulo: Fontanar,
2014, p. 13-31.
93
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psicopata. Ninguém está tão habilitado a desobedecer às leis,
enganar ou ser violento como ele.94
Ana Beatriz Barbosa Silva em sua obra Mentes Perigosas traz
algumas das principais características comportamentais:
•Mentiras frequentes (às vezes o tempo todo);

•Condutas desafiadoras
professores etc);

às

figuras

de

autoridade
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•Crueldade com animais, coleguinhas, irmãos etc;
(pais,

•Impulsividade e irresponsabilidade;
•Baixíssima tolerância à frustração, com acessos de irritabilidade
ou fúria quando são contrariados;
•Tendência a culpar os outros por erros cometidos por si
mesmos;
•Preocupação
5 excessiva com seus próprios interesses;
•Insensibilidade ou frieza emocional;
•Ausência de culpa ou remorso;
•Falta de empatia ou preocupação pelos sentimentos alheios;
•Falta de constrangimento ou vergonha quando pegos mentindo
ou em flagrante;
•Dificuldades em manter amizades;
•Permanência fora de casa até tarde da noite, mesmo com a
proibição dos pais. Muitas vezes podem fugir e levar dias sem
aparecer em casa;
•Faltas constantes sem justificativas na escola ou no trabalho
(quando mais velhos);

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas – o psicopata mora ao lado. 1.ed., São Paulo: Fontanar,
2014, p. 121.
94
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•Violação às regras sociais que se constituem em atos de
vandalismo como destruição de propriedades alheias ou danos
ao património público;
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•Participação em fraudes (falsificação de documentos), roubos
ou assaltos;
•Sexualidade exacerbada, muitas vezes levando outras crianças
ao sexo forçado;
•Introdução precoce no mundo das drogas ou do álcool;
•Nos casos mais graves, podem cometer homicídio.95
Por fim, se fosse considerado que a amígdala é o coração do
cérebro, pode-se dizer que, os psicopatas, ao não sentirem emoções positivas, suas
amígdalas deixam de transmitir as informações necessárias para o lobo frontal do
sistema afetivo para o centro executivo do cérebro, o qual prepara um comportamento
racional e lógico, porém desprovido de qualquer tipo de afeto. Com isso, tudo indica
que o uso de novas técnicas de neuroimagem (RMf e PET-SCAN) podem reforçar o seu
diagnóstico, podendo apontar alterações características do funcionamento cerebral de
um psicopata. Pessoas normais demonstram uma maior atividade na amígdala e no
lobo frontal, diferentemente das atividades cerebrais de psicopatas quando expostos
as mesmas cenas.96
Em sequência, a pesquisa tratará de diferenciar e conceituar as
penas e medidas de segurança no cenário brasileiro.

Capítulo 2
PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA
2.1 DAS PENAS E SUAS FUNÇÕES
Ao praticar uma transgressão penal, o Estado impõe ao indivíduo uma
consequência considerada natural, qual seja, a pena. Neste viés, ao cometer um ato ou
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas – o psicopata mora ao lado. 1.ed., São Paulo: Fontanar,
2014, p. 166.
95

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas – o psicopata mora ao lado. 1.ed., São Paulo: Fontanar,
2014, p. 158.
96
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fato que seja ilícito e também culpável, o Estado pode-se valer do seu direito de
punir (jus puniendi).97
A Constituição Federativa do Brasil proibiu a imposição de uma série de
penas, com o objetivo de proteger os direitos de todos aqueles que estão em território
nacional, visto que elas, em seu sentido amplo, poderiam fugir de sua ação preventiva
e também afrontar a dignidade da pessoa humana.98
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Conforme art. 5º, inciso XLVII, da CRFB/88, não haverá penas de morte, salvo
em caso de guerra declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de
banimento; cruéis.
Todo Estado que tem por objetivo guardar os direitos daqueles que se
encontram em seus limites territoriais, deve buscar limites a serem impostos ao seu
direito de punir. 99
As penas, até o início do período iluminista (século XVIII), tinham como
característica principal a agressão física, visando que o corpo pagasse pelo mal por ele
ocasionado. Foi a partir do século XVIII que passou a ter uma mudança de hábitos em
relação a ação de punir.100
5
Discute-se um vasto campo de possibilidades a respeito do
objetivo a ser atribuído às penas. Porém, estas devem ser necessárias e suficientes à
reprovação e prevenção do crime, conforme preconiza o art. 59 do Código Penal. Neste
viés, a pena devera reprovar o mal produzido pela conduta do infrator, bem como
prevenir futuras infrações penais.101
Pode-se concluir pela adoção de uma teoria mista ou unificadora
da pena, levando-se em consideração a parte final do art. 59 do Código Penal onde há
a junção da necessidade de reprovação com a prevenção do crime, unificando desta

97 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 617.
98 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 617.
99 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 617.
100 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 619.
101 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 620.
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maneira as teorias absoluta e relativa, que por sua vez, se pautam, respectivamente,
pelos parâmetros da retribuição e da prevenção.102
A pena em sua característica preventiva adentra em dois
aspectos, especial e geral, ambos podem ser tanto positivos quanto negativos. O
aspecto geral negativo significa o poder de intimação que ela representa para a
sociedade, já o geral positivo demonstra que há eficiência do direito penal. O aspecto
especial negativo significa, ao responsável pelo ato ilícito, uma intimação para que não
volte a cometer o mesmo delito, contudo, o aspecto especial positivo vem a propor a
ressocialização do condenado.103
A sociedade, de modo geral, vê a pena como uma compensação
do delito cometido, tendo em vista apenas a pena privativa de liberdade, uma vez que
se for aplicada multa ou restritiva de direito é visto como impunidade. Isso porque a
sociedade ainda vê a efetiva punibilidade quando ela causar algum tipo de sofrimento
ao infrator.104
A prevenção geral negativa usa a pena aplicada ao infrator para
demonstrar para o resto da sociedade, ou seja, aqueles que ainda não vieram a
cometer atos considerados delinquentes, que se não respeitarem as normas editadas
este também será o seu fim. Desta forma, toma-se a condenação do delinquente como
exemplo para os demais.105

102 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 622.
103 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 716.
104 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 621.
105 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 623.
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Consoante as normas brasileiras, a pena possuí todas as
características expostas em sentido amplo, quais sejam: castigo; intimidação e
reafirmação do direito penal; e ressocialização.106
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A prevenção especial ou ressocialização, deve ser levada em
consideração junto com demais fatores, visto que de nada adianta o Estado promover,
durante o período de detenção, que o preso aprenda algum tipo de profissão se, ao
sair, ele não conseguirá se reinserir na sociedade, não conseguirá trabalhar, devido ao
alto grau de preconceito sobre aqueles considerados marginais, com isso tudo, ele
voltará ao antigo ambiente que havia feito com que cumprisse a pena. Por este motivo,
é de se considerar que há problemas que devem ser considerados e enfrentados
paralelamente à ressocialização do preso, visando sua maior efetividade.107
2.2 ESPÉCIES DE PENA
Conforme preceitua o art. 32 do Código Penal, as penas podem
ser: I - privativas de liberdade; II - restritivas de direitos; e III - multa.
A legislação penal prevê que para os crimes ou delitos será de
reclusão e detenção as penas privativas
de liberdade. Frisa-se que a prisão simples é a
5
pena de privação da liberdade prevista na Lei de Contravenções Penais.

Em relação às penas restritivas de direito, estas encontram-se
elencadas no art. 43 do Código Penal, quais sejam: prestação pecuniária; perda de bens
e valores; limitação de fim de semana; prestação se serviço à comunidade ou a
entidades públicas; e interdição temporária de direitos.
Por fim, a multa é a única modalidade de pena pecuniária prevista
nas normas brasileiras.108
2.2.1 Pena privativa de liberdade
As penas privativas de liberdade podem ser aplicadas em dois
casos, o primeiro é em decorrência de crimes em geral, tendo como penas a reclusão
106 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 716.
107 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 624.
108 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 735.
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e a detenção. O segundo é em consequência de contravenções penais, que tem por
pena a prisão simples.109
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As penas privativas de liberdade, reclusão e detenção, incidem
várias implicações sobre o Direito Penal, uma delas é o regime de cumprimento da
pena, o qual é fixado na sentença condenatória.110
Diferenças das penas de reclusão e detenção segundo Rogério
Greco:
Algumas diferenças de tratamento podem ser apontadas no
Código Penal, bem como no Código de Processo Penal, entre as
penas de reclusão e detenção, a saber: a) a pena de reclusão deve
ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de
detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade
de transferência a regime fechado (art. 33, caput, do CP); b) no
caso de concurso material, aplicando-se cumulativamente as
penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela
(arts. 69, caput, e 76 do CP); c) como efeito da condenação, a
incapacidade para o exercício do pátrio poder, 27 tutela ou
curatela, somente ocorrerá com a prática de crime doloso,
punido com reclusão, cometido contra filho, tutelado ou
curatelado (art. 92, II, do CP); d) no que diz respeito à aplicação
de medida de segurança, se o fato praticado pelo inimputável for
punível com detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento
ambulatorial (art. 97 do CP).111
Após o fato praticado pelo réu ser confirmado que era típico,
ilícito e culpável, tendo o julgador concluído sua sentença, aplica-se a pena. Adotando
o critério trifásico, art. 68 do Código Penal, o juiz aplicará a pena-base considerando
109 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 735.
110 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 628.
111 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 628.
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os critérios do art. 59 do mesmo código. Posteriormente, serão consideradas as
atenuantes e agravantes e por último as causas de aumento e diminuição da pena.112
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Ao aplicar a pena, o juiz deverá determinar o regime inicial de
cumprimento, quais sejam, fechado, semiaberto ou aberto. O regime fechado deverá
ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média; o regime
semiaberto em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar e por fim, o
regime aberto se dará em casa de albergado ou estabelecimento adequado.113
2.2.2 Pena restritiva de direito
Se for considerado que a pena é um mal necessário, e sendo certo
que se vive em um Estado Social e Democrático de Direito, deve-se visar que a pena
seja suficientemente forte para proteger os bens jurídicos, mas que a mesma não
corrompa a dignidade da pessoa humana, de modo a ser menos cruel e que proteja
os direitos fundamentais do homem.114
As penas restritivas de direito são alternativas à pena privativa de
liberdade e são consideradas sanções modernas. Mesmo que se tenha a pena privativa
de liberdade como marco da humanização
das penas, a verdade, é que esta fracassou
5
nos seus objetivos.115

As penas alternativas visam evitar o encarceramento de agentes
que cometeram delitos mais leves, objetivando sua recuperação por meio de
restrições.116
Com fulcro no art. 43 do Código Penal, as penas restritivas de
direito são as seguintes: prestação pecuniária; perda de bens e valores; prestação de
112 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 629.
113 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 629.

