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APRESENTAÇÃO

Escrever é um ócio muito trabalhoso.
  (Goethe)

Iniciar esta apresentação com o pensamento de Goethe é justificado porque ele 
traduz o esforço e a dedicação que requer o processo da escrita.  Um processo de construção 
e reconstrução constantes. 

Este livro que ora vos apresento é fruto desse processo, do ócio trabalhoso de vários 
autores das mais variadas áreas do conhecimento e que reúne o resultado de trabalhos 
apresentados no III Encontro de Pesquisa da FATEB, realizado nos dias 27 e 28 de outubro de 
2016, na cidade de Telêmaco Borba/PR.

Um evento que promove um momento de interlocução dos acadêmicos da FATEB 
com acadêmicos de outras instituições e também de professores, especialistas, mestres e 
doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas apresentadas.

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico de nossos 
acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma pesquisa séria e de 
qualidade orientados por nossos professores. 

Entendemos que a academia não se faz somente na sala de aula. É preciso ir além. 
Além dos livros, além da explicação. É preciso pesquisar, dialogar e construir o conhecimento, 
o que podemos verificar claramente nos artigos que compõem este livro. 

Precisamos também destacar que na realização do evento, que culminou na presente 
publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para organização, efetivação e finalização 
dos trabalhos. Alunos, professores e todos os demais envolvidos no processo colaboraram 
para o sucesso do evento e agora do livro.

Bruna Scheifer
Diretora Pedagógica da Fateb
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A (DES)INTEGRIDADE E (IN)COERÊNCIA NA MUDANÇA DE 
ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO HC 126.292

João Carlos Antunes Ferreira1 e Tiago Arantes Franco2 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica

RESUMO
A mudança de entendimento da Suprema Corte mostra a força de seus precedentes, que 
com as mudanças do atual Código de Processo Civil, busca dar integridade e coerência nas 
decisões tomadas pelo Judiciário, o processo por sua vez tem suas particularidades e deve ser 
respeitado, não adentrando nesta análise o mérito da decisão do emblemático julgamento, 
mas sim os ritos e procedimentos envoltos ao caráter jurisprudencial, assim como a postura 
dos membros do Supremo em não respeitar a cadeia decisória que se instaura diante deles, 
frente a não concordância dos ministros ao novo entendimento, objetivando demonstrar 
assim a importância da correta aplicação dos precedentes como forma de manter a segurança 
jurídica e o respeito aos procedimentos previstos na lei processual.
Palavras-chave: Integridade; Coerência; Jurisprudência; Precedentes. 

ABSTRACT
The change in the understanding of the Supreme Court shows the strength of its predecessors, 
that with the changes of the current Code of Civil Procedure, seeks to provide integrity and 
consistency in the decisions taken by the judiciary, the process in turn has its peculiarities and 
must be observed, not entering this analysis the substance of the decision of the emblematic 
judgment but the rites and procedures wrapped the jurisprudential character, as well as the 
position of the Supreme members not respecting the decision-making chain is established 
in front of them, facing no agreement of ministers to the new understanding, thus aiming to 
demonstrate the importance of correct application of the precedents in order to maintain 
legal certainty and respect for the procedures laid down in procedural law.
Keywords: Integrity; Coherence; Jurisprudence; Precedent.

1. INTRODUÇÃO

Ao mudar o entendimento sob a prisão em segunda instância, o STF passou a entender 
que esta não afronta a presunção de inocência, o devido processo e nem a Constituição, que 
tratam do respeito ao trânsito em julgado como pressuposto para a execução da prisão.

Com isso juristas, doutrinadores e operadores do direito passaram a se debruçar 
sobre o tema, com debates e levantamentos de questões acerca do HC 126.292. Assim como 
a sociedade, que também se posiciona, já que, o STF passou a ser não somente o defensor 
da Constituição, mas a última esperança da população, devido a seu reconhecimento como 
órgão que fornece as respostas que os demais poderes (Legislativo e Executivo) muitas vezes 
se mantêm inertes, com isso os holofotes estão voltados à Suprema Corte. 

1 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: jcaferreirabm@gmail.com
2 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: tiago.arantes.franco@gmail.com
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Deixando a questão polêmica do HC 126.292/SP de lado (não será analisado as 
questões de mérito da referida decisão, atentando-se, portanto a questões processuais e 
procedimentais)

No sistema processual atual, com o código de processo vigente, integrou-se ainda 
mais a questão de precedentes sob a luz dos princípios garantidores da isonomia e segurança 
jurídica, proveniente do sistema do common law, integra bases norteadoras para decisões 
íntegras e coerentes.  

2. METODOLOGIA

Para a elaboração da deste texto foi utilizado o método dedutivo, consubstanciado 
por meio de pesquisa de livros, artigos científicos, revistas e sítios da internet sobre o tema 
ora discutido. Com o procedimento funcionalista será apresentado que é indispensável o 
respeito aos precedentes, ainda mais pelo Supremo Tribunal Federal, pois deste respeito 
nasce a obrigação de todos os órgãos da justiça seguirem seu entendimento.

3. EXPOSIÇÃO DO CASO

Em fevereiro de 2016 o Supremo Tribunal Federal, em divergência ao próprio 
entendimento anterior, decidiu que a prisão deve ocorrer logo após a confirmação da 
sentença em segunda instância. Originária do caso onde um ajudante geral, que foi 
condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, sentenciado por roubo qualificado.

Conforme consta, sem identificar periculosidade por parte do réu, o juiz autorizou 
que recorresse da condenação em primeira instância em liberdade, o ministério público 
não recorreu, no entanto com base no clamor popular, o Tribunal de Justiça de São Paulo 
decretou de ofício a prisão.3

A defesa buscou afastar o mandado de prisão expedida pelo Tribunal de Justiça, este 
negou provimento e determinou a expedição do mandado, em linhas gerais, sem o devido 
aprofundamento, se questiona o afrontamento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
e a Constituição Federal em seu inc. LVII, que trata do princípio da presunção de inocência. 
A maioria dos ministros, alegam que tal decisão combate a morosidade no sistema penal e 
“prestigia” o trabalho de juízes de primeira instância.4

Em decorrência dessa decisão determinado Tribunal do Trabalho alegava que 
não tinha necessidade de considerar recursos em processo trabalhista, será o prelúdio de 
imensas arbitrariedades? Visto que desde 2010 o Tribunal esclareceu que, a Constituição é 
clara ao dizer que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”.

3 COSTA, Marcos da. Distorções na condenação de segunda instância. Revista Consultor Jurídico. São Paulo. 
2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-ago-08/marcos-costa-distorcoes-condenacao-
segunda-instância.> Acesso em: 18/08/2016.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF. 
Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153.> 
Acesso em: 18/08/2016.
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Desta forma ao seguir o voto do ministro Teori Zavascki, o pleno decidiu pela sua 
maioria, sete votos a quatro, que indivíduos com a pena confirmada em segunda instância 
deverão ter a prisão executada.  

Após o julgamento do HC 126.292, duas liminares deferidas pelos ministros Celso de 
Melo e Ricardo Lewandowski foram contra o entendimento do Plenário. Porém a decisão do 
Ministro Lewandowski foi cassada pelo Ministro Edson Fachin, enquanto este havia assumido 
como relator do órgão, Quando ocorreu a distribuição dos processos para julgamento, a 
liminar parou nas mãos do Ministro Fachin que a cassou sob o argumento da decisão não 
ter se pautado no entendimento do STF, fundamentando-se na questão do respeito ao stare 
decisis da Corte. 

3.1. Integridade e Coerência

Uma das bases do atual Código de Processo Civil, é a categórica implementação do 
sistema de precedentes judiciais, levando em consideração as observações de estudiosos 
do campo jurídico Brasileiro. Em decorrência de um conjunto de normas constitucionais, 
fica previsto o dever de se construir e manter a integridade, coerência e estabilidade dos 
precedentes. Através de princípios, como do contraditório, igualdade, segurança jurídica, 
dever de motivação, em consenso com o artigo 926 do código de processo Civil, qual 
estabelece que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 
íntegra e coerente7”. 

De acordo com os ensinamentos de Didier Jr., Braga, Oliveira, o dever de coerência 
e integridade deve se basear em algumas premissas, onde se inicia que qualquer análise 
deve partir da intepretação coerente e íntegra, sendo uma dogmática da apreciação destes 
termos como “deveres”. Além de estes necessitarem de distinção dogmática, no entanto não 
impedem que determinada atuação possa decorrer de ambos, uma conduta imposta por 
estes dois deveres.8

Ao disciplinar o dever de coerência e integridade, o novo Código de Processo 
Civil rompe a barreira da discussão doutrinária, transformando em deveres, a coerência 
e a integridade, sendo estes os instrumentos para o desenvolvimento de um sistema de 
precedentes obrigatórios, ao lado dos demais, como o dever de uniformizar a jurisprudência, 
a estabilidade, formando as situações pacíficas imputadas aos tribunais, levando a uma 
soma que desencadeia decisões consistentes.9 

5 CANÁRIO, Pedro. STF muda entendimento e passa a permitir prisão depois de decisão de segundo grau. 
Revista Consultor Jurídico. São Paulo. 2016. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-fev-17/supremo-
passa-permitir-prisao-depois-decisao-segundo-grau. Acesso em: 18/08/2016.
6 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Processual Penal. Hábeas Corpus nº 135.752. Relator Ministro Edson 
Fachin. Brasília, DF, 2 ago. 2016.
7 SOUZA JR. Fredie Didier. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
institucionais dos tribunais: uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. 
Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 18, n. 36, p. 114-132, dez. 2015. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/article/view/P.2318-7999.2015v18n36p114.  Acesso em: 
18/08/2016.
8 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 
decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga 
e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
9 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 
decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga 
e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
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A jurisprudência pode ser íntegra, mas ao mesmo tempo inconsistente, visto 
que o tribunal decide de acordo com a abordagem podendo ser coerente, enquanto a 
argumentação é frágil e com diversas lacunas. Pode também ser íntegra e inconsistente, 
uma vez que o tribunal decide com atenção aos direitos, se baseando em teorias sem o 
devido enfrentamento de todos os pontos contraditórios.10

A jurisprudência só pode ser considerada como íntegra e coerente se estiver 
em decorrência de precedentes devidamente fundamentados, ou seja, a observação 
de postulados da coerência e integridade. Sendo estes pressupostos para que sejam 
universalizadas, onde a observação destas na jurisprudência deve ser feito de forma 
ponderada em diversos critérios, como a observação de normas superiores, conformidade 
com os conceitos da teoria geral do direito, da dogmática jurídica, dentre outros.11 

O dever de integridade supõe que o tribunal deverá decidir em conformidade com 
o direito, respeitando a Constituição Federal sendo entendido como uma sistematização 
normativa e não um mero amontoado de normas, levando em consideração as relações do 
direito processual e material, confrontando todo e qualquer argumento da tese acolhida, 
seja favorável ou desfavorável para a confecção do precedente. Conforme esclarece Lenio 
Luiz Streck, a integridade se trata de uma virtude que deve ser adotada levando em 
consideração a comunidade de princípios coerentes em uma lei, na jurisprudência e até 
na Constituição.12 

Da mesma forma, a coerência deve ser observada com cuidado. Verifica-se a coerência 
entre duas normas em dimensões, sendo a formal e substancial, a primeira é a ideia de não 
contradição enquanto a segunda é a condição positiva de sentido, produzindo efeitos 
também em duas dimensões, interna e externa, quando o tribunal por força do princípio 
da igualdade deve em casos iguais tratar de maneira igual, mantendo-se coerente com seu 
próprio entendimento, tem-se o efeito externo, enquanto a coerência interna se trata da 
própria confecção do precedente13.

Desta forma, esclarece-se que, o dever de coerência impõe o dever de “autorreferência”, 
devendo assim a comunicação com precedentes anteriores para a confecção de novos 
precedentes, mesmo que seja para superá-los.14

A constituição elucida que a fundamentação é a condição de validade para que 
uma decisão seja válida, superando o entendimento do “livre convencimento motivado”, e 
evidenciando que fundamentação não se trata de motivação.

10 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
11 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015..
12 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. 
Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-
constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc>, Acesso em: 02/09/2016.
13  DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
14  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. 
Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-
constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc,> Acesso em: 02/09/2016.
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O artigo 926 do Código de Processo Civil, busca a uniformização das decisões, 
definindo limites para a interpretação do artigo 93, IX da Constituição Federal, visto que, 
estabelece a obrigatoriedade de coerência integridade e estabilidade na jurisprudência.15

O Supremo Tribunal Federal deverá também manter a integridade e coerência 
em suas decisões, crescendo desta forma, a atribuição do Supremo Tribunal de Justiça, 
em relação à uniformização das normas infraconstitucionais. A busca da coerência e 
integridade nas decisões, acontece quando os mesmos preceitos e princípios que são 
aplicados em decisões com idêntico teor, assegurando a integridade do direito sob a ótica 
constitucional. 16

Para uma decisão integra, é necessário que juízes construam seus argumentos de 
acordo com todo o conjunto do direito, se garantindo contra arbitrariedades, por meio de 
princípios.17 

3.2. A (Des)integridade e (In)coerência na Jurisprudência do STF ao Julgar HC 126.292

O HC  126.292 buscou a superação do antigo entendimento do Supremo, que 
entendia a possibilidade do réu manter-se em liberdade até o transito em julgado de seu 
caso, estando em consonância com o art. 5º LVII da Constituição Federal e com o art. 283 do 
CPP. O novo entendimento passou a considerar que não se afronta a liberdade do réu nem 
a presunção de inocência, vez que esta, somente poderia ser ofendida em via processual 
até o julgamento da segunda instância, logo, a decretação da prisão em tribunais não 
estaria tolhendo os direitos de liberdade da pessoa, pois as provas já estariam produzidas 
permitindo então que a execução da pena seja deferida.

Para que se ocorra a coerência devem os juízes construírem suas decisões fundadas 
na história institucional a qual pertencem, ligando o julgamento em caso concreto que 
está em suas mãos, respeitando as decisões proferidas pelos demais juízes que julgaram 
antes dele, criando assim uma espécie de cadeia decisória, onde suas decisões devem se 
pautar em criarem perguntas diversas para o caso em questão significando muito mais que 
respostas corretas18.

Já a integridade está relacionada a aplicação coerente da estrutura jurídica aplicada 
a todos os casos da mesma forma, sendo levado em consideração os princípios, a equidade 
e o devido processo como partes intrínsecas do sistema judicial19. 

15 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. 
Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-
constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc>, Acesso em: 02/09/2016
16 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. 
Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-
constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc>, Acesso em: 02/09/2016
17 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. 
Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-
constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc>, Acesso em: 02/09/2016.
18 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 287
19 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 291
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Assim a integridade difere o status de juízes e legisladores, enquanto estes últimos 
têm o respaldo prévio da formação de lei, o juiz não pode estender suas decisões de forma 
que a os legisladores tenham de segui-las, eles devem usar a comunidade de princípios e 
não atrelar suas decisões em face de questões políticas20, como se deram as justificativas 
do Tribunal ao tentar argumentar que tratavam-se de medidas que visam a celeridade e 
economia processual, demonstrando uma clara afeição política, pois visa dar respostas à 
sociedade em quanto a punição de infratores como medida de prisão.

No entanto ao aplicar tal mudança, quem passa a ser o maior alvo são as pessoas 
de baixo nível econômico, como demonstram números da pesquisa encabeçada por 
Thiago Bottino, que na análise de André Karam Trindade, Lenio Luiz Streck e Juliano Breda 
comprovam isso21. Assim não resta dúvidas que o caráter de defensores da Constituição foi 
deixado de lado pois a Corte deve interpretar o texto de acordo com a finalidade social22. 

No entanto o trabalho tem por objetivo análise das condições processuais geradas a 
partir da mudança de entendimento do tribunal, não serão abordados os erros apontados 
pela doutrina referente a decisão do Supremo23.

A mudança de entendimento passa a vincular as demais decisões no ordenamento, 
ainda mais em virtude das mudanças realizadas pelo CPC de 2015, que preconizam um 
sistema de precedentes, ou seja, as decisões proferidas por um juiz devem levar em contas 
as anteriormente decididas24.  

Trata-se de uma adaptação do civil law em recepcionar o sistema de precedentes do 
common law para tratar das decisões sem perder a característica do sistema brasileiro que 
se amoldou ao modelo romano-germânico. Nesse sistema deve-se priorizar os princípios 
constitucionais e garantir a isonomia e segurança jurídica das decisões, gerando precedentes 
vinculantes e não vinculantes, onde os primeiros buscam garantir respostas idênticas sob a 
tutela isonômica garantindo previsão e segurança jurídica25.

Uma decisão jurisprudencial pode ser integra, mas pode não ter consistência, como 
diz Fredie Didier, assim significa que o tribunal julga determinadas questões de direitos com 
sua ligação aos sistemas (macro) e a ligação entre esse e o processo, mas se deixa de distinguir 
de forma consistente, utilizar teorias ultrapassadas ou não enfrentar os argumentos em sua 
totalidade que compõem a controvérsia, estará diante de uma jurisprudência inconsistente, 
onde o autor ainda indica que o melhor seria o vocábulo decisão consistente e não integra 
e coerente, pois a primeira engloba as duas últimas26. 

20 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 292
21 TRINDADE, André; STRECK, Lenio Luiz; BREDA, Juliano. O lado oculto dos números da presunção de 
inocência. Consultor Jurídico. 13 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-jun-13/
lado-oculto-numeros-presuncao-inocencia>. Acesso em 04 de ago. de 2016.
22 Nesse sentido, Lenio Streck fala da necessidade de se buscar respostas hermenêuticas corretas, não podendo 
o intérprete atribuir significados ao bel prazer que não justifiquem a finalidade social, pois assim estaria 
substituído o legislador, e esta não é sua função. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, 
hermenêutica e teorias discursivas. Ed. 4ª. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 336.
23 O Supremo não realizou overruling o que invalida o stare decisis da decisão preferida, pois não enfrentou 
todos os argumentos relevantes. STRECK, Lenio Luiz. O STF se curvará à CF e à lei no caso da presunção da 
inocência? Consultor Jurídico. 01 de setembro de 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-
set-01/senso-incomum-stf-curvara-cf-lei-presuncao-inocencia>. Acesso em 04 de setembro de 2016.
24  CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. ed. 2ª - São Paulo: Atlas, 2016. p. 446.
25  CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. ed. 2ª - São Paulo: Atlas, 2016. p. 446.
26  DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 478.
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Portanto ao decidir, tem o magistrado o dever de seguir a coerência das decisões 
fazendo a distinção de maneira correta e agregando de forma obrigatória em seu texto as 
decisões anteriores, numa espécie de conversa entre precedentes, até mesmo se precisar 
superar um entendimento deverá realizar o distinguishing, ou seja, deve prevalecer acima de 
tudo o respeito ao precedente em hipótese alguma estes poderão ser ignorados27. 

O pleno pode mudar de entendimento desde que se observe estas questões de 
integridade e coerência e realize sua mudança sob o reconhecimento das questões já 
decididas, o que não foi realizado pois não enfrentou todos os argumentos consolidados28. 

Nesse sentido a crítica da doutrina parte do ponto que além de não ter realizado um 
overruling da decisão vinculativa29, pois para isso seria necessário além de responder todos 
os pontos os pontos vigentes e explicar legalmente suas razões, e que o caso possua uma 
ligação do caso em questão que provoque uma mudança de decisão, e esta postura estaria 
sendo equivocada uma vez que estaria em uma aplicação total de common law que difere 
do sistema brasileiro30.