114 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 682.
115 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral 1. 24. Ed., São Paulo: Saraiva,
2018, p. 975.
116 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 803.
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serviço à comunidade ou a entidades públicas; interdição temporária de direitos; e
limitação de fim de semana.
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Ressalta-se que tais penas são autônomas porque subsistem
após a substituição. O juiz da execução penal assegurará que se cumpra a restrição e
não mais a pena privativa de liberdade.117
Para fazer jus a substituição, o condenado deverá atender aos
requisitos do art. 44 do Código Penal, cumulativamente: a pena privativa de liberdade
não poderá ser superior a quatro anos e crime não pode ter sido cometido com
violência ou grave ameaça, e caso o crime seja culposo, poderá ser aplicada, qualquer
que seja sua pena; o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; e por fim,
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstância indicarem que essa substituição seja
suficiente.
Destaca-se que todos os delitos culposos poderão receber o
benefício da substituição, independente do quantum da pena privativa de liberdade; e
caso o delito seja dolos, a pena não poderá ser superior a quatro anos, e não poder ter
a incidência de violência ou grave ameaça.118
2.2.3 Prestação pecuniária
Levando-se em consideração o art. 45, § 1º do Código Penal, a
prestação pecuniária, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes
ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada pelo
juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a trezentos e sessenta salários
mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação
de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

117 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 803.
118NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805.
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Entre outros desígnios busca antecipar a reparação dos danos
causados à vítima.119
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Quando o réu é condenado à prestação pecuniária deve-se
atentar aos seguintes critérios: 1) não pode o magistrado determinar que a prestação
pecuniária seja paga à entidade pública ou privada quando houver a presença de
vítima ou dos seus dependentes, sendo estas prioritárias no recebimento ao
pagamento; 2) caso seja um delito que não haja vítima, como exemplo a infração de
formação de associação criminosa, a prestação pecuniária poderá ser dirigida à
entidade púbica ou privada com destinação social; 3) será limitada a no mínimo um
salário mínimo e no máximo 360 salários; 4) a pecúnia paga à vítima ou a seus
dependentes será reduzida do valor da reparação civil, caso sejam os mesmos
beneficiários.120
Prioritariamente, o montante será destinado à vítima ou a seus
dependentes. Excepcionalmente, caso não haja dano a reparar ou não se tenha vítima
imediata ou seus dependentes, o montante será destinado a entidade pública ou
privada com destinação social.121
Ressalta-se5que para que a haja a substituição da pena privativa
de liberdade pela prestação pecuniária, não é necessário que se tenha um prejuízo
material, bastando o dano moral.122
Havendo concordância do favorecido a prestação pecuniária
poderá respaldar-se em prestação de outra natureza, compreendendo-se que possuíra
um valor econômico, mas não realizará como pagamento em dinheiro.123

119 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 804.
120 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 689.

121 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral 1. 24. Ed., São Paulo: Saraiva,
2018, p. 1.001.
122 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 689.
123 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 690.
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2.2.4 Perda de bens e valores
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Preceitua o art. 45, § 3º, que a perda de bens valores, estes
pertencentes aos condenados, dar-se-á, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e
o seu valor possuirá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado
ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do
crime.
Neste viés leciona Guilherme Nucci:
A perda de bens e valores representa a perda, em favor do Fundo
Penitenciário Nacional, de bens e valores adquiridos licitamente
pelo condenado, integrantes do seu patrimônio, tendo como
teto o montante do prejuízo causado ou o proveito obtido pelo
agente ou terceiro com a prática do crime, o que for maior.124
Na sua veracidade, diz respeito, a pena de confisco, já excluída
do direito penal moderno.125
Os bens podem ser móveis ou imóveis; e o valores são a moeda
corrente, como todos os papéis, citando-se como exemplo as ações.126
A possibilidade da perda de bens e valores é de grande
magnitude em razão do prejuízo causado pelo condenado. Frisa-se que há a
possibilidade de o condenado não auferir proveitos em razão da pratica do crime,
porém sua conduta poderá ter causado prejuízos gigantescos a terceiros, como ocorre
nos crimes ambientais.127

124 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 804.
125 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral 1. 24. Ed., São Paulo: Saraiva,
2018, p. 1.005.
126 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 691.
127 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 692.
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Ressalta-se que embora tenha ocorrido a substituição da pena
privativa de liberdade pelo perdimento de bens e valores, tal restritiva de direito,
beneficia o Fundo Penitenciário Nacional. Logo, a vítima poderá requerer no juízo cível
a reparação do dano.128
2.2.5 Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas
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A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
consiste na realização de tarefas gratuitas pelo condenado em entidades assistenciais,
hospitais, orfanatos e outros estabelecimentos similares, em programas comunitários
ou estatais, aplicada às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.
É vista como a melhor pena substitutiva, pois exige que o dano
seja reparado através do trabalho do condenado, dessa maneira, reeduca-o ao mesmo
tempo em que cumpre a pena.129
Deve ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia, de
modo que não irá prejudicar a jornada normal de trabalho. Caso a pena seja superior
a um ano, é faculdade de o condenado poder cumpri-la em menor tempo, mas nunca
inferior à metade da pena privativa
5 de liberdade fixada.
2.2.6 Interdição temporária de direitos
O art. 47 do Código Penal prevê, cinco formas de interdição
temporária de direitos, quais sejam: proibição do exercício de cargo, função ou
atividade pública, bem como de mandato eletivo; proibição do exercício de profissão,
atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização
do poder público; suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo;
proibição de frequentar determinados lugares; e proibição de inscrever-se em
concurso, avaliação ou exame públicos.
A interdição temporária de direitos é a real pena restritiva de
direitos, uma vez que impede a realização de determinada função ou atividade, por

128 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 693.
129 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 804.
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um tempo determinado, como meio de punir o condenado do crime relacionado a
função ou atividade proibida.130
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2.2.7 Limitação de fim de semana
A limitação de fim de semana consiste na obrigação do
condenado de permanecer por cinco horas diárias, aos sábados e domingos, em Casa
de Albergado ou estabelecimento adequado, visando que este desenvolva atividades
educativas, bem como participe de cursos e assista a palestras.131
O estabelecimento no qual permanecerá o condenado aos finais
de semana, mensalmente, encaminhará relatório ao juiz da execução e imediatamente,
comunicará a ausência do condenado ou qualquer falta disciplinar cometida por
ele.132
2.3 DA MEDIDA DE SEGURANÇA
A Reforma Penal de 1984 adotou o sistema vicariante, o que
eliminou a aplicação de pena e medida de segurança aos imputáveis e semiimputáveis. Lesiona o princípio do non bis in idem a aplicação cumulativa de pena e
de medida de segurança, por mais que possuam finalidades diversas, o agente sofrerá
duas consequências pelo mesmo fato praticado. Por conseguinte, a pena justifica-se
na culpabilidade, e a medida de segurança na periculosidade diretamente à
incapacidade penal do agente. Ressalta-se que na prática a medida de segurança não
se diferenciava da pena privativa de liberdade.133
No entender de Bitencourt:

130 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 804.
131 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 804.
132 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 698.
133 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral 1. 24. Ed., São Paulo: Saraiva,
2018, p. 1378.

698

www.conteudojuridico.com.br

A hipocrisia era tão grande que, quando o sentenciado concluía
a pena, continuava, no mesmo local, cumprindo a medida de
segurança, nas mesmas condições em que acabara de cumprir a
pena. Era a maior violência que o cidadão sofria em seu direito
de liberdade, pois, primeiro, cumpria uma pena certa e
determinada, depois, cumpria outra “pena”, esta indeterminada,
que ironicamente denominavam medida de segurança.134
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Citado sistema diferencia-se do adotado antes da Reforma Penal,
denominado duplo binário, no qual o magistrado podia aplicar cumulativamente pena
e medida de segurança. Assim sendo, após cumprida a pena o agente continuava
recluso até que se cessasse a sanidade.135
A medida de segurança é uma forma de sanção penal, que possuí
caráter preventivo curativo, objetivando que o agente não cometa outra infração e
além disso receba o tratamento necessário para seu transtorno mental.136
Para ser aplicada a medida de segurança é necessário que haja
periculosidade, seja ela real ou presumida. A real é ocorre nos casos de semi5
imputabilidade, os quais o juiz deve,
em caso concreto, averiguar se há periculosidade.
Por outro lado, a presumida é quando há na própria lei, como nos casos de
inimputabilidade, sendo que nesses casos o juiz não necessita comprovar a
periculosidade.137
A medida de segurança só poderá ser declarada após a ação
ter percorrido todo o devido trâmite processual com as devidas produções de provas,
ou seja, mesmo sendo comprovado a inimputabilidade do agente, é necessário que
lhe seja resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, se valendo, inclusive,
que se houver algum tipo de excludente de ilicitude é obrigação do juiz absolve-lo por

134 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral 1. 24. Ed., São Paulo: Saraiva,
2018, p. 1378.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 459
e 460.
135

136

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 459.

137 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.048.
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falta de antijuridicidade e também o mesmo vale para o caso que seja comprovada a
insuficiência de prova.138
Toda medida de segurança deve ser fundamentada, como
deve acontecer com as penas privativas de liberdade, pois, trata-se de uma sanção
penal, mesmo se tratando de ser um tratamento. Sendo, de modo geral, necessário
que haja perícia médica atestando o tempo mínimo necessário para a internação e ou
tratamento ambulatorial. Caso essa informação não esteja presente em determinado
laudo, cabe ao juiz, diante as circunstâncias, ponderar o tempo mínimo.139
Importante destacar as diferenças existente entre as penas e
as medidas de segurança:
CARACTERÍSTICAS DAS
SANÇÕES

PENAS

MEDIDAS DE
SEGURANÇA

Caráter

Retributivo-Preventivo

Eminentemente preventivo

Fundamento

Culpabilidade

Periculosidade

Duração

Por tempo Determinado

Por tempo indeterminado

Aplicação

•
•

Imputáveis
Semi-imputáveis

•
•

Inimputáveis
Semi-imputáveis,
quando necessitar
de
tratamento
curativo.