Mas ao realizar a mudança de entendimento, a decisão acatada passa então a 
vincular sobre stare decisis e assim mesmo não sendo integra, pois esta trata-se questão 
mais de âmbito moral que legal, que faz com que esta passa a ter validade, e as demais 
decisões passam a estar vinculadas a ela, que podem ser horizontal ou vertical, onde 
este último relaciona-se com o dever de observação dos tribunais superiores pelos juízos 
hierarquicamente inferiores e o primeiro com o dever dos próprios tribunais superiores 
observarem seus próprios precedentes31.

27 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 480
28 STRECK, Lenio Luiz. O STF se curvará à CF e à lei no caso da presunção da inocência? Consultor Jurídico. 01 
de setembro de 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-set-01/senso-incomum-stf-curvara-cf-
lei-presuncao-inocencia>. Acesso em 04 de setembro de 2016.
29 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 497
30 STRECK, Lenio Luiz. O STF se curvará à CF e à lei no caso da presunção da inocência? Consultor Jurídico. 01 
de setembro de 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-set-01/senso-incomum-stf-curvara-cf-
lei-presuncao-inocencia>. Acesso em 04 de setembro de 2016.
31 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
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O Pleno poderá superar seu entendimento, portanto pelo stare decisis horizontal 
desde que se utilize do mesmo colegiado que o originou e que tenha a mesma força 
colegiada, ou seja, se originário de uma turma somente esta poderá se opor, se nascer de 
seção e pleno somente estes poderão decidir contrariamente a suas próprias decisões32. 
Previsto no art. 926, o stare decisis horizontal implica as Cortes a realizar a manutenção de 
sua jurisprudência, aferindo a esta segurança e cumprimento aos próprios julgados, pois 
destes implicará o stare decisis vertical, que é a vinculação dos tribunais infra de seguires os 
entendimentos superiores  previsto no art. 927, esta prática garante que que o Judiciário seja 
observado como algo único perante os olhos de quem procura a tutela jurídica no sistema 
da Justiça, conferindo portanto segurança e estabilidade jurídica33.  

3.3. (In)decisões Monocráticas Contrárias Entendimento do HC 126.292

O Decreto nº 520, de 22 de junho de 1890 instituiu o Supremo Tribunal Federal como 
norte do poder judiciário, com capacidade de exercer o controle da constitucionalidade das 
leis, efetivando-se assim como Guardião da Constituição. Conforme a evolução da sociedade, 
das leis e do direito propriamente dito, este órgão passou por diversas transformações em 
suas atribuições.34 

A inspiração se deu através do sistema difuso Norte-Americano, na constituição de 
1891, foi adotado o sistema difuso-incidental, onde a decisão proferida só tem validades 
para o caso específico. A crítica advém justamente pela característica de individualidade, 
onde cada caso poderia ser tratado de forma diferente mesmo se tratando de questão 
idêntica, que gerava insegurança jurídica. Buscando a superação deste paradigma, a corte 
Norte-Americana, instituiu o princípio Stare Decisis, onde os tribunais passam a ter uma 
vinculação em relação às decisões anteriores e a jurisprudência vinculante, onde os tribunais 
inferiores seguem o entendimento dos superiores.35

O Sistema Brasileiro não adotou o mecanismo de Stare Decisis e buscou o 
aperfeiçoamento do sistema de controle concentrado direto, sendo um tribunal para 
julgamento sobre a inconstitucionalidade das leis em abstrato, que é designado geralmente 
por uma corte constitucional, comum em países Europeus.36

 

32 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
33 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 
Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 872.
34 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 
das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 30
35 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 
das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 30
36 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 
das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 30
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A constituição de 1934 atribuiu ao senado Federal a competência de suspender leis 
ou atos declarados inconstitucionais, que se tornou certo tempo depois a ação direta de 
inconstitucionalidade. Em 1937, por questões políticas as atribuições do STF foram limitadas 
e em 1946 estas foram recuperadas, passando pela de ditadura militar e se consolidando 
conforme se conhece atualmente pela Constituição Federal de 1988, que redefiniu o papel 
da instituição. Sendo as principais atribuições o controle dos demais poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário, garantindo a eficácia da Constituição, assegurando a ordem 
democrática e garantindo os direitos fundamentais, mesmo que em desacordo com a 
maioria.37

Devido à importância e a segurança que a Suprema Corte deve passar ao Estado, 
esta ao tomar decisões através de seus ministros deve legitimar seus argumentos levando 
em consideração o cunho social, econômico e político, sendo as questões políticas muitas 
vezes ampliadas à competência do STF, demonstrando a importância do profissionalismo 
para a atuação no Supremo, necessitando de determinada uniformidade na ideologia e 
imparcialidade na argumentação.38 

Baseado nessa relação da Corte com o Estado conforme Dworkin, todas as decisões 
judiciais possuem conteúdo político em determinado sentido, sendo os princípios 
políticos que às regem39. No entanto a construção deste modelo se baseia na associação 
de diversos elementos da sociologia, tendo quatro abordagens as quais podem ser, a 
atitudinal, estratégica, institucional e legal. Pois em se tratando de decisões influenciadas 
pelas referências políticas, constrangimentos sociais, institucionais e políticos, a abordagem 
institucional necessita verificar o contexto histórico, e por fim, a abordagem legal, trata das 
decisões a partir de princípios morais e políticos, levando em consideração os fatores legais 
e os precedentes, balanceando assim com os interesses sociais40. 

O procedente pode ser superado através de basicamente, duas técnicas, o Overruling 
e o Overriding, tais técnicas fazem com que os precedentes percam sua força vinculante, 
sendo este superado.41

O Overruling pode ser feito inclusive, pelo próprio tribunal que o firmou, e assim 
como a revogação de uma lei, pode ser expressa ou tácita, esta última não é admitido no 
ordenamento jurídico brasileiro, observando a necessidade de “dialogar” com o precedente 
a ser superado.42

37 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 
das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 30
38 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 
das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 30
39 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martin Fontes, 2001.
40  OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle de constitucionalidade 
das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 30
41 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
42  DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. 
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A decisão de superação de determinado precedente, deve ter como pressuposto 
uma motivação maior, abordando argumentos não tratados até o momento, justificando tal 
feito. A possibilidade de superação é característica do precedente e se dá de maneira difusa 
ou concentrada, quando se fala em maneira difusa, é o que se entende como a possibilidade 
de superação por qualquer processo que chegue ao tribunal, permite que qualquer pessoa 
contribua para a revisão de tal entendimento.43

Pode ocorrer de forma concentrada, onde será instaurado procedimento autônomo, 
para que seja analisado o conteúdo do entendimento já consolidado no tribunal, de modo 
a redimensionar, alterar a sua jurisprudência.44

O Artigo 927 § 4 do NCPC prevê a possibilidade de modificações no entendimento, 
desde que devidamente fundamentada, adequada e específica, sob a luz dos princípios da 
confiança e isonomia.45

No que diz respeito ao Overriding, se caracteriza quando o tribunal apenas limita 
o âmbito de incidência de determinado precedente, não ocorrendo a superação total, 
mas parcial, fazendo com que o novo posicionamento limite sua incidência, o precedente 
continua em vigência, se aproximando da técnica do distinguishing, que é uma questão de 
fato que impede a incidência da norma, enquanto o Overriding é uma questão de direito, um 
novo posicionamento46. 

Como defendido em esplêndido artigo, Bruno Torrano explana sobre a força dos 
precedentes no processo brasileiro e como bem colocado pelo autor por mais que venha 
a ferir o pensamento jurídico, a liminar contrária de autoria dos Ministros Celso de Melo 
(HC 135.100/MG) e Ricardo Lewandowski (HC 135.752/PB) também presidente, divergiram 
do Pleno, mesmo o primeiro referindo-se a decisão do HC 126.292 e fundamentado pela 
divergência dessa em face da presunção de inocência, e a segunda optando por repristinar 
uma decisão de 2009 anterior ao HC em questão47.  

43 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
44 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
45 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
46 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
47  TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
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Ocorre que após uma semana o Ministro Edson Fachin cassou a liminar que fora 
concedida pelo Ministro Lewandowski, sob os argumentos que o HC 126.292 não possui 
efeito erga omnes, mas ela foi proveniente de uma decisão do Pleno, a decisão não levou em 
consideração apenas situações do caso concreto como bases para sua formulação48.

Desta maneira, a decisão do Ministro Fachin respeita o stare decisis, o qual o 
Tribunal deve segui-lo, pois para exigirem que se sigam sua jurisprudência os mesmos 
devem respeitá-la, no entanto apenas continuou a cadeia de decisões que não superaram 
integralmente o antigo entendimento, mesmo assim o Supremo tem sua relevância acima 
dos entendimentos individuais de seus ministros, pois representa uma instituição e não 
indivíduos separados, portanto tem-se assim o ponto de vista do tribunal49. 

Assim mesmo diante de um caso difícil devem os tribunais e juízes se debruçar na 
fundamentação exaustiva, pois o Estado Democrático de Direito prevê esta atitude por parte 
da jurisdição, ademais, não existe uma fórmula pronta procedimental de como encontrar 
uma resposta correta em meio a muitas que se revelam frente ao intérprete/julgador, por 
tanto cabe a análise do texto e sua interpretação do caso concreto chegar a um ponto que se 
encontra uma verdade mesmo que esta interpretação tenha que superar possíveis choques 
entre princípios ou normas.50

Do ponto de vista processual, não cabe entrar na discussão sobre a decisão de mérito 
e interpretação da lei processual penal que está sendo ou não desconsiderada na mudança 
do entendimento51, cabe então avaliar os caminhos processuais e formas como devem 
ser fundamentadas as decisões e superadas as questões controversas. A superação de um 
entendimento, portanto, está atrelada a necessidade de fundamentar adequadamente em 
caso especifico, para isso levando em conta os princípios da “segurança jurídica da proteção 
da confiança e da isonomia52”, conforme o §4º do art. 927.53 

48 A decisão proferida no HC 126.292/SP realmente não ostenta caráter erga omnes ou vinculante, nada 
obstante impende que a Corte confira estabilidade a sua própria jurisprudência, ressalvados por evidente 
doutos entendimentos divergentes na fixação de teses majoritárias. Entendo que a decisão tomada pelo 
Plenário não teve, a rigor, como base apenas peculiaridades do referido caso concreto, tanto que culminou na 
edição de tese que, dentre outras funções, exerce a tarefa de indicar, em sentido geral, a compreensão da Corte 
Suprema sobre dada matéria. BRASIL. Superior Tribunal Federal. Processual Penal. Habeas Corpus nº 135.752. 
Relator Ministro Edson Fachin. Brasília, DF, 2 ago. 2016.
49 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016
50 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Ed. 4ª. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 335
51 Os juristas contrários a mudança do entendimento entendem que ao não observar a constitucionalidade 
do art. 283 do CPP e da CF, onde a presunção de inocência prevalece até o transito em julgado. Ver mais em 
STRECK, Lenio Luiz. O STF se curvará à CF e à lei no caso da presunção da inocência? Consultor Jurídico. 01 de 
setembro de 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-set-01/senso-incomum-stf-curvara-cf-lei-
presuncao-inocencia>. Acesso em 04 de setembro de 2016.
52 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 
Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 875
53 Art. 927, CPC, [...] “§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese 
adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e 
específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.” BRASIL. 
LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível em < http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 05 de agosto de 2016.
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Para isso o que passa a ter importância nesta análise é o fato do Pleno ser detentor de 
autoridade sobre a concepção do ministro, logo, este não pode ir contra o que o colegiado 
decide, mesmo que este não tenha concordado com o entendimento gerado54, ademais, 
ao formar um entendimento cabe aos juízes e tribunais observar, seguir e fundamentar 
conforme prevê o art. 927 inc. V55. 

As decisões proferidas monocraticamente também não podem ser controversas ao 
Pleno, pois estas devem seguir o entendimento consolidado mesmo que não sejam a favor 
do ponto vista, salvos os casos que ocorra distinguishing. Assim como o julgamento de mérito 
das decisões somente pode ser revista pelo Pleno. Assim veta-se decisões monocráticas de 
ministros que não tiveram seus pontos levantados vencedores formando a decisão do plenário56. 

Caso os ministros não respeitassem essa sistemática as decisões do pleno não teriam 
força normativa, vez que, nasceriam como letras mortas em razão de sua contrariedade, ademais, 
faz-se necessário que se respeite o lapso temporal razoável para que uma possível mudança do 
Supremo possa ser realizada57.   

O fato de terem os ministros de respeitarem os precedentes não implica que estes devam 
curvar-se e concordar com este, pois somente pode pactuar com uma posição se de fato aquilo 
que se aplica de certa forma reflete no reconhecimento do valor jurídico da instituição, portanto 
em caso de jurisprudência dotada de defeitos, podem os ministros buscar sua superação, desde 
que respeitado as normas e ritos, pois trata-se de uma segurança a mais, pois os membros do 
judiciário estão sujeitos a erros e estes poderão ser corrigidos, desde que respeitado a lógica dos 
tribunais58. 

4. CONCLUSÃO

 Em tempos de insegurança jurídica frente ao decisionismo dos juízes a comunidade 
jurídica está mais do que nunca atenta aos atos do Judiciário, o julgamento do HC 126.292/
SP trata-se de um exemplo de repercussão jurídica. 

O Supremo ao tomar uma posição totalmente contrária, ou como Lenio Streck 
definiu, um giro de 180 graus, mudou totalmente seu entendimento acerca da presunção 
de inocência e do cumprimento da sentença depois do trânsito em julgado.

54 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
55 “Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: [...] V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 
estiverem vinculados”. BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil. Disponível 
em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 05 de agosto de 
2016.
56 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
57 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
58 TORRANO, Bruno. Dói, mas o entendimento do HC 126.292/SP deve ser respeitado. Consultor Jurídico. 24 
de agosto de 2016. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-ago-24/doi-entendimento-hc-126292sp-
respeitado>. Acesso em 04 de agosto de 2016.
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Porém ao mudar a forma como a Suprema Corte observa tal instituto, buscando dar 
uma ênfase a celeridade e economia processual, grande parcela da doutrina e dos juristas 
virou-se contra a decisão de mérito e desconheceu os ritos processuais, não resta duvidas 
que a mudança não abarcou todos os pontos pertinentes para uma superação, ainda mais 
tratando-se de direito de liberdade de pessoas que estão sob a tutela jurisdicional, no 
entanto o intuito desse trabalho é responder a questões de cunho procedimental.

Assim o sistema de precedentes implantado no Brasil com o atual Código de Processo, 
embora seja uma adaptação do commom law dentro de um sistema romano-germânico 
(civil law), prevê determinados passos a serem respeitados pelos operadores do direito. 

O dever de manter íntegra e coerente as decisões certamente figura entre os 
principais pontos defendidos pela mudança procedimental, pois vincula os juízes e tribunais 
a seguirem as decisões já proferidas em se tratando do mesmo tema, salvo casos onde se 
prove que difere o caso concreto do caso vinculante. Portanto ao mudar de entendimento 
o pleno, que representa a visão do Supremo, vinculou a seus ministros e demais membros 
do poder judiciário o dever de respeitar sua jurisprudência, ainda mais os próprios ministros 
membros, pois devem respeitar o stare decisis horizontal.

Essa virada de entendimento não superou o antigo, pois como visto, os votos do 
pleno não lançaram mãos das técnicas de superação de precedentes, ao não realizar o 
overruling ou o overriding, o pleno não agiu conforme as regras dos precedentes previstas 
no ordenamento, gerando mal-estar e a sensação de insegurança jurídica. 

A decisão desvinculou o entendimento sem a devida fundamentação, demonstrando 
uma ruptura quanto à integridade e coerência das decisões do Supremo.

Polêmicas de lado, as liminares dos Ministros e do Presidente do STF, ao repristinar e 
apenas referenciar a decisão do HC 126.292/SP e não seguir e novo entendimento, também 
se mostraram incoerentes no sentido de não privilegiar a defesa de leis constitucionais e do 
princípio de presunção de inocência. A mesma não teve integridade, pois não observou a 
jurisprudência do Pleno, pois mesmo que os ministros não concordem com isso, eles não 
podem divergir desta maneira, pois caso queiram mudar o entendimento, devem realiza-lo 
dentro das maneiras previstas e seguindo o rito descrito na lei.

Assim da mesma forma que o pleno errou na superação do entendimento, as 
liminares decididas e fundamentadas em contrário ao pleno, embora fossem coerentes 
conforme o entendimento anterior e considerado constitucional até o momento, não 
tiveram integridade pois afastaram o que decidiu o STF. Sem falar na decisão monocrática 
proferida na cassação da liminar, que restitui o entendimento frente a tentativa de não usar 
a fundamentação conforme a nova visão da Corte.
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59 São ações Diretas de Constitucionalidade impetradas pelo Partido Ecológico Nacional (PEN)  ADC 43 e pela 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ADC 44, buscam o reconhecimento da Constitucionalidade do art. 283 
do CPP, que prevê que a prisão somente pode ocorrer após o transito em julgado para início do cumprimento 
de pena, assim como a concessão de caráter vinculativo e eficácia erga omnes [para todos] e efeito vinculante 
da ADC, a pedido do Ministro Marco Aurélio houve o apensamento das duas ações para seu julgamento 
em conjunto. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  STF. Ações pedem reconhecimento de norma do CPP que 
trata da presunção de inocência. 30 de maio de 2016. Disponível em < http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=317545 >. Acesso em 06 de setembro de 2016.

Em meio a todo caos gerado pela Corte, existe uma esperança de que no julgamento 
das ADC 43 e 4459, seja aceito e reconhecido a constitucionalidade do art. 283 do CPP frente 
as mudança de entendimento adotada pela Suprema Corte no julgamento do HC 126.292, 
podendo ser considerada inconstitucional a decisão do pleno e restaurando assim o antigo 
entendimento, pois assim se espera uma decisão em Estado Democrático de Direito, 
superação com fundamentação e segurança jurídica, seguindo a integridade e coerência 
em seus atos.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à instituição de ensino que tem proporcionado a realização de um 
evento de tamanha notoriedade que possibilitará aos pesquisadores visibilidade e incentivo 
à novas pesquisas e enriquecimento intelectual.
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM BUSCA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Christian Del Anhol Pereira Bueno60, Eduardo Lemes de Oliveira61 e 
João Carlos Antunes Ferreira62.

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Garantismo e Sistema Criminal

RESUMO
Com a evolução do direito, diversos mecanismos tiveram suas finalidades “atualizadas”, 
como exemplo, o caráter punitivo das penas privativas de liberdade, passaram a ser tratadas 
como uma oportunidade de reabilitação para o apenado, no entanto em última rátio. Diante 
desta busca dos direitos fundamentais, surge a audiência de custódia, afim de regular a 
verdadeira necessidade da segregação de determinado indivíduo em relação à sociedade, 
trata-se de uma ferramenta que busca proporcionar a imediata apresentação do suspeito 
à autoridade do juiz, buscando se aproximar da primazia da realidade, além de cumprir 
determinações de diversos tratados internacionais qual o Brasil se faz signatário. O projeto 
de Lei 554/2011, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, juntamente com Tribunal de 
Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça, no dia 06 de fevereiro de 2015, regulamentou 
as audiências de custódia, e buscou uma maior preservação dos direitos fundamentais do 
preso, contribuindo também para a diminuição da população carcerária.
Palavras-chave: Audiência de Custódia, Direitos Fundamentais, Prisão, Tortura.

ABSTRACT
With the evolution of the law, several mechanisms had their "updated" purposes, for example, 
the punitive character of custodial sentences, have to be treated as an opportunity for 
rehabilitation for the convict, however in last resort. Given this search for fundamental rights, 
the custody hearing comes up in order to regulate the real need of segregation of certain 
individual in relation to society, it is a tool that seeks to provide immediate presentation of 
the suspect to the court's authority, sought to approach the primacy of reality, in addition 
to meeting determinations of several international treaties which Brazil is a signatory. The 
draft Law 554/2011, issued by the National Council of Justice, together with the Court of 
São Paulo and the Ministry of Justice, on February 6, 2015, sought the regulation of custody 
hearings, seeking the preservation of rights fundamental individual also contributed in the 
search for reduction of the prison population.
Key-words: Custody Hearing, Fundamental Rights, Detention, Torture.