138 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.044.
139 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.051.
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2.3.1 DA INIMPUTABILIDADE PENAL
Inimputabilidade são condições pessoais, que envolvem
inteligência e vontade, determinando com que o agente se comporte acerca do
conhecimento que possuí quanto ao caráter ilícito do fato.140
No entender de Bitencourt:
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Nosso Código Penal não define a imputabilidade penal, a não ser
por exclusão, ao estabelecer as causas que a afastam, definindo,
em outros termos, a inimputabilidade de quem, “por doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento” (art. 26, caput).141
Assim sendo, caso o agente não possua condições de diferenciar
o certo do errado, acabará por praticar um fato típico e antijurídico, entretanto, não se
incidirá o critério da culpabilidade.142
5
Diante da ausência
de sanidade mental há, contudo, somente um
caracterizador da inimputabilidade penal, devendo-se levar em consideração a
capacidade compreensiva de entender a ilicitude da conduta.143

[…] essas condições biológicas, com exceção da menoridade,
podem fazer o agente perder totalmente a capacidade de
entendimento ou de autodeterminação, ou, simplesmente,
diminuir essa capacidade. Pode ter íntegra uma e diminuída a
outra, mas como precisa, para ser imputável, das duas
capacidades, de entendimento e de autodeterminação, a
ausência de uma basta para inimputabilidade. Se houver prejuízo
de uma delas, total — é inimputável; se houver prejuízo de uma
140 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 178.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 178.
141

142 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 241.
143 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 181.
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delas, parcial — é semi-imputável, isto é, tem capacidade de
culpabilidade diminuída.144
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O inimputável não comete crime, mas isso não o isenta de ser
penalmente sancionado, levando-se em consideração a periculosidade, aplicando-se
nesse caso medida de segurança.145
Tendo em vista que o agente não possuía compreensão do ato
que fazia, não é certo que este seja considerado criminoso, por este último ser capaz
de compreender a ilicitude da ação.146
Vale ressaltar que o inimputável que pratica uma conduta típica
e ilícita deverá ser absolvido, pois esse é isento de pena, sendo impropriamente
chamada de absolutória a decisão que o absolve, porém, em contrapartida, deixa como
resultante a medida de segurança.147
Para aqueles que forem considerados inimputáveis, será aplicada
a chamada medida de segurança. Já aqueles caracterizados como semi-imputáveis,
deverá ter sua pena diminuída em no mínimo um terço e no máximo dois terços, e em
caso comprovado de necessidade de tratamento, a pena pode ser convertida em
medida de segurança, de acordo com o artigo 98 com o parágrafo único do artigo 26.

No mesmo viés, explana Greco:
Ao contrário do que acontece com o inimputável, que
obrigatoriamente deverá ser absolvido, o semi-imputável que
pratica uma conduta típica, ilícita e culpável deverá ser
condenado. Entretanto, como o juízo de reprovação que recai
sobre a sua conduta é menor do que aquele que pratica o fato
sem que esteja acometido de qualquer perturbação mental, a sua
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 181.
144

145 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 241.
146

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 241.

147 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 844.
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pena, de acordo com o parágrafo único do art. 26 do Código
Penal, poderá ser reduzida de um a dois terços. Na verdade, se
comprovada a perturbação de saúde mental ou o
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que fizeram
com que o agente não fosse completamente capaz de entender
a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, embora a lei insinue uma faculdade, dizendo que
o juiz poderá reduzir a pena, entendemos que não se trata de
faculdade do julgador, mas sim de direito subjetivo do
condenado em ver reduzida a sua pena, se comprovada a
situação prevista pelo parágrafo único do art. 26 do Código
Penal. Percebemos, também, pelo mencionado parágrafo único,
que o Código fala em redução da pena, e, como já dissemos
anteriormente, a pena é um instituto jurídico destinado aos
imputáveis, enquanto a medida de segurança destina-se aos
inimputáveis, uma vez que o sistema do duplo binário foi
abandonado pela reforma da parte geral de 84, que adotou o
148
sistema vicariante.
5
Por fim para a consideração da inimputabilidade, o indivíduo
deve preencher dois requisitos cumulativos, tendo que, além da patologia mental, ser
comprovado o comprometimento de julgamento ou ser determinado pelo agente
delituoso.149
Considerando que há indivíduos imputáveis, semi-imputáveis e
inimputáveis, cada um deles sofrerá ou uma pena ou uma medida de segurança, em
nenhuma hipótese as duas simultaneamente. Sendo o imputável sujeito à pena
correspondente a sua medida punível, o inimputável está sujeito à medida de
segurança e, por último, o semi-imputável pode estar sujeito à pena ou à medida de
segurança, sendo as circunstâncias que determinaram o tipo de solução penal lhe será
imposta, ou seja, se o seu presente estado demonstrar maior necessidade de

148 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 844.
149 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 459.
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tratamento, assim será tida a medida de segurança, caso contrário cumprirá a pena
proposta para tal circunstância.150
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Diante do caso concreto o magistrando somente pode aplicar
pena ou medida de segurança. Outrossim, sendo o réu considerado imputável a época
do crime, receberá pena; se inimputável, lhe será aplicado medida de segurança.151
As sanções penais, medida de segurança e pena privativa de
liberdade, são formas muito semelhantes de controle social, porém, com
aplicabilidades diferentes.152
2.3.2 ESPÉCIES DE MEDIDA DE SEGURANÇA
O Código prevê duas possíveis formas de medidas de segurança:
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico; e sujeição a tratamento
ambulatorial.
A primeira delas, considerada medida de segurança detentiva, é
considerada a mais comum. Na falta de um hospital de custódia e tratamento, pode a
medida de segurança ser cumprida em local com instalações adequadas. Tendo em
vista que, em geral, os estados não construíram novos estabelecimentos, a nova
terminologia trazida pela reforma não alterou em nada as condições dos chamados
manicômios judiciários. Esse tipo de medida de segurança é aplicado àqueles
inimputáveis e semi-imputáveis que necessitem de um tratamento especial curativo.
No segundo caso, tratamento ambulatorial, que pode ser
utilizado como forma de substituição da internação, a medida constitui-se na sujeição
ao tratamento ambulatorial com todos os cuidados médicos necessários, porém sem
a internação do indivíduo. Vale ressaltar que esse tipo de condição só é possível se o
crime for punível com detenção, porém apenas a punibilidade por detenção por si só
não garante a conversão da internação em tratamento ambulatorial, é necessário
150 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.378.
151 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.380.
152 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.380.
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investigar as condições pessoais de cada agente para averiguar a compatibilidade ou
não com a medida mais munificente.
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Sendo assim, não é a inimputabilidade e a semi-imputabilidade
que determina a aplicação da primeira ou da segunda medida de segurança, mas sim
a pena privativa de liberdade aplicável, que, caso seja detenção e atenda as condições
pessoais necessárias, concederá a aplicação do tratamento ambulatorial. Porém, o
tratamento ambulatorial, em qualquer tempo, poderá ser convertido em internação
com o objetivo curativo. 153
2.3.3 PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA
Nos tempos atuais, em especial a classe médica, tenta lutar
contra a internação de pessoas portadoras de doenças mentais, sendo apenas levado
à internação quando este não consegue manter um convívio com seus familiares e com
a sociedade em geral. Devido a este engajamento social, em meados dos anos 2001,
surge a Lei nº 10.216, a qual tem por objetivo tratar sobre os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais.154
A determinação
de internação é equivalente a um regime
5
fechado, já que o agente fica retido no local e sujeito ao tratamento. Já no caso do
tratamento ambulatorial, o agente é sujeito ao tratamento médico externo, não sendo
obrigado a ficar detido, porém é imposto a ele que compareça com frequência ao
médico.155
Por outro lado, o Estado não fornece o melhor tratamento
para seus doentes, desacreditando que na prática a medida de segurança realmente
ajudará o paciente em seu processo de cura. Assim, a internação pode piorar quadros,
o que justifica a vedação da instalação de novos manicômios públicos. Outrossim, há
casos que mesmo após anos de tratamento, o enfermo mental não apresenta

153 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.383.
154 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 838.
155 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.045.
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melhoras, impedindo seu retorno a sociedade, por representar um risco aos outros e a
si próprio.156
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Por esses motivos é que o Código Penal preceitua que a
internação ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de
periculosidade.157
O caráter curativo da medida de segurança não detém tempo
determinado, ou seja, perdura enquanto a situação impor a necessidade de um
tratamento destinado a cura ou manutenção da saúde mental do indivíduo. A medida
pode ser cessada mediante perícia média que comprove que a não há mais
periculosidade por parte do paciente, sendo, ocasionalmente, mantida até o seu
falecimento. Esses acontecimentos levaram parte da doutrina a determinar que a
duração da medida de segurança não pode ser de absoluta indeterminação, visto que
entra em confronto com o princípio constitucional que proíbe a prisão em caráter
perpétuo.158
Portanto, as duas espécies de medida de segurança possuem
duração indeterminada, existindo enquanto houver periculosidade. Pode-se atribuir o
caráter da perpetuidade a essa espécie de sanção penal. A lei não prevê prazo máximo
de duração, sendo que o mínimo estabelecido de um a três anos é somente um marco
para a realização do primeiro exame de verificação da cessação da periculosidade.159
Quanto a falta de uma limitação temporal leciona Nucci:

156 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 840.
157 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.387
158 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 840.
159 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.387.
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A discussão que se estabelece, no entanto, é no tocante à
duração da medida de segurança. Há quatro correntes a respeito:
a) tem duração indefinida, nos termos do disposto no art. 97, §
1.º, do Código Penal; b) tem a mesma duração da pena privativa
de liberdade aplicada. O sentenciado cumpre, internado, o
restante da pena aplicada; c) tem a duração máxima de 30 anos,
limite fixado para a pena privativa de liberdade; d) tem a duração
do máximo em abstrato previsto como pena para o delito que
deu origem à medida de segurança.160
Por todo o esclarecido motivo o STJ consolidou seu
posicionamento com a edição da Súmula nº 527, publicada no DJe de 6 de abril de
2015, dizendo: “Súmula nº 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
Em relação ao referido entendimento sumulado explana
Bitencourt:
Com efeito, começa-se a sustentar, atualmente, que a medida de
segurança 5não pode ultrapassar o limite máximo de pena
abstratamente cominada ao delito (v. g., crime de furto, quatro
anos; roubo, dez anos etc.), pois esse seria “o limite da
intervenção estatal, seja a título de pena, seja a título de medida”
62 , na liberdade do indivíduo, embora não prevista
expressamente no Código Penal, adequando-se à proibição
constitucional do uso da prisão perpétua. Assim, superado o
lapso temporal correspondente à pena cominada à infração
imputada, se o agente ainda apresentar sintomas de sua
enfermidade mental, não será mais objeto do sistema penal, mas
um problema de saúde pública, devendo ser removido e tratado
em hospitais da rede pública, como qualquer outro cidadão
normal. Na verdade, a violência e a desumanidade que
representam o cumprimento de medida de segurança no interior
dos fétidos manicômios judiciários, eufemisticamente
denominados hospitais de custódia e tratamento, exigem uma
enérgica tomada de posição em prol da dignidade humana,

160 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.049.
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fundada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
assegurados pela atual Constituição Federal.161
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Referida limitação temporal representou certo avanço em busca
da humanização da medida de segurança, esquecida pela maioria que se preocupa
com os fins e objetivos da pena, sendo certo que sua natureza não se distingue bem
como sua principal finalidade de garantir a ordem e segurança pública.162
2.3.4 A EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA
Para se provar a cura do agente enfermo deverá se realizar perícia
médica, a qual, se confirmada, resultará na desinternação ou liberação do tratamento
ambulatorial.163
Ressalta-se que com a desinternação o enfermo deixa o
tratamento realizado em regime de internação no Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico e passa a realizar o tratamento em regime ambulatorial. Outrossim, o
doente ainda encontrasse em tratamento, mas não necessita ficar internado. Caso
ocorra a cura do paciente, o magistrado determinará sua liberação, e este poderá dar
fim ao tratamento seja ele em regime de internação ou ambulatorial.164
A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional
devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um)
ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade, conforme prevê o
art. 97, §3º do Código Penal.165
161 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.388.
162 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.387.
163 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.052.
164 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 843.
165 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.053.
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Quanto a desinternação explana Nucci:
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Havendo a desinternação ou a liberação do tratamento
ambulatorial, fica o agente em observação por um ano,
sujeitando-se, como determina o art. 178 da Lei 1052 11.4. 12. de
Execução Penal, às condições do livramento condicional (arts.
132 e 133, LEP): a) obrigatórias: obter ocupação lícita; comunicar
ao juiz sua ocupação, periodicamente; não mudar do território
da comarca; b) facultativas: não mudar de residência, sem prévia
comunicação; recolher-se à habitação no horário fixado; não
frequentar determinados lugares.166
Verificado que a periculosidade cessou ocorrerá a desinternação,
para àqueles que estão em regime de internação hospitalar; ou a liberação para os que
estão em regime de tratamento ambulatorial.167
Quanto ao término da medida de segurança leciona Bitencourt:
Falando-se5 em término da medida de segurança, devemos
utilizar duas expressões que definem com precisão duas
situações bem distintas: suspensão e extinção da medida de
segurança. A suspensão da medida de segurança estará sempre
condicionada ao transcurso de um ano de liberação ou
desinternação, sem a prática de “fato indicativo de persistência”
de periculosidade (art. 97, § 3º, do CP). Somente se esse período
transcorrer in albis será definitivamente extinta a medida
suspensa ou “revogada”, como diz a lei. Assim, sendo
comprovada pericialmente a cessação da periculosidade, o juiz
da execução determinará a revogação da medida de segurança,
com a desinternação ou a liberação, em caráter provisório,
aplicando as condições próprias do livramento condicional (art.
178 da LEP). Na verdade, essa revogação não passa de uma
simples suspensão condicional da medida de segurança, pois, se
166 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.053.
167 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.053.
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o desinternado ou liberado, durante um ano, praticar “fato
indicativo de persistência de sua periculosidade”, será
restabelecida a medida de segurança suspensa. Somente se
ultrapassar esse período in albis a medida de segurança será
definitivamente extinta.168
Findo o cumprimento integral da medida de segurança, sendo
esta pelo período igual ou superior ao máximo da pena cominada ao delito penal, temse seu cumprimento exaurido, ou seja, o agente enfermo cumpriu sua dívida com a
justiça.169
2.3.5 DIREITOS DO INTERNADO
A Lei de Execução Penal, assegura ao condenado e ao internado,
em seu artigo 3º, todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
No mesmo viés, é importante destacar que o artigo 99 do Código
Penal assegura que o internado será recolhido a estabelecimento dotado de
características hospitalares e será submetido a tratamento.
Significa dizer, que ao agente inimputável submetido a medida
de segurança, não poderá, por falta de vagas em estabelecimento hospitalar próprio,
ser recolhido a uma cela de delegacia policial, ou mesmo a uma penitenciária.170
Em sequência, a pesquisa analisará a inconstitucionalidade da
medida de segurança em caráter perpétuo, bem como, a evolução dos
posicionamentos dos tribunais superiores quanto ao tema.

Capítulo 3
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM CARÁTER

168 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.389.
169 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte geral 1. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1.389.
170 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2017,
p. 846.
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PERPÉTUO
3.1 TRATADOS INTERNACIONAIS E SUA INCORPORAÇÃO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
instaurou o regime político democrático no país, além de avanços nas garantias e
direitos fundamentais promovendo a proteção de setores vulneráveis da sociedade. A
partir dela, os direitos humanos ganharam notório destaque.171
Com a instauração das instituições democráticas no país por
meio da Carta Magna de 1988 e o firmamento dos direitos fundamentais modificouse consideravelmente as políticas de direitos humanos no Brasil, reconhecendo as
obrigações internacionais nessa esfera.172
Em 1988 a Carta Magna, forneceu um caráter de maior relevância
para os estudos em relação aos Direitos Fundamentais, estabelecendo que, em
consonância com as normas internacionais, deve-se ter aplicação imediata.173 Cita-se
5
o artigo quinto da Constituição Federal:
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:
Parágrafo 1º: As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais tem aplicação imediata.
Parágrafo 2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por

171 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 84.
172 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 84.
173 EMERIQUE, Lilian Blmant; GUERRA, Sidney. A incorporação dos tratados internacionais de
direitos
humanos
na
ordem
jurídica
brasileira.
Disponível
em:
<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/252>. Acesso em: 26 mar. 2019.
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ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

O parágrafo primeiro do artigo supracitado, surge para assegurar
que as normas tenham aplicabilidade imediata desde seu ato de ratificação
prescindindo a atuação do legislativo como agente mediador.174

De outra parte, o parágrafo segundo é compreendido como a
cláusula que deu início a consideração de vários outros direitos considerados em
tratados internacionais que estabelecem sobre direitos humanos. Desta forma,
promove uma ligação entre o ordenamento jurídico nacional e internacional que tratar
sobre os direitos humanos. Outrossim, com essa incorporação tem-se que os novos
direitos possuem hierarquia de normas constitucionais.175
Ante o exposto, a hierarquia dos tratados que tem por objetivo à
proteção dos direitos humanos é respaldada no artigo 5º, § 2º da CRFB/88, tendo o
constituinte como motivação para isto o entender da doutrina sobre a superioridade
presente nos tratados em âmbito internacional.176
O parágrafo terceiro foi inserido no âmbito jurídico em 30 de
dezembro de 2004 através da Emenda Constitucional n. 45, a qual trouxe algumas
mudanças no ordenamento constitucional brasileiro, qual seja:
Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes as emendas
constitucionais.

174 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 95.
175 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 95.
176 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 124.
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Referido parágrafo estabelece que os tratados que versarem
sobre direitos humanos, para terem força de emendas à Constituição, devem ser
aprovados por cada uma das casas do Congresso Nacional por três quintos dos votos
dos membros e também em dois turnos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Importante mencionar que anteriormente à Emenda
Constitucional de número 45/2004, os tratados sobre direitos humanos para serem
aprovados não havia a necessidade de avaliação em dois turnos, porém contaram com
a maioria geral das duas casas, tanto do Senado Federal quanto da Câmara de
Deputados, superando o quórum de três quintos.177
Vale ressaltar que apenas os tratados que versam sobre direitos
humanos possuem hierarquia constitucional, valendo para os demais temas apenas a
grandeza de legislação infraconstitucional.178
Afirma-se que os tratados internacionais formam a principal
fonte de obrigação do Direito Internacional, uma vez que, são acordos obrigatórios e
vinculantes, regidos pelo princípio de força obrigatória do pacta sunt servanda.179
As obrigações
criadas apenas terão validade através do
5
consenso, visto que os Estados são soberanos, e aceitando-os devem respeitá-los. Caso
a aprovação do tratado seja feita através de ameaças ou mediante força, seu caráter
será nulo, uma vez que entra em atrito com os princípios de direito internacional
existentes na Carta da Organização das Nações Unidas - ONU.180
O primeiro passo de aceite de um tratado são os atos de
negociação, conclusão e posteriormente a assinatura do tratado pelo representante do
Poder Executivo. Porém, apenas a assinatura não traz efeitos vinculantes ao ato

177 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 128.