60 Bacharelando em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – PR. E-mail: <christiandelanhol1@
hotmail.com.com.>.
61 Bacharelando em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – PR. E-mail: <eduardooliveira862@
gmail.com>.
62 Bacharelando em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – PR. E-mail:<jcaferreirabm@outlook.
com>.
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1. INTRODUÇÃO

Fato que preocupa diversos campos do direito no Brasil são as prisões em excesso, 
sem a devida observação dos princípios constitucionais, sem as garantias, nem sequer as 
normas penais. 

A prisão no decorrer da história, era utilizada para diversos fins, desde alojamento de 
escravos até fortaleza para encarcerar inimigos políticos, no entanto, conforme a sociedade 
fora evoluindo, diversas garantias foram sendo conquistadas, com o avanço na ciência. A 
partir do século XIX, foi possível realizar diversos estudos em relação ao homem criminoso, 
buscando meios de “reeducá-lo”.

 Dentro do contexto em que o indivíduo criminoso deve ser reestabelecido perante 
a sociedade, buscar-se-á de forma superficial, o entendimento sobre o sistema prisional 
no Brasil, assim como a aplicabilidade da audiência de custódia para o acusado, a fim de 
verificar a verdadeira necessidade de mantê-lo detido, bem como evitar eventuais abusos 
de poder por parte de representantes do estado.

2. METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa, foi utilizado o método qualitativo, unificando as 
informações de artigos, revistas eletrônicas, livros e alinhado com um pensamento crítico, 
interpretando a relação entre tais obras de acordo com os pensamentos dos autores.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1.  Histórico das Prisões
 
Desde os primórdios a prisão brasileira era sinônimo de poder, visto que além dos 

seus muros materializavam-se a tortura, vícios, maus tratos, totalmente longe dos olhos e 
atenções da sociedade. Local onde se mantinham escravos, ex-escravos, doentes mentais, 
crianças de rua, sem qualquer tipo de observância com a integridade física ou moral dos 
indivíduos (CRUCES, 2010).

Ao longo do século XIX, conforme se abriram campos de estudo em relação à tal 
questão, a prisão passou a ser uma espécie de controle, além da ressocialização do indivíduo 
que comete delitos. 

No Código Penitenciário de 1935, já se previa a responsabilidade do Estado pela 
ressocialização e pelo cumprimento da pena, além do trabalho que deveria ser buscado 
como forma de regeneração (CRUCES, 2010 apud LEMGRUBER, 1999).

Foucault citado por Cruces (2010) descreve que:

A prisão assumiu, desde o início, a dupla função de privar o indivíduo de sua 
liberdade para transformá-lo, a prisão é terrivelmente eficaz na fabricação da 
delinquência, pois é um sistema que se sobrepõe à privação jurídica da liberdade 
e compreende regulamentos coercitivos e proposições científicas, efeitos sociais 
reais e utopias invencíveis, programas para corrigir a delinquência e mecanismos 
que a solidificam.

Questiona-se o fracasso dessas instituições, atribuindo ao funcionamento como uma 
verdadeira “fábrica de delinquentes”, devido às limitações impostas ao preso.
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Propõe-se que uma das causas do aumento da população carcerária vem da própria 
administração pública, que errou na educação da sociedade, levando-a a crer que a prisão 
seria a única opção plausível para os delinquentes. (SILVA, COSTA, 2016)
 Assim, a prisão que deveria ser um meio aonde o indivíduo além de ser vigiado saísse 
ressocializado, passou a ser um local de superlotações e de mitigação de todos os direitos 
fundamentais da pessoa (CRUCES, 2010). Sendo tratadas como verdadeiras “faculdade do 
crime”.

Como se mostra em uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) em 2014, onde o Brasil passou a ser o terceiro país com a maior população carcerária 
do mundo (MONTENEGRO, 2014). Esse elevado nível é alarmante, pois para a realização 
da pesquisa não se computaram a quantidade de mandados de prisões expedidos, o que 
causaria uma população carcerária ainda maior. 

3.2. Controle de Convencionalidade

Conforme entendimento de Mazzuoli, todos os tratados internacionais de direitos 
humanos ratificados pelo estado Brasileiro, em vigor, tem uma hierarquia apenas material, 
se tonando assim com a própria Constituição Federal, paradigmas, sendo assim denominado 
de Controle de convencionalidade das leis, inovação advinda da emenda constitucional 
número 45/2004, se dando desde no controle concentrado ou controle difuso, qual se 
entende como a via da ação e via da exceção, respectivamente.

Quando os tratados não são relacionados com direitos humanos, obtém-se 
característica de supra legalidade.

Seguindo a lógica das normas constitucionais, os tratados necessitam de um meio 
de proteger contra investidas de normas infraconstitucionais, como ações de controle 
concentrado, por exemplo uma Adin, que invalida a norma infraconstitucional por meio da 
inconvencionalidade.

Desta forma quando uma norma infraconstitucional não é compatível com um 
tratado internacional, mesmo em consonância com a Constituição Federal, se propõe a 
aplicação da Adin, (ação direta de inconvencionalidade), garantindo a compatibilidade 
com determinado tratado de direitos humanos incorporado com equivalência de emenda 
constitucional (MAZZUOLI, 2012).

Sendo assim, estabelece o artigo 2º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, 
referente ao direito interno:

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver 
garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes 
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com 
as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 
forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

É neste contexto que Junior e Paiva (2014, p. 15) buscam respostas, para conseguir 
entender o porquê de tratados com mais de vinte anos de incorporação no ordenamento 
jurídico e que gozam de caráter supralegal, ainda não são cumpridos nos dias atuais?

Os tratados internacionais devem ser adotados pela legislação brasileira como forma 
de garantir os direitos fundamentais a todo cidadão. A própria superlotação do sistema 
carcerário pode ser entendida como o erro do estado em não aderir esses sistemas.
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3.3. Previsão Legal (Tratados Internacionais e o Projeto-Lei Nº 554)

 Tratados Internacionais, tais como, a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH), previsto pelo Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (PIDCP), previstos após a Constituição Federal de 1988, vieram reforçam os 
ideais da Carta Magna, como a proibição do emprego de tortura e outras penas cruéis.
 Dispõe assim o art. 7º, item 5, da primeira convenção que: “Toda pessoa presa, detida 
ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou autoridade autorizada para 
por lei a exercer funções judiciais”. Nos mesmos moldes se faz a segunda, em seu art. 9, item 
3:” Qualquer pessoa presa ou encerrada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem 
demora, à presença do Juiz ou outra pessoa habilitada por lei a exercer as funções judiciais”.

Mas, Infelizmente a palavra “sem demora”, nunca passou a ser definida em um lapso 
temporal, muitas vezes perdurando anos, desta forma como garantir direitos fundamentais 
previstos em tratados internacionais?

Ainda previa o art. 306 do Código de processo penal que a prisão de qualquer 
pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, 
ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada:

§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado 
ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o 
nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

Todo esse sistema fálil refletia nos menos desfavorecidos, os quais não tinham 
condições em contratar um advogado para ter suas garantias fundamentais preservadas 
e muitas vezes cumpriam a pena em regime fechado sem ao menos ir para uma única 
audiência. 

Desta forma, o projeto de lei do senado nº 554, teve início no dia 06 de setembro de 
2011, com a objetividade de determinar o prazo de vinte e quatro horas para que o preso 
seja apresentado junto à autoridade policial, a fim de que se resguarde a integridade física e 
psíquica do aprisionado.  

Sua prática se baseia no respeito aos tratados internacionais assinados pelo Brasil. 
Chamado de “projeto-piloto,” foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, juntamente 
com Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça, no dia 06 de fevereiro de 2015.

No dia 09 de Abril de 2015, foi assinado entre três instituições, Conselho Nacional 
de Justiça, Ministério da justiça e o Instituto de Defesa do Direito de defesa, como forma de 
difundir a difusão do projeto de Audiência de Custódia em todo o país (BRASIL, 2016).

O primeiro acordo tem como objetivo a conjunção de esforços, para que o projeto 
possa ser implantado nos Estados, oferecendo um apoio técnico e financeiro aos estados 
para que implantem Centrais de Monitoração Eletrônica, Centrais Integrais de Alternativas 
Penais e câmaras de mediação penal. Os recursos, para a implantação da audiência de 
custódia, serão repassados pelo Ministério da Justiça. O segundo busca uma ampliação das 
medidas alternativas para a prisão, essas medidas serão aplicadas pelos magistrados, que 
poderão fazer uso na substituição da prisão preventiva ou na execução da pena. Exemplos 
de medidas alternativas são as tornozeleiras eletrônicas, a frequentação de alguns lugares, 
entre outros. Já o terceiro foi assinado com a finalidade de elaborar diretrizes e promover 
política de monitoração eletrônica, visando aumentar o uso das tornozeleiras eletrônicas. 
(BRASIL, 2016).
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Sendo assim, o projeto de Lei do Senado nº 554 de 2011 traz uma nova redação ao § 
1o do artigo 306:

§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso deverá ser 
conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que deverá ser apresentado 
o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria 
Pública.

A intenção com a mudança da legislação foi a definição da palavra “sem demora” 
para o prazo máximo de 24 horas. 

3.4. O Que é, o Que se Pretende e Quais são os Possíveis Resultados da Audiência de 
Custódia?

O conceito de custódia se relaciona com o ato de guardar, proteger (PAIVA, 2015). Esse 
caráter inovador de apresentar o preso em 24 horas à figura do juiz atende ao verdadeiro 
significado de custódia e atende os princípios determinados pelos tratados internacionais.

Diversos autores tratam sobre o assunto, dentre esses destacamos as seguintes 
definições. 