178 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 118.
179 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 107.
180 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 108.
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jurídico, representando apenas um aceite provisório, que, geralmente, indica apenas
que o tratado é definitivo e autêntico.181
Em um segundo momento, após a assinatura pelo representante
do Poder Executivo, é necessário que haja uma avaliação feita pelo Poder Legislativo
com a necessidade de aprovação. Posteriormente a essa aprovação o tratado é
ratificado pelo Poder Executivo, tendo por finalidade a confirmação de que o Estado
está obrigado a cumprir com o tratado, sendo essa ratificação o ato jurídico que gera
os efeitos no plano internacional.182
Na última etapa a ratificação precisa ser depositada em algum
órgão que cumpra com a função de manter o instrumento sobre custódia. Como um
exemplo, tem-se que se o instrumento for de âmbito interamericano deve ser
resguardado pelo OEA, já no caso de ser um tratado das Nações Unidas, deve estar
sobre custódia da própria ONU.183
A CRFB/88 dispõe artigo 84, inciso VIII, proporciona poder
privativo ao Presidente da República de celebrar convenções, atos e tratados
internacionais; ademais, o artigo 44, inciso I, prevê ser de competência exclusiva do
Congresso Nacional resolver sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Nota-se o
envolvimento do Legislativo com o Executivo para a efetivação dos tratados e
convenções internacionais.184

Considerando a grandeza jurídica que o tratado possui e sua
obrigação vinculante, a sua violação acaba por interpor as obrigações em aspectos

181 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 109.
182 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 109.
183 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 110.
184 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 111.
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internacionais, sendo aplicado a responsabilização internacional do Estado que veio a
violar os deveres firmados pelo tratado.185
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Salienta-se que os tratados considerados tradicionais possuem
natureza hierárquica infraconstitucional, mas supralegal. Tal posicionamento se
harmoniza com o princípio da boa-fé, vigente no direito internacional, que apresenta
reflexo no artigo 27 da Convenção de Viena, o qual dispõe não ser de competência do
Estado apelar para o arranjo de seu direito interno para justificar o descumprimento
do tratado.186
3.2 A PENA PERPÉTUA NOS TRATADOS INTERNACIONAIS E NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, o qual institui o
Tribunal Penal Interacional que prevê a pena de prisão perpétua. Leciona Mazzuoli
sobre Estatuto:
[...] o Estatuto não é qualquer tratado, mas um tratado
especial de natureza centrífuga, e que por isso detém natureza
supraconstitucional,
cujas normas derrogam (superaram) todo
5
tipo de norma do Direito interno. Os tratados ou normas de
direitos humanos centrífugos são os que regem as relações
jurídicas dos Estados ou dos indivíduos com a chamada
jurisdição global (ou universal). Nominam-se centrífugos
exatamente porque são tratados que saem (ou fogem) do centro,
ou seja, da jurisdição comum, normal ou ordinária, retirando o
sujeito ou Estado (e a relação jurídica subjacente do seu centro,
isto é, do seu território ou mesmo da sua região planetária, para
levá-los à autoridade da justiça universal.187

185 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 112.
186 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 118.
187 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8. ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 1031.
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O Brasil passou a se submeter ao Tribunal Penal Internacional
expressamente pela CRFB/88 através da Emenda Constitucional número 45 de 2004,
sendo que o Brasil já havia manifestado adesão a criação do mesmo.
O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi criado através do Estatuto
de Roma do Tribunal Penal Internacional em 1998, com incorporação por meio do
Decreto 4.388 de 25/09/2002, tendo seus trabalhos iniciados em 2003, com sede em
Haia na Holanda tendo como personalidade jurídica de Direito Internacional Público.
Atualmente o TPI é considerado o principal órgão voltado ao combate dos crimes
internacionais.188
O art. 5º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
dispõe sobre os crimes:
1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais
graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto.
Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência
para julgar os seguintes crimes: a) O crime de genocídio; b)
Crimes contra a humanidade; c) Crimes de guerra; d) O crime de
agressão. 2. O Tribunal poderá exercer a sua competência em
relação ao crime de agressão desde que, nos termos dos artigos
121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o
crime e se enunciem as condições em que o Tribunal terá
competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser
compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações
Unidas.

O tratado multilateral que criou o TPI, não é passível de reservas,
bem como não é subordinado a Organização das Nações Unidas (ONU). O TPI integra
o sistema global de normatização para proteção dos direitos humanos. A jurisdição do
TPI é apenas complementar àquela dos Estados-parte, uma vez que os crimes devem

188 CONSTANTINO, Giuseppe Luigi Pantoja. O Estatuto de Roma e a criação do Tribunal Penal
Internacional. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-estatuto-de-roma-e-acriacao-do-tribunal-penal-internacional,51507.html>. Acesso em: 27 mar. 2019.
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ser apurados no território o qual foram consumados como também onde foi iniciada
a execução ou então em consequência da nacionalidade da vítima e do autor.189

Quanto as penas, dispõe o art. 77 do Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional:
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1. Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor
à pessoa condenada por um dos crimes previstos no artigo 5o do
presente Estatuto uma das seguintes penas:
a) Pena de prisão por um número determinado de anos, até ao
limite máximo de 30 anos; ou
b) Pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato
e as condições pessoais do condenado o justificarem,
2. Além da pena de prisão, o Tribunal poderá aplicar:
a) Uma multa, de acordo com os critérios previstos no
Regulamento Processual;
b) A perda 5de produtos, bens e haveres provenientes, direta ou
indiretamente, do crime, sem prejuízo dos direitos de terceiros
que tenham agido de boa-fé.

Como já mencionado, os Tratados de Direitos Humanos, os quais
forem aprovados pelas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, com a maioria de
3/5 dos votos de seus membros, terão equivalência de emendas constitucionais. Caso
houvesse ocorrido a deliberação anteriormente citada para as previsões do Estatuto
de Roma ele teria força de norma constitucional, contudo o mesmo foi aprovado por
maioria simples e em apenas um turno nas respectivas casas.190

189 SILVA, Aline Rocha da; LINO, Clarice Nader Pereira. A constitucionalidade da pena de prisão
perpétua no tribunal penal internacional frente ao ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em:
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/1964/pdf>. Acesso em: 25 de mar.
2019.
190 SILVA, Aline Rocha da; LINO, Clarice Nader Pereira. A constitucionalidade da pena de prisão
perpétua no tribunal penal internacional frente ao ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em:
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/1964/pdf>. Acesso em: 25 de mar.
2019.

717

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O TPI surge com a finalidade de cobrir as omissões e falhas que
as instituições nações cometem, com o objetivo de assegurar que não vigore a
impunidade para os crimes de maior potencial internacional. Contudo, a
responsabilidade primária é do Estado em questão do julgamento de violações de
Direitos Humanos, ficando apenas, com a responsabilidade subsidiária as organizações
internacionais, pode-se dizer que o Tribunal Internacional tem jurisdição
complementar a do Estado, tendo a condição de atuar quando houver incapacidade
ou omissão do sistema judicial interno do Estado.191
O Tribunal Penal Internacional de forma alguma pode ser
ignorado, visto que representa grande avanço da civilização contemporânea,
disciplinando conflitos internacionais, limitando as sanções penais e definindo as
respectivas competências. A prisão perpétua é prevista de forma excepcional pelo
estatuto internacional, porém isso não o caracteriza como desumano ou antiético por
dois motivos fundamentais, sendo eles: 1 – Por um lado, tem o objetivo de evitar a
sentença de pena de morte para os mesmos crimes. 2 – De outro lado porque a prisão
perpétua teve seus limites materiais aos crimes denominados como genocídio, crimes
contra a humanidade, agressão e crimes de guerra.192
Um Estado que não considera as liberdades e garantias
fundamentais do cidadão se quer pode se chamar de democrático de direito, tendo
em vista que a CRFB/88 ampara a responsabilidade penal subjetiva, o contraditória e a
ampla defesa, o devido processo legal e também a dignidade da pessoa humana. Além
de tudo, a CRFB/88 proíbe expressamente sanções de caráter perpétuo, capitais, cruéis
e degradantes e deu a essas garantias a condição de cláusulas pétreas, ou seja, podese afirmar que as garantias acima citadas não poderão ser suprimidas e nem mesmo
revistas por nenhum ato jurídico existente.193

191 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 290.
192 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tribunal Penal Internacional – Pena de Prisão Perpétua. Disponível
em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/345/547>. Acesso em: 25 de mar.
2019.
193 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tribunal Penal Internacional – Pena de Prisão Perpétua. Disponível
em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/345/547>. Acesso em: 25 de mar.
2019.
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3.3 A PERPETUIDADE NA MEDIDA DE SEGURANÇA: UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO
JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
A medida de segurança e a sua não limitação temporal
impulsiona os tribunais a solucionarem a questão da perpetuidade da medida.
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Segue decisão do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE
SEGURANÇA. PRAZO INDETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A medida de
segurança de internação, imposta em processo de
conhecimento, não se sujeita a prazos predeterminados, mas,
sim, à cessação da periculosidade do réu inimputável (Código
Penal, artigo 97, parágrafo 1º). 2. Constatada, por perícias
regulares, a subsistência da periculosidade do réu inimputável,
5
descabe falar
em constrangimento decorrente da sua
manutenção em regime de internação, ainda que por prazo
superior ao limite imposto às penas privativas de liberdade. 3.
Ordem denegada.194

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor Maria de Lourdes
Figueiredo, visando a sua desinternação, uma vez que a paciente estava em tratamento
psiquiátrico há mais de 30 (trinta) anos.
A defesa fundamenta que a pessoa que está cumprindo pena ou
medida de segurança, a privação da liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos,
visto que é uma violação ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana e
da vedação do caráter perpetuo da prisão. Além de tudo, mesmo persistindo a doença,
depois de extinta a punibilidade ela poderá ser tratada em hospital psiquiátrico
comum, visto que a medida de segurança não pode ser enquadrada como prisão
perpétua.

194 STJ – HC: 27993/SP 2003/0059910-5, Relator: Ministro HAMITON CARVALHIDO, Data de
Julgamento: 09/12/2003, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/02/2004.
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Por fim, a defesa requer ao final que seja concedida a ordem.
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Extrai-se do acórdão recorrido que a paciente não é uma “louca
mansa”, sofre de esquizofrenia e debilidade mental. Sua família não é localizada e nem
recebe visitas no internato. Devolvê-la a sociedade seria irresponsabilidade e traição
social. Justificam ainda que atualmente ela usufrui de moradia, alimentação, medicação
e o mínimo de assistência permanente.
Nos votos, alega-se que não existe constrangimento a ser
reparado, uma vez que está expressamente previsto na legislação penal que a medida
de segurança deve ser mantida até que seja cessada a periculosidade do indivíduo,
sendo assim, a duração por tempo indeterminado.
Sendo por unanimidade denegado o Habeas Corpus.
O Supremo Tribunal Federal se posicionou de maneira a garantir os
princípios constitucionais quanto a não limitação temporal na medida de segurança:
Ementa: MEDIDA DE SEGURANÇA - PROJEÇÃO NO TEMPO LIMITE. A interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75,
97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da Lei de
Execuções Penais, deve fazer-se considerada a garantia
constitucional abolidora das prisões perpétuas. A medida de
segurança fica jungida ao período máximo de trinta anos.195

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maria de
Lourdes Figueiredo, a paciente encontra-se sob a custódia do Estado, embora
internada em hospital há mais de 30 (trinta) anos, estando, portanto, excedido o
máximo previsto no art. 75 do Código Penal.

195 STF - HC 84219/SP, Relator: MIN. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/08/2005, PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJ 23/09/2005.
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A agente inimputável foi denunciada, pela prática em tese, do
crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, sendo-lhe imputada
medida de segurança pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos.
Observa-se a garantia constitucional que afasta a possibilidade
de ter-se prisão perpétua a qual também deve ser conhecida na medida de segurança.
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É certo que o Código Penal prevê tempo indeterminado para a
medida de segurança, entretanto, a partir de uma interpretação teleológica,
sistemática, deve-se atentar ao limite máximo de 30 (trinta) anos, vedadora da prisão
perpétua.
Por unanimidade, deferiram em parte o pedido de Habeas
Corpus, determinando que cessada a medida de segurança se proceda à interdição no
juízo competente.
Entretanto,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça

manteve

o

posicionamento:
5

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE
SEGURANÇA. RÉU DECLARADO INIMPUTÁVEL. PRAZO
INDETERMINADO DE INTERNAÇÃO. PERMANÊNCIA DA
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A medida de
segurança de internação, a teor do disposto no art. 97, § 1.º, do
Código Penal, não está sujeita a prazos predeterminados, porém,
à cessação da periculosidade do réu declarado inimputável. 2. É
validamente motivada a decisão judicial que prorroga, por mais
um ano, a medida de segurança imposta ao sentenciado, com
fundamento no exame médico-pericial realizado no paciente, o
qual atesta a necessidade da manutenção da medida. 3.
Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada.196

O presente Habeas Corpus foi impetrado a favor de Cláudio Márcio José de
Sá, o que pode ser inferido dos autos é que Cláudio foi processado pela prática, em
tese, do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato e, ao final da

196 STJ - HC: 44801/SP 2005/0096241-3, Relatora: MIN. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/08/2005,
T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005.
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instrução criminal foi absolvido, de maneira imprópria, em razão de sua
inimputabilidade.
O juiz da execução penal, durante 7 (sete) anos, vem prorrogando a
necessidade da medida de segurança. Já o impetrante alega que: "por ser inimputável
já cumpriu no mínimo oito vezes a pena que lhe poderia ter sido aplicado, quando
outro preso qualquer, consciente de seus atos, já teria há muito sido libertado, ou
mesmo nem para a prisão teria ido, pois sua pena seria convertida em multa ou pena
restritiva de direitos".
A impetração foi negada. Como é previsto no art. 97, § 1.º, do Código Penal,
não está sujeita a prazos predeterminados, porém, à cessação da periculosidade do
réu declarado inimputável.
Evidencia-se que a própria lei penal não dispõe sobre o limite temporal
máximo para o cumprimento da medida de segurança, condicionando-a a cessação da
periculosidade.
Outrossim, a última pericia medica concluiu pela não cessação da
periculosidade.
Por unanimidade, denegou o Habeas Corpus.

Nota-se um novo posicionamento jurídico acerca do tema
Superior Tribunal de Justiça no ano de 2009:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA
DE SEGURANÇA. PRAZO INDETERMINADO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL DE PENAS PERPÉTUAS. LIMITE DE DURAÇÃO.
PENA MÁXIMA COMINADA IN ABSTRATO AO DELITO
COMETIDO.
PRINCÍPIOS
DA
ISONOMIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição
Federal veda, em seu art. 5º, inciso XLII, alínea b, penas de caráter
perpétuo e, sendo a medida de segurança espécie do gênero
sanção penal, deve-se fixar um limite para a sua duração. 2. O
tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar
o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito
praticado, à luz dos princípios da isonomia e da
proporcionalidade. 3. Ordem concedida para declarar extinta a
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medida de segurança aplicada em desfavor da paciente, em
razão do seu integral cumprimento.197
O caso trata de Habeas Corpus, impetrado a favor de Neusa
Teresinha Paz dos Santos, a mesma foi denunciada em tese, pela suposta prática dos
crimes de lesões corporais, ameaça e dano, absolvida impropriamente em 9.8.1983.
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Alega que a pena máxima cominada ao crime mais grave
imputado a paciente é de 1 (um) ano. Por conta da pena máxima, a medida de
segurança estaria prescrita em 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 109, V, do Código
Penal. Entretanto, a paciente encontra-se cumprindo a medida de segurança há 8 (oito)
anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias.
Ante o exposto, por analogia ao art. 109 do Código Penal, o
magistrado de primeiro grau entendeu prescrita a medida de segurança, uma vez que
a internação ultrapassou o limite prescricional de 4 (quatro) anos.
No entender da Relatora Sra. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura não há que se falar em prescrição, mas sim, em limite máximo de duração da
medida de segurança. Justifica que
5 a paciente vem cumprindo medida de segurança
imposta e a prescrição refere-se à pretensão estatal de punir. Assim, a discussão
concentra-se em torno da duração da medida de segurança, no sentido de se fixar uma
restrição à intervenção estatal em relação ao inimputável na esfera penal.
Verifica-se que a lei prevê prazo mínimo de duração, entretanto
em relação ao prazo máximo, esse é indeterminado, necessitando que cesse a
periculosidade do agente para ser extinto.
De fato, a internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, mesmo sendo considerada sanção com finalidade diversa da pena, limita
a liberdade do paciente. Assim, afirma-se que medida de segurança é uma espécie do
gênero sanção penal ao lado da pena. Com base nessa visão, no contexto da alínea b
do inciso XLII do art. 5º, a qual traz que "não haverá penas de caráter perpétuo", devese buscar estipular-se um limite máximo para execução da medida de segurança. Já
sobre as penas privativas de liberdade o Código Penal, art. 75, determina que a duração
máxima para o cumprimento não pode ultrapassar 30 anos.
Segundo o Código Penal, comina-se as seguintes penas para o
delito praticado pelo indivíduo: a) lesão corporal (art. 129 do CP): detenção de 3 (três)
197 STJ – HC: 121877/RS 2008/0251757-2, Relatora: MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data
de Julgamento: 29/06/2009, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/09/2009.
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meses a 1 (um) ano; b) ameaça (art. 147 do CP): detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses;
c) dano (art. 163 do CP): detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses. Somadas as penas
máximas cominadas, tem-se que um imputável cumpriria, pela prática dos mesmos
delitos, pena máxima de 2 (dois) anos.
Tendo em vista o caráter da norma penal fixar um período
máximo àqueles que são imputáveis e prazo indeterminado, condicionado à cessação
da periculosidade, para as medidas de segurança, considera-se que este fere de fato o
princípio da isonomia.
Pelo caráter indeterminado da medida de segurança, é claro que
o inimputável está sendo tratado de maneira mais severa do que os infratores
imputáveis. Em visão ao caso, a paciente encontra-se submetida a medida de
segurança por um período superior a 9 anos, sem nenhuma previsão de término da
mesma. Já, caso fosse, um imputável que cometesse os mesmos crimes, em tese,
cumpriria um encarceramento máximo de 2 anos. Vale ressaltar ainda a aplicação da
proporcionalidade em face de proibir-se o excesso.
Seguindo, com as considerações supracitadas, é evidente a
necessidade de um prazo máximo a ser estipulado para a duração da medida de
segurança, que deveria não ultrapassar o limite máximo da pena abstrata cominada ao
delito praticado em questão.
Ao fim do prazo da medida de segurança, prazo aquele máximo
abstratamente cominado ao delito cometido, caso não cessada a periculosidade do
agente, deve-se então o estado cessar sua intervenção na esfera penal.
Ante o exposto, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
concedeu a ordem a fim de declarar extinta a medida de segurança imposta a paciente.
O Exmo. Sr. Ministro Celso Limongi (desembargador convocado
do TJ/SP), votou junto com a Relatora, justificando que há um princípio constitucional
sobre a proibição de leis perpetuas e essa questão da indeterminação das penas leva
a uma pena perpétua. Aplicou o preceito constitucional, nesse caso, pela falta de lei
ordinária que discipline o tema.
Outrossim, o Exmo. Sr Ministro Og Fernandes, teve seu voto
vencido, uma vez que se posicionou receoso em não fazer uma interpretação em
benefício do paciente, mas incorrer na possibilidade de decidir o tema contra legem,
porque ao seu ver tratava-se de um tema para o qual tenha uma resposta penal na lei
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substantiva e também na lei adjetiva. No caso, tem-se uma resposta provavelmente já
inadequada para os tempos atuais. Afirma que, um grande avanço foi a reforma do
Código de Processo Penal recente que estabeleceu a possibilidade de que o acusado
que possua alguma deficiência de ordem mental possa ser levado a júri se a tese
principal for discludente, e ele possa ser absolvido. Afirma que devem perseverar nesse
campo. Julgou prejudicado o pedido de habeas corpus.