Para Costa e Turiel (2015) a implementação prática da audiência de custódia no 
Brasil, tem por finalidade avaliar a real necessidade de prisão, o contato imediato com o 
juiz proporcionará que conste nos autos informações que normalmente não se constata à 
autoridade judicial, permitindo várias óticas sobre o fato. 

Já para Toscano é nesta fase não se abordará questão de mérito, senão a 
instrumentalidade e a incolumidade da prisão, para verificar se há indícios de maus tratos 
ou riscos de vida sobre a pessoa presa, através de sua presença será possível avaliar o 
cabimento ou não da prisão (Apud PACHECO, 2015, p.53). Nota-se que a principalmente 
dessa audiência preliminar é atacar tão somente a legalidade da prisão, não se atentando 
sobre os fatos que deram. 

Ao se realizar a audiência de custódia haverá uma superação da “fronteira de papel” 
do sistema puramente cartorial, pois exige que o Ministério Público e o Juiz conversem 
com o preso, contribuindo para uma humanização jurisdicional (PAIVA, 2015, p. 56). Essa 
possibilidade de estar “frente a frente” com o acusado reprime que representantes do estado 
cometam excessos.

Tomado esse primeiro contato, o juiz prosseguirá com a audiência, decidirá conforme 
o artigo 310 do CPP:

310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:            
 I - relaxar a prisão ilegal; 
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes 
as medidas cautelares diversas da prisão; ou              
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.  
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Dentre as principais vantagens apresentadas pela audiência é o próprio 
desencarceramento, o que acaba contribuindo para o estado devido o grande custo de um 
preso para os cofres públicos. Em uma pesquisa realizada por Montenegro (2016) obteve 
que quase a metade (49,61%) de pessoas em flagrante não tiveram suas prisões preventivas 
decretadas, pois o juiz compreendeu olhando olho no olho que ela não representava perigo 
para a sociedade, promover o “desencarceramento”, enquanto as garantias fundamentais 
se tornou um bônus desta questão. Mostra-se que “é o Estado o titular do direito de punir” 
(LEITE, 2003) e que muitas vezes age como se fosse um jogo, não com a simples intenção de 
garantir os direitos de fundamentais do preso, mas como forma de políticas públicas para 
um erro já causado, as superlotações. 

Há ainda um longo caminho a ser percorrido, uma vez que a implementação de tal 
instrumento significa buscar as garantias fundamentais do indivíduo, ocorre que esse bônus 
está sendo utilizada de forma incorreta devido à má interpretação por parte dos juízes, os 
quais estão dando ênfase ao mérito do flagrante, desvinculado totalmente do objetivo da 
audiência de custódia.

Juízes com a finalidade de manipulação confundem a audiência de custódia e 
buscam a produção de provas antecipadas, afrontando o princípio do devido processo legal, 
se desviando de seu objetivo (ROSA, 2016).

Já que se busca garantir os direitos fundamentais do preso, porque não se aplica 
como um todo? É comum ver acusados mantidos algemados, afrontando a súmula vinculante 
número 11 do Supremo Tribunal Federal63. Infelizmente, mostram-se resquícios inquisitórios 
por parte de juízes, os quais conduzem a audiência conforme suas vontades e criando um 
pré-conceito sobre o acusado.

Em um período de adaptação, já se demonstram muitas vantagens com as audiências 
de custódia, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça em um ano de funcionamento 
da audiência de custódia já se registraram 2,7 mil denúncias de tortura e maus-tratos a 
pessoas que foram presas por todo o país (MONTENEGRO, 2016).

3.5. Em Busca das “Garantias Fundamentais”

Trata-se de um tema que vem sendo observado há tempos, no entanto seu conteúdo 
é extremamente atual é uma preocupação dos órgãos do Ministério público, defensorias 
públicas, ordem dos advogados, além de diversos institutos de defesa de direitos. 

Dentre as principais vantagens da audiência de custódia, mesmo que em caráter 
secundário, há de se destacar o respeito as garantias constitucionais, tais como o contraditório 
e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e a presunção de inocência (art. 5º LVll, CF), sem contar com 
o controle de constitucionalidade, este tratando que as situações jurídicas devem estar em 
conformidade com os princípios e preceitos constitucionais. Na ação ou omissão pode ser 
verificado as inconstitucionalidades, como descrito no artigo 102, I, A e III a, b, c, seguido do 
artigo 103 parágrafo 1º ao 3º da constituição Federal.

Em concordância com o controle da legalidade, importa-se também o mecanismo 
do controle de convencionalidade, também se derivando do princípio da supremacia, este 
trata dos tratados que versam sobre direitos humanos que se encontra em vigor no Brasil.

63 Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de 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, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
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Os pactos internacionais ainda causam divergências entre doutrinadores no Brasil, 
alguns colocam as normas constitucionais no mesmo patamar das normas constitucionais, 
outros os colocam acima das normas acima das normas infraconstitucionais, e abaixo 
da constituição. Ao passo em que se debate, verifica-se um eventual conflito. Os pactos 
internacionais já evidenciam que a melhor forma de se adotar, é aquela que se torna mais 
benéfica ao indivíduo, uma vez que se trata de direitos humanos e característica fundamental 
dos tratados é a proteção dos direitos da pessoa humana, independente da sua condição. 
(BUFFARA, 2015)

Ao observar-se a questão do aprisionamento pela ótica econômica, verificam-
se alguns “benefícios sociais”, sendo estes a dissuasão, retribuição, reabilitação e a 
incapacitação. A doutrina classifica em duas linhas, sendo a classificação geral e especial, 
estas se subdividindo em positiva e negativa, e o que de fato ocorre de forma indiscriminada 
no Brasil, é a prevenção especial negativa, que se trata da anulação do indivíduo que comete 
o ato delituoso, retirando-o do convívio social, justificando-se de que enquanto o indivíduo 
se encontrar recluso, não mais cometerá mais crimes, ignorando os demais “benefícios” 
como a reabilitação por exemplo (SILVA, 2014).

Trata-se de um problema decorrente em países como o Brasil, visto que por um lado 
a violência é utilizado pelas elites, buscando a ordem social, por meio de prisões arbitrarias e 
torturas, e essa violência é a diferença entre a lei e a realidade das democracias “jovens”, qual 
demonstra o seu verdadeiro fracasso.

O ato de violência de oficiais desfruta de grande impunidade, permanecendo fora 
do contexto de discussões. Enquanto as violações contra os direitos humanos por parte dos 
regimes militares foram eliminados, permanece a  necessidade da busca pela proteção dos 
indivíduos com menos recursos, visto que nas ditaduras, quem eram perseguidos, torturados, 
mortos, de regra eram militantes políticos, em maioria da classe média, atualmente quem 
tem seus direitos mitigados são os mais pobres, minorias, tais quais o preconceito, já está 
impregnado como uma cultura pela sociedade, alimentando tais atos (PINHEIRO, 1997).

No entanto o contexto de prisão no Brasil ainda preocupa, visto que mesmo depois 
da implementação da lei 12.403/2011, responsável por colocar a prisão como última opção, 
até mesmo a prisão em flagrante, quando fundamentada, deverá ser relaxada, ou até mesmo 
convertê-la em preventiva, o que se pode observar é a prisão como regra, visto que não 
ocorreu uma queda significativa de prisões cautelares.

De acordo com Cristiane Portugal Buffara (2015) citando José Laurindo de Souza 
Netto:

Nesta conjuntura, a expectativa que recai sobre a audiência de custódia é não só 
de impedir atos de maus tratos ou tortura, mas principalmente de possibilitar uma 
discussão mais humana e adequada sobre a legalidade e necessidade da prisão 
preventiva, reduzindo o número de presos preventivos desnecessariamente e 
aprimorando a fundamentação das prisões.

O que realmente deve ser observado é que o direito de defesa, assim como o 
contraditório, são direitos fundamentais, se tratando de um avanço de uma determinada 
sociedade, com respeito à dignidade humana, e o processo penal deve observar as garantias 
fundamentais para que se possa chegar a pena. (LOPES JR, PAIVA, 2014)
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O que conceitua o Estado de Direito é a submissão, dos cidadãos e dos governantes, 
ao “império” da lei, com as garantias dos direitos fundamentais, e ao implementar a 
audiência de custódia, implementamos o direito à liberdade, além cumprir o que determina 
a Constituição Feral e o código Penal. A sociedade caminha para o alcance do direito penal 
mínimo, com foco na dignidade da pessoa humana, e só se legitima a o direito de punir do 
estado, quando todos os demais meios de proteger os bens jurídicos estivessem fracassados 
(BANDEIRA, 2009).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as superlotações carcerárias, a audiência de custódia busca em caráter primário 
o desafogamento do sistema e em segundo caso a garantia dos direitos fundamentais, visto 
que se o indivíduo não deveria estar preso, no mínimo deveria ser garantido seu direito 
fundamental à liberdade. 

Ocorre que a mentalidade Inquisitiva, em muito, ainda se opera no Brasil, dificultando 
a real implementação do instituto, mitigando o princípio da presunção da inocência, a 
banalização das prisões, numa busca incessante em “agradar” uma sociedade alienada, que 
não entende a real situação que se encontra o sistema carcerário Brasileiro, sem meios de 
promover a ressocialização, se tornando um “bem em curto prazo”, quando se afasta um 
“possível” delinquente, por um tempo relativamente curto, ao ingressar novamente na 
sociedade deixa de ser um possível, tornando-se um criminoso de fato. 

 Medidas que busquem a redução da prisão sem necessidades, como esta analisada, 
em consonância com programas de reabilitação e prevenção da criminalidade, se mostra 
um caminho eficiente para o alcance da plenitude dos direitos fundamentais, sociais e a 
dignidade da pessoa humana consagrados pela constituição Federal.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Instituição de ensino que tem proporcionado a realização de um 
evento que possibilitará aos pesquisadores visibilidade, experiência para futuros eventos, 
levando em consideração que ocorre inclusive o incentivo para a realização de novas 
pesquisas.
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DIREITO DE FAMÍLIA: A IMPORTÂNCIA PODER FAMILIAR SOB A ÓTICA 
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E OS TIPOS DE GUARDA APLICADAS 

EM NOSSO DIREITO BRASILEIRO.