No mesmo viés, cita-se decisão do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
MEDIDA DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM
PRAZO SUPERIOR AO DA PENA MÁXIMA COMINADA AO
DELITO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. CONTINUIDADE. PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA. 30
(TRINTA) ANOS.
PRECEDENTES DO STF. DESINTERNAÇÃO
5
PROGRESSIVA. ART. 5º DA LEI 10.216/2001. APLICABILIDADE.
ALTA PROGRESSIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO DE 6
(SEIS) MESES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A prescrição da
medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena
cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco
interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo
certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a
periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo
de 30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF.
Precedentes: HC 107.432/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, Julgamento em 24/5/2011; HC 97.621/RS,
Relator Min. Cezar Peluso, Julgamento em 2/6/2009. 2. In casu: a)
o recorrente, em 6/4/1988, quando contava com 26 (vinte e seis)
anos de idade, incidiu na conduta tipificada pelo art. 129, § 1º,
incisos I e II, do Código Penal (lesões corporais com incapacidade
para o trabalho por mais de 30 dias), sendo reconhecida a sua
inimputabilidade, nos termos do caput do artigo 26 do CP. b)
processada a ação penal, ao recorrente foi aplicada a medida de
segurança de internação hospitalar em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos,
sendo certo que o recorrente foi internado no Instituto
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Psiquiátrico Forense, onde permanece até a presente data,
decorridos mais de 23 (vinte e três) anos desde a sua segregação;
c) o recorrente tem apresentado melhoras, tanto que não está
mais em regime de internação, mas de alta progressiva,
conforme laudo psiquiátrico que atesta seu retorno gradativo ao
convívio social. 3. A desinternação progressiva é medida que se
impõe, provendo-se em parte o recurso para o restabelecimento
da decisão de primeiro grau, que aplicou o art. 5º da Lei
10.216/2001, determinando-se ao Instituto Psiquiátrico Forense
que apresente plano de desligamento, em 60 (sessenta) dias,
para que as autoridades competentes procedam à “política
específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida”
fora do âmbito do IPF. 4. Recurso provido em parte.198
Conforme o caso em tela, o paciente recorrente, praticou o crime
tipificado no art. 129, § 1º, incisos I e II do Código Penal, qual seja, lesão corporal com
incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias, foi reconhecida sua inimputabilidade
por ser portador de psicose esquizofrênica na forma paranoide.
Em decisão de 1º grau aplicou-se ao recorrente a medida de
segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo
mínimo de 3 (três) anos. Na data em que foi proferido o Acórdão, qual seja, 18.10.11,
o paciente ainda se encontrava internado, tendo passado 23 (vinte e três) anos desde
a sua privação da liberdade.
Na data de 02.11.2007, o juiz da execução penal declarou a
prescrição da pretensão executória, determinando que o paciente fosse liberado
dentro de 06 (seis) meses. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal do Rio
Grande do Sul decidiu por manter a medida de segurança por tempo indeterminado
até que ocorra a cessação da periculosidade.
A defesa pleiteou, que, por analogia não se admitisse a
internação por tempo superior a pena máxima cominada ao crime, que é de 05 (cinco)
anos.

198 STF – HC: 100383/AP, Relator: MIN. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2011, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJ 03/11/2011.
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Por outro lado, o Ministério Público Federal alegou que as
medidas de segurança possuem finalidade diversa das penas, dotadas de caráter
preventivo, o que representa um meio de proteger a sociedade; às mesmas não devem
se sujeitar aos limites temporais aplicados às penas; o laudo psiquiátrico demonstra
que a esquizofrenia é uma doença mental crônica e que o mesmo necessita de
cuidados dos grupos social responsável e terapêutico; a medida de segurança durará
enquanto persistir os motivos da sua aplicação, salvo o prazo máximo de 30 (trinta)
anos, conforme jurisprudência do STF.
Destaca-se que o paciente apresentava bons resultados, estando
em alta progressiva, estando, em outras palavras, em liberdade controlada.
A votação foi unânime e decidiram pelo deferimento parcial do
recurso, restabelecendo a decisão de 1º grau, que autoriza a desinternação progressiva
pelo prazo de 06 (seis) meses.
Segue decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto a
determinação do prazo temporal da medida de segurança:
5

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO
MÁXIMO DE CUMPRIMENTO. ART. 97, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO PROVIDO. 1. Paciente preso em flagrante no dia
20/10/2010, por crime de lesão corporal cometido contra sua tia,
sendo o flagrante homologado e convertido em prisão
preventiva. 2. Prolatada sentença de absolvição imprópria,
submetendo o réu ao cumprimento de medida de segurança por
prazo indeterminado, foi interposta apelação, parcialmente
provida, apenas para limitar o tempo máximo de cumprimento
da medida de segurança ao máximo de 30 anos, nos termos do
art. 75 do Código Penal. 3. A Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça entende que o limite máximo da duração da medida
de segurança é o mesmo da pena abstratamente cominada ao
delito praticado, com base nos princípios da isonomia e da
proporcionalidade. 4. Habeas corpus não conhecido. Writ
concedido, de ofício, para, fixando o prazo máximo de 3 anos
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para a medida de segurança, declarar o término do seu
cumprimento.199
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O indivíduo acometido por doença mental cometeu ato
infracional penal tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal, com absolvição imprópria
e impondo-lhe uma medida de segurança pelo prazo mínimo de 2 anos.
A defesa recorre com relação ao prazo em caráter indeterminado
ao qual foi fixada, sendo assim fixado o prazo máximo de 30 anos, pede que o prazo
máximo seja substituído para 3 anos, pena a qual seria cominada à infração praticada.
Segundo a Sexta Turma do STJ, entende-se que o limite máximo
aplicado à medida de segurança seria aquele mesmo aplicado abstratamente
cominado ao delito praticado, com o fundamento nos princípios da isonomia e da
proporcionalidade.
Nesse contexto o STJ declarou o prazo máximo de 3 anos para
término da medida de segurança em questão.
Conforme entendimento sumulado, destaca-se decisão do
Superior Tribunal de Justiça:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDA DE
SEGURANÇA. TEMPO DE DURAÇÃO. LIMITE MÁXIMO DA PENA
ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma,
e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a 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. Esse entendimento objetivou preservar a
utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento
constitucional mais importante de proteção à liberdade
individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de
199 STJ – HC: 269377/AL 2013/0124571-2, Relator: MIN. ROGERIO SHCIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
02/10/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/10/2014.
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poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2.
Esta Superior Corte de Justiça estabeleceu, em atenção aos
princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, como
limite para a duração da medida de segurança, o máximo da
pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a
não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável.
3. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada neste Tribunal, nos
termos do seguinte enunciado: 'O tempo de duração da medida
de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente cominada ao delito praticado (Súmula n. 527). 4.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de
ofício para, cassando parcialmente o acórdão proferido,
determinar que a medida de segurança não seja fixada pela Corte
de origem em limite superior à pena do delito abstratamente
cominada.200

O presente Habeas Corpus,
sem pedido de liminar, foi impetrado a favor de
5
João Batist. Alega a defesa que a decisão proporcionou inegável constrangimento
ilegal ao paciente na medida em que deferiu o tempo de duração da medida de
segurança ultrapassando o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito
praticado, negando a liberdade ao paciente.
Diante do tema debatido, segundo o exposto pelo Parquet Federal, a
Suprema Corte de Justiça decidiu em favor aos princípios da isonomia,
proporcionalidade e razoabilidade, o limite máximo de duração da medida de
segurança aquele que será o máximo da pena abstratamente cominado ao delito
praticado, com o objetivo de não tratar de maneira desigual o inimputável.
O conteúdo consta, inclusive, sumulado nessa Corte, com o seguinte
enunciado da Sumula n. 527: o tempo de duração da medida de segurança não deve
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.

Nota-se que os Tribunais Superiores consolidaram seus posicionamentos de
forma a limitar o prazo máximo de duração da medida de segurança ao limite máximo

200 STJ – HC: 377097/MG 2016/0288245-6, Relator: MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento: 17/11/2016, T5 – QUINTATURMA, Data de Publicação: DJ 28/11/2016.
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da pena abstrata cominada ao delito, não podendo ultrapassar o limite máximo de 30
(trinta) anos de duração; interpretando o tema de maneira constitucional.
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3.4 DA INCONSTIUCIONALIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM CARÁTER
PERPÉTUO NAS DOENÇAS MENTAIS
A medida de segurança exibe vasta polêmica em razão do seu aspecto
indeterminado, quanto a sua duração. Mesmo que não seja considerada pena, a
medida de segurança poderá privar perpetuamente o agente da sua liberdade.201
É extremamente necessário que haja limites para intervenção do Estado
para constituição de um Estado Democrático de Direito, ressaltando que todas
garantias existentes para as penas devem ser estendidas às medidas de segurança
criminais.202
Todas as garantias jurídicas são irrenunciáveis, vale ressaltar que deve ser
limitado tanto a alteração quanto intervenção do poder do Estado na liberdade
individual de cada cidadão, independentemente de estar na fase de conhecimento ou
na fase de execução.
Ao se falar em segurança jurídica há a necessidade de existir, em uma
sanção penosa, uma duração predeterminada, o que representa uma característica
indispensável para o Estado Democrático de Direito, a qual a intervenção estatal na
vida do cidadão seja regulamentada e limitada, sem que seja afastado desta regra a
medida de segurança criminal.203
Em razão da inexistência de prazo definido para sua duração, a medida de
segurança infringe o princípio da igualdade, em razão do seu tratamento desigual
oferecido aos portadores de transtornos mentais inimputáveis ou semi-imputáveis
quando comparado aos imputáveis, uma vez que os apenados possuem de forma
201 VELLOSO, Renato Ribeiro; RIBEIRO, Hewdy Lobo; FILHO, Antônio Cabral, CORDEIRO, Quirino.
Medida de segurança – uma questão de saúde e ética. 1ª. ed., São Paulo: Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, 2013, p. 133.
202 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado democrático de
direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 177.
203 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado democrático de
direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 177- 178.
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determinada o prazo de cumprimento máximo da sua pena. Além do mais, o doente
mental permanece internado enquanto não cessa sua periculosidade, outrossim, o
paciente não é punido pelas condutas que praticou, mas sim, pela possibilidade em
cometer novos delitos quando retornar a sociedade.204
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Ao admitir-se que o Estado intervenha de maneira ilimitada na vida do
indivíduo constitui uma retirada das garantias de igualdade. No Estado Democrático
de Direito não há no que se falar em um legislador que determine limites mínimos
obrigatórios em um ato ilícito-típico, vale ressaltar que constitui uma garantia verificar
a cessação da periculosidade a qualquer tempo.205
A doença presente no agente, depois de cumprida a medida de segurança
criminal, não se deve resumir em receio de novas infrações penais, mas em proteger
tanto o cidadão quanto a sociedade, o que configura uma medida protetiva individual
e social, porém em nenhuma hipótese criminal. Reiterando que isso não legitimaria
estender a internação em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do
doente.206
Evidencia-se a precariedade do tratamento psiquiátrico oferecido aos
pacientes que cumprem medida5 de segurança. Apesar de fazerem jus ao acesso do
melhor tratamento do sistema de saúde, há inadequações que não cumprem o
tratamento apropriado, de modo a reinserir o doente mental na sociedade.207
Quanto a constitucionalidade de tal previsão, leciona Eduardo Reale Ferrari:
Inconstitucional, ao nosso ver, portanto, a referência à ausência
de limites máximos de duração dos prazos das medidas de
segurança criminas ou mesmo à expressão – ilimitada – até que