Amanda Cristina dos Santos64 e Juliana Ferreira Ribas65 

Área de Concentração: Direito.
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica.

RESUMO
O presente artigo aborda o Poder Familiar no que tange aos tipos de guarda existentes 
no Direito Pátrio. Inicialmente foi tratado o poder familiar e suas finalidades, bem como 
os princípios aplicados neste ramo servindo como sustentação e base para o nosso 
ordenamento jurídico. Após, foi abordado acerca dos tipos de guarda: a guarda unilateral, a 
guarda alternada e a guarda compartilhada, bem como a sua aplicação e os seus conceitos.
Palavras-chave: direito de família, poder familiar, princípios, guarda, guarda unilateral, 
guarda alternada e guarda compartilhada.

ABSTRACT
This article developed will present the importance of family law and its concepts. It was 
initially treated the family power and its purposes and principles applied in this field serving 
as support and base for our legal system. After it was approached about the guard types: 
unilateral guard, alternating custody and shared custody, as well as its application and its 
concepts.
Key-words: family law, family power, principles, guard, guard unilateral, alternating custody 
and shared custody.

1. INTRODUÇÃO

O Direito de Família passou por diversas modificações em razão da evolução da 
sociedade, sendo o primeiro marco a Constituição Federal de 1988  e entre outras legislações, 
o Código Civil de 2002.

O Código Civil de 2002 buscou se adaptar com a evolução social e para isso se fez 
necessário fundamentar-se nos princípios e normas constitucionais. Os princípios do Direito 
de Família são de extrema importância e são fonte essencial e indispensável para nosso 
ordenamento jurídico, sendo garantidores de direitos e base para toda área jurídica.

Para uma melhor compreensão do tema e para que seja possível se chegar a uma 
conclusão sobre a problemática apresentada, se faz necessário o estudo de institutos 
essenciais como Poder Familiar e os Princípios aplicados no Direito de Família.

64 Acadêmica de Direito – e-mail: <amanda_cristina94@hotmail.com>.
65 Advogada e professora universitária, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, titular da cadeira de Direito de Família e Direito das Sucessões na FATEB – 
Faculdade de Telêmaco Borba. adv-juliana@hotmail.com
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2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa dedutiva com coleta de 
raciocínios e instrumentos bibliográficos para melhores entendimentos.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Do Poder Familiar

A princípio a entidade familiar era formada pela figura do marido e da mulher, unidos 
por laço de sangue e afinidade. Faz necessário mencionar que a mulher era totalmente 
subordinada ao marido e só poderia ter alguma autoridade sobre os filhos quando o mesmo 
estivesse ausente.

Partindo do entendimento de Caio Mario da Silva Pereira (2009, p. 442) com o passar 
dos tempos e diante das mudanças e transformações que estavam ocorrendo na sociedade, 
houve um avanço no direito positivo ao reconhecer na Lei nº 4.121/62, o Estatuto da Mulher 
casada e em consequência este avanço foi se estabelecendo e o exercício das obrigações e 
direitos serão de competência de ambos.

O Direito de Família passou a pertencer ao ramo do Direito Civil, o qual possui o 
objetivo de regular as relações familiares e solucionar os litígios oriundos dela. 

Pois bem, a família romana criou normas severas e tais inovações demonstra o 
objetivo do legislador adequar-se o direito diante da evolução social e tecnológica alcançada 
nas últimas décadas (WALD, 2009, p. 2). 

Com a Constituição Federal de 1.988 e o Código Civil de 2002, grandes mudanças 
e transformações culturais e sociais ocorrem. O artigo 226, §4º da Constituição Federal no 
traz a definição de entidade familiar, “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes”, pois bem, a Lei Maior incluem para o nosso ordenamento jurídico a família 
monoparental (WALD, 2009, p. 2). 

O Direito de Família passou a seguir rumos diferentes, deixando de lado o caráter 
canonista e dogmático. Através do Código de 2002, o conceito de parentesco ampliou-
se, é deixado de lado o conceito de que só vai haver parentesco quando existir ligação 
consanguínea, e passa a ser aceito o critério socioafetivo, ou seja, aquele de origem de afeto, 
consideração e não da origem biológica (WALD, 2009, p. 2).

No que se trata aos filhos, a evolução também foi expressiva, a Constituição de 1988 
faz menção em relação aqueles filhos oriundos ou não de um casamento, ou por adoção, a 
Carta Maior é clara ao descrever que estas crianças terão os mesmos direitos e qualificações, 
conforme o artigo 227, §6 do diploma acima citado.

No que concerne o Código Civil de 1916 era somente aceito a família legítima, ou 
seja, aquela derivada do casamento, de justas núpcias (VENOSA, 2007, p. 206).

Assim estabelece Silvio Rodrigues:
Para os filhos originados de uma relação conjugal, e lei estabelece uma presunção 

de paternidade e a forma de sua impugnação; para os havidos fora do casamento, criam-se 
critérios para o reconhecimento, judicial ou voluntário.

São atribuídos direitos e deveres aos pais em relação aos filhos, conforme conceitua 
Silvio Rodrigues (2008, p. 356):

O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à 
pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes.
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Com base no conceito acima, é determinado direitos aos pais, mas não somente 
direito e como também os deveres, de tal forma os pais possuem certa autoridade sobre os 
filhos. Este poder tem o objetivo de proteção exercido pelos pais ou pelo responsável sobre 
os filhos, a lei vem impor obrigações e deveres sempre com o objetivo de proteger os filhos, 
sendo esses direitos são irrenunciáveis66. 

A família advém de uma realidade sociológica e tem como base o Estado no qual que 
é núcleo fundamental é uma instituição necessária e sagrada para que uma sociedade tenha 
um desenvolvimento (Gonçalves, 2005, p. 1).

Silvio de Salvo Venosa, em seus estudos acerca do núcleo familiar afirma:
O Direito Civil moderno apresenta como regra geral, uma definição restrita, 

considerando membros da família as pessoas unidas por relação conjugal ou de parentesco 
(VENOSA, 2008, p. 1).

Havendo o descumprimento o Estado tem o ônus de suspender ou retirar o poder 
familiar do responsável, conforme o artigo 1638 do Código Civil:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.67

Deixar o filho em abandono configura-se como crime de abandono, pois se caracteriza 
como um ato de descumprimento ao sustento e zelo pelo filho.68 

Não obstante, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 229 retrata que:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.69

Abandonar a criança não significa apenas colocá-la para fora de casa. Os responsáveis 
cometem este ato quando deixam de atender os requisitos necessários estabelecidos em lei. 
Aqui se trata de afeto, atenção e carinho e vontade de interesse para acompanhar a vida do 
filho.

É função dos pais direcionarem e prepararem o filho menor de 18 anos a assumir 
uma vida de responsabilidade, pois é através do seio familiar que a criança começa a adquirir 
responsabilidade para tem um bom convívio em uma sociedade democrática.

No entendimento de Sílvio de Salvo Venosa:

Cabe aos pais, primordialmente, dirigir a criação e educação dos filhos, para 
proporcionar-lhes a sobrevivência. Compete aos pais tornar seus filhos úteis à sociedade. A 
atitude dos pais é fundamental para a formação da criança. (VENOSA, 2009, p.294)

66 RODRIGUES, Silvio. Direito de Família. V. 6. Ed. Saraiva, 2008.
67 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
68 SUMMERS, Ana Claudia Alexandrini: As implicações jurídicas referentes ao descumprimento do poder 
familiar no dever da educação de crianças e adolescentes na educação básica. Disponível em: < http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13384&revista_caderno=12>. Acesso em: 06 
de setembro de 2016. 
69 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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É atribuído aos pais a função de educá-los, protegê-los e formá-los para o convívio 
fora da casa e principalmente ajudá-los a desenvolver para que possam construir a própria 
liberdade. 

Em nosso país podemos perceber que na maioria das vezes os pais são ausentes na 
vida dos filhos e a consequência desta ausência gera um aumento para que a criança ou o 
adolescente cometa atos inflacionais. Quando as necessidades não são supridas durante a 
infância ou na adolescência, o menor começará a desenvolver processos desadaptativos, 
gerando transtornos emocionais ou até mesmo comportamentais, e opta por escolher a 
criminalidade.70  

Diante disso, se vê a importância da família como instituição na vida de cada 
indivíduo, pois ela tem o papel de centralizar o indivíduo para o meio social, uma vez que 
é através do seio familiar que a criança tem um processo de formação, aprendendo com os 
responsáveis os valores sociais, pois são os pais que impõe limites para o filho. 

Deste modo, esta importância está prevista na Constituição Federal de 1988 que 
dispõe em seu artigo 226:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
Quando a atribuição destes direitos e deveres está previsto no artigo 1.634 do Código 

Civil71:

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (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)
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014)
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 

permanente para outro Município; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 

não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; (Redação dada pela 
Lei nº 13.058, de 2014)

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

70 SEVERO, Jean de Menezes; CARAN, DANIELLA: A importância da instituição familiar no combate á 
criminalidade. Disponível em: < http://canalcienciascriminais.com.br/a-importancia-da-instituicao-familiar-
no-combate-a-criminalidade/>. Acesso em: 06 de setembro de 2016.
71 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 
2014)

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014).

Ao analisar o inciso I percebe-se que trata-se de cuidado material e moral para que 
os filhos possam sobreviver e através da educação tenham um futuro com caráter, vejamos 
o entendimento de Silvio Rodrigues:

Esse é o dever principal que incumbe aos pais, pois quem põe filhos no mundo 
deve provê-los com os elementos materiais para a sobrevivência, vem como fornecer-lhes 
educação de acordo com seus recursos, capaz de propiciar ao filho, quando adulto, um meio 
de ganhar a vida e de ser elemento útil à sociedade (RODRIGUES, 2008, p. 360).