204 VELLOSO, Renato Ribeiro; RIBEIRO, Hewdy Lobo; FILHO, Antônio Cabral, CORDEIRO, Quirino.
Medida de segurança – uma questão de saúde e ética. 1ª. ed., São Paulo: Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, 2013, p. 134.
205 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado democrático de
direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 181-182.
206 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado democrático de
direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 192.
207 VELLOSO, Renato Ribeiro; RIBEIRO, Hewdy Lobo; FILHO, Antônio Cabral, CORDEIRO, Quirino.
Medida de segurança – uma questão de saúde e ética. 1ª. ed., São Paulo: Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, 2013, p. 136.
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cesse sua periculosidade, afrontando claramente o art. 5º, inc.
XLVII, letra b, da Constituição Federal.208

Os limites máximos quanto ao prazo das medidas de segurança criminais
aplicadas aos inimputáveis devem ser igualmente equânimes as penas abstratamente
cominadas aos ilícitos-típicos cometidos.209

Verifica-se a negligência dos legisladores quanto ao instituto da medida de
segurança, visto que não há limite legal para impedir a desigualdade na sua aplicação,
resultando em insegurança e injustiça. Não se pode presumir que o aplicador da norma
fará uso da discricionariedade e do bom sendo quando aplicar o dispositivo.210
Ante o exposto, é inadmissível que haja intervenção estatal irrestrita na vida
do cidadão, independentemente de ser portador ou não de doença mental, pois é
direito fundamental do Estado Democrático de Direito a igualdade e, além do mais,
inconstitucional a medida de segurança sem prazo predeterminado máximo, o que
caracteriza a perpetuidade, a qual é expressamente vedada pela Constituição Federal
em seu Art. 5º, inciso XLVII, letra “b”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, ressalta-se que a presente pesquisa possuiu
como objeto analisar a medida de segurança e por objetivo investigar a
constitucionalidade da sua perpetuidade.
Abordou a legislação vigente demonstrando a inexistência de um
prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança, afrontando princípios
constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a vedação de pena perpétua.

208 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado democrático de
direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 183.

209 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado democrático de
direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 189.
210 VELLOSO, Renato Ribeiro; RIBEIRO, Hewdy Lobo; FILHO, Antônio Cabral, CORDEIRO, Quirino.
Medida de segurança – uma questão de saúde e ética. 1ª. ed., São Paulo: Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, 2013, p. 141.
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Na parte inicial da pesquisa, fora tratado da importância da
reforma psiquiátrica, buscando-se um tratamento mais humanizado e eficiente aos
portadores de transtornos mentais.
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Evidenciou-se os principais transtornos mentais e seus reflexos
no âmbito penal, tratando-se da epilepsia, histeria, transtorno delirante (paranoia),
alcoolismo ou síndrome de dependência de álcool, esquizofrenia, demência e
psicopatia.
Na segunda parte, diferenciou-se as penas das medidas de
segurança, analisando o caráter, fundamento, duração e aplicação de ambas.
Já em relação ao terceiro e último capítulo, abordou-se os
tratados internacionais e o seu processo de incorporação no ordenamento jurídico
brasileiro; ressaltando-se o Tribunal Penal Internacional o qual prevê prisão perpétua,
sendo o Brasil signatário.
Analisou-se a evolução jurisprudencial dos tribunais superiores,
destacando-se o posicionamento dos mesmos quanto a perpetuidade na medida de
segurança. Conclui com o entendimento
sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o
5
qual dispõe que duração máxima do cumprimento da medida de segurança será a
pena máxima em abstrato cominada ao delito, limitando-se ao máximo de 30 (trinta)
anos de duração.
O problema formulado no trabalho foi o seguinte:
✓
É constitucional o caráter perpétuo da medida de
segurança, mesmo quando presente a insanidade?
Para este problema, naquele momento, levantaram-se as
seguintes hipóteses, respectivamente:

✓
A proibição contida no artigo 5º, inciso XLVII, b, da CRFB/88
se estende a medida de segurança.
✓
O caráter perpétuo da medida de segurança, mesmo
quando presente a insanidade, afronta princípios constitucionais.
Findo a pesquisa, pode-se afirmar que a primeira hipótese foi
CONFIRMADA, tendo em vista que, diante da omissão legislativa os tribunais
superiores se posicionaram de forma a solucionar a inconstitucionalidade quanto a
perpetuidade na medida de segurança, limitando o prazo máximo de duração a pena
733

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

máxima em abstrato cominada ao delito, conforme Súmula nº 527 do Superior Tribunal
de Justiça. Importante ressaltar, que também não poderá ultrapassar o limite máximo
de 30 (trinta) anos, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.

Já no tocante a segunda hipótese, essa também foi
CONFIRMADA, uma vez que, após cumprida a medida de segurança o agente exauriu
sua dívida com a justiça. Diante da presença da insanidade, poderá ser-lhe aplicada
medida protetiva, porém, em nenhuma hipótese, na seara criminal.

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - DSM-V. Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais. 5. ed., Porto Alegre: Artmed, 2014.
AREJANO, Ceres Braga. Reforma Psiquiátrica: uma analítica das relações de poder
nos serviços de atenção à saúde mental. 1 ed. Pato Branco: Rotta, 2016.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral 1. 24. Ed., São
Paulo: Saraiva, 2018.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tribunal Penal Internacional – Pena de Prisão
Perpétua.
Disponível
em:
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/345/547>. Acesso em:
25 de mar. 2019.
BITTAR, Neusa. Medicina Legal. 1 ed., Araçatuba: MB, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. DAPE. Coordenação Geral
de Saúde Mental. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil.
Documento apresentado à Conferência Regional dos Serviços de Saúde Mental: 15
anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 2005.

BROTAS, Carmen Lúcia Costa. A Lei de Reforma Psiquiátrica à luz da bioética da
proteção.
Disponível
em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0dce20892f775d89>. Acesso em: 18
out. 2018.

734

www.conteudojuridico.com.br

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007,
p. 309.
DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. Medicina Legal. 4 ed., São Paulo: Saraiva,
2007.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

COELHO, Lúcia Maria Salvia. Epilepsia e Personalidade: Psicodiagnóstico de
Rorschach, entrevistas e anamnese heredológica em 102 examinandos. 2 ed., São
Paulo: Ática, 1980.
CONSTANTINO, Giuseppe Luigi Pantoja. O Estatuto de Roma e a criação do Tribunal
Penal Internacional. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,oestatuto-de-roma-e-a-criacao-do-tribunal-penal-internacional,51507.html>. Acesso
em: 27 mar. 2019.

CORREIA, Ludmila Cerqueira; PASSOS, Rachel Gouveia. Dimensão jurídico-política da
reforma psiquiátrica brasileira: limites e possibilidades. 1 ed. Rio de Janeiro: Gramma,
2017.
5

DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2
ed., Porto Alegre: Artmed, 2008.
DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. Medicina Legal. 4 ed., São Paulo: Saraiva,
2007.
EÇA, Antônio José. Roteiro de Psiquiatria Forense. São Paulo: Saraiva, 2010.
EMERIQUE, Lilian Blmant; GUERRA, Sidney. A incorporação dos tratados
internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira. Disponível em:
<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/252>.
Acesso
em: 26 mar. 2019.
FERNANDES, Flora. Breve Histórico da Psiquiatria. Disponível em: <http://artigos.
Psicologado.com/psicopatologia/psiquiatria>. Acesso em: 20 out. 2018.

FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e direito penal no estado
democrático de direito. 1ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral 1. 19. ed., Rio de
Janeiro: Impetus, 2017.
HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2ª ed, Porto Alegre: Artes
Médicas, 1997.
735

www.conteudojuridico.com.br

J. C. Harris apud DALGARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais. 2 ed., Porto Alegre: Artmed, 2008.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8. ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 1031.
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal – parte geral: arts. 1º a 120 do
Código Penal. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral. 6 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (Coord.). Classificação de Transtornos mentais
e de Comportamento da CÍD-10: descrições clínicas e diretrizes diagnosticas. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1993.
PALOMBA, Guido Arturo. Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal. 1 ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14.
ed., São Paulo: Saraiva, 2013.
RIBEIRO, Bruno de Morais. Medidas de Segurança. 1 ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 1998.
SILVA, Aline Rocha da; LINO, Clarice Nader Pereira. A constitucionalidade da pena de
prisão perpétua no tribunal penal internacional frente ao ordenamento jurídico
brasileiro.
Disponível
em:
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/1964/pdf>. Acesso
em: 25 de mar. 2019.
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas – o psicopata mora ao lado. 1.ed., São
Paulo: Fontanar, 2014.
STF - HC 84219/SP, Relator: MIN. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/08/2005,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/09/2005.

STF – HC: 100383/AP, Relator: MIN. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2011,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 03/11/2011
STJ – HC: 121877/RS 2008/0251757-2, Relatora: MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 29/06/2009, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ
08/09/2009.
736

www.conteudojuridico.com.br

STJ – HC: 269377/AL 2013/0124571-2, Relator: MIN. ROGERIO SHCIETTI CRUZ, Data
de Julgamento: 02/10/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/10/2014.
STJ – HC: 27993/SP 2003/0059910-5, Relator: Ministro HAMITON CARVALHIDO, Data
de Julgamento: 09/12/2003, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/02/2004.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 933 de 23/11/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

STJ – HC: 377097/MG 2016/0288245-6, Relator: MIN. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Data de Julgamento: 17/11/2016, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 28/11/2016.
STJ - HC: 44801/SP 2005/0096241-3, Relatora: MIN. LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 23/08/2005, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005.
VELLOSO, Renato Ribeiro; RIBEIRO, Hewdy Lobo; FILHO, Antônio Cabral, CORDEIRO,
Quirino. Medida de segurança – uma questão de saúde e ética. 1ª. ed., São Paulo:
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2013.
YASUI, Silvio. Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. 1 ed.
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.
5

737