No inciso II trata-se em tê-los em sua companhia e guarda, neste elemento é atribuído 
aos titulares um direito e um dever, conforme o entendimento de Silvio Rodrigues:

Dever porque ao pai, a quem incumbe criar, incumbe igualmente guardar. Tanto 
que, se confia a guarda à pessoa com a qual sabe que o filho fica moral ou materialmente 
em perigo, comete o delito compendiado no artigo 245 do Código Penal de 1940. Mas, 
sendo o pai responsável pelos atos ilícitos praticados pelo filho menor, o direito de guarda é 
indispensável para que possa, sobre ele, exercer a necessária vigilância (RODRIGUES, 2008, 
p. 361)

Conceder ou negar consentimento para casar, é elemento que está previsto no inciso 
III do artigo citado acima e para Silvio Rodrigues:

Essa prerrogativa conferida aos pais, ao contrário do que se dá em outros sistemas 
legislativos em que é absoluta, não tem, no direito brasileiro, uma importância transcendental, 
porque o consentimento paterno pode ser suprido judicialmente (RODRIGUES, 2008, p. 361)

O inciso IV, é considerado por Silvio Rodrigues (2008, p. 361), o campo da tutela 
testamentária, já que apenas se justifica se o outro cônjuge, que também é titular do poder 
familiar, for morto ou não puder, por alguma incapacidade, exercitar o poder paternal, pois 
não pode um dos cônjuges privar o outro de um direito que a lei lhe confere.

No inciso V, nota-se que no intuito de impedir que a inexperiência dos incapazes 
possa conduzi-los à prática de atos prejudiciais, o legislador os coloca debaixo da orientação 
de uma pessoa capaz, que os represente ou os assista em todos os atos da vida civil.

Enquanto no inciso VI, Silvio Rodrigues relata que:
Esse direito, conferido aos pais, só se legitima, como diz a lei, quando dirigido contra 

pessoa que ilegalmente detenha o filho, de modo que, se o réu guarda legalmente em sua 
companhia o filho de outrem, não há como atender o pedido do autor (RODRIGUES, 2008, 
p. 362).

Por fim, o inciso VII, confere aos pais o direito de exigir a obediência e respeito, 
permitindo a aplicação de castigos moderados para tais fins (2008, p. 363):

3.2. Princípios do Direito de Família

Para se obter a regulamentação do Direito de Família, o Código Civil buscou se 
adaptar com à evolução social e para isso se fez necessário se fundamentar nos princípios e 
normas constitucionais.

Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 6) relata que:
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As alterações introduzidas visam preservar a coesão familiar e os valores culturais, 
conferindo-se à família moderna um tratamento mais consentâneo à realidade social 
atendendo-se às necessidades da prole e de afeição entre os cônjuges e os companheiros e 
aos elevados interesses da sociedade. 

Os princípios do Direito de Família têm suma importância e são fonte essencial e 
indispensável para nosso ordenamento jurídico. Os princípios são garantidores de nossos 
direitos e servem também como base para toda área jurídica.

Segundo Paulo Bonavides, in Dias (2009, p. 56), nos ensina:
Os princípios constitucionais foram convertidos em alicerce normativo sobre o qual 

assenta todo o edifício jurídico do sistema constitucional o que provocou sensível mudança 
na maneira de interpretar a lei.

Diante disso, destacamos os mais relevantes princípios que vão se tratar do Direito 
de Família.

3.2.1. Princípios da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros

Este princípio vem a surgir a partir da Constituição Federal, e tem como o principal 
objeto a igualdade, recaindo a ideia do poder marital e a autocracia do chefe de família. 

Para melhor entendimento, vejamos o conceito que Maria Helena Diniz (2008, p. 19) 
ressalta acerca deste princípio:

Com este princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros, desaparece 
o poder marital, e a autocracia do chefe de família é substituída por um sistema em que 
as decisões devem ser tomadas de comum acordo entre conviventes ou entre marido e 
mulher, pois os tempos atuais requerem que  marido e mulher tenham os mesmos direitos e 
deverem referente a sociedade conjugal, o patriarcalismo não mais se coaduna com a época 
atual, nem atende os anseios do povo brasileiro; por isso juridicamente o poder de família é 
substituída pela autoridade conjunta e indivisa, nãos mais se justificando a submissão legal 
da mulher. Há uma equivalência de papéis, de modo que a responsabilidade pela família 
passa a ser dividida igualmente entre o casal.

Partindo do entendimento dado pela Maria Helena Diniz, podemos observar que este 
princípio trouxe mudanças, inexistindo mais a ideia de poder absoluto do “pater famílias”, e 
passou a surgir uma evolução dentro do Direito de Família. Este princípio trouxe direitos e 
deveres e principalmente a igualdade a mulher e ao homem, cabendo a ambos o mesmo 
direito e poder de direção ao filhos.

Ademais, podemos observar que este princípio da igualdade é um princípio que está 
previsto em texto Constitucional, conforme abaixo citados:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
(...) 
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta 

constituição.
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§5º os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher.72

O Código Civil em seu artigo 1.511 ressalta a igualdade dos cônjuges, vejamos:
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade 

de direitos e deveres dos cônjuges.73

Portanto, este princípio da igualdade já estabelecido pela própria Constituição 
Federal e bem como pelo Código Civil, veio garantir a igualdade tanto a mulher como o 
homem ao Direito de Família, estabelecendo para ambos os direitos e deveres no campo 
familiar.

3.2.2. Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos

Assim como o princípio mencionado acima, o princípio da igualdade jurídica de 
todos os filhos está consagrado em texto Constitucional, vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)

(...)
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 
à filiação.74

Contudo, a lei é clara no que se trata da igualdade entre os filhos e excluindo qualquer 
tipo de distinção entre filhos.

Maria Helena Diniz ressalta que:
Com base nesse princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, não se faz 

distinção entre filho matrimonial, não-matrimonial ou adotivo quando ao poder familiar, 
nome e sucessão; permite-se o reconhecimento de filhos extramatrimoniais e proíbe-se que 
se revele no assento de nascimento a ilegitimidade simples ou espuriedade.

Atualmente não existe mais essa diferença, pois sendo gerados ou não de um 
casamento terão o mesmo tratamento, sem qualquer desigualdade, pois está totalmente 
prevista em lei a igualdade cabendo a todos direitos e deveres na mesma proporcionalidade.

3.2.3. Princípio do pluralismo familiar

Este princípio vai tratar em questão da diversidade de comunhão familiar, cabendo 
ser constituído não somente pelo casamento e também por outros arranjos familiares, 
conforme conceitua Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, in Dias (2009, p. 66):

72 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
73 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
74 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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O princípio do pluralismo das entidade familiares é encarado como o reconhecimento 
pelo Estado da existência de várias possibilidades de arranjos familiares. 

O princípio do pluralismo familiar tem como o objeto a diversidade de entidades 
familiares, como citado acima o Direito de Família vive em constante mudanças. Há muito 
tempo para as pessoas constituírem família era somente através do matrimônio, mas com a 
evolução este ato deixou de ser praticado, no que passou a ser reconhecida à união estável. 
É possível nos dias de hoje notarmos ao nosso redor famílias monoparentais e tantas outras 
espécie de família.

3.2.4. Princípio da consagração do poder familiar

Para se conceituar este princípio se faz necessário observar o conceito que Maria 
Helena Diniz (2008, p.23) estabelece:

O princípio da consagração do poder familiar substituindo o marital e o paterno, 
no seio da família, é atualmente considerado poder-dever de dirigir a família e exercido 
conjuntamente por ambos os genitores.

Portanto, conforme mencionado acima, este princípio vai direcionar os pais o poder-
dever ao exercício da família.

3.2.5. Princípio do superior interesse da criança e do adolescente

Trata-se da manifestação do interesse que a criança e o adolescente possuem, 
possibilitando uma maturidade da personalidade da criança e do adolescente.

Este princípio está previsto no artigo 227, caput, da Constituição Federal de 1988, 
vejamos o seu texto:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)

3.2.6. Princípio da afetividade

O princípio da afetividade tem ligação com o princípio da dignidade da pessoa 
humana, pois, aqui se trata do respeito à dignidade da pessoa, é um princípio fundamental 
do Direito de Família.

Nesse contexto, Sergio Resende de Barros (2002) comenta acerca do princípio da 
afetividade:

O direito ao afeto é a liberdade de afeiçoar-se um indivíduo a outro. O afeto ou 
afeição constitui, pois, um direito individual: uma liberdade que o Estado deve assegurar a 
cada indivíduo, sem discriminação, senão as mínimas necessárias ao bem comum de todos.

Segundo Maria Berenice Dias (2009, p. 71), o princípio da afetividade é considerado 
como o norteador do direito de famílias.
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3.2.7. Princípio da solidariedade familiar

Neste princípio vai tratar-se da fraternidade e a reciprocidade, e claro, a solidariedade 
que cada membro da família deverá observar este princípios básicos para uma convivência 
no âmbito familiar.

A solidariedade tem o objetivo buscar a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidaria, conforme previsto em texto Constitucional em seu artigo 3º, inciso I.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária75 

Contudo este princípio gera repercussão em relação ao Direito de Família e passar a 
ter relevância para o âmbito familiar. 

3.3. Da Guarda

É ao mesmo tempo o direito e dever, conforme o entendimento de Silvio Rodrigues 
(1995, p. 344):

A guarda é tanto um dever com um direito os pais: dever pois cabe aos pais criarem e 
guardarem o filho, sob pena de abandono; direito no sentido de ser indispensável a guarda 
para que possa ser exercida a vigilância, eis que o genitor é civilmente responsável pelos 
atos do filho.

No artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente podemos perceber o dever dos 
pais que possuem a guarda, vejamos:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive 
aos pais.             (Vide Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência76 

De acordo com o artigo mencionado acima, a guarda busca a educação e assistência 
e moral para o desenvolvimento mais saudável dos filhos.

A guarda pode ser atribuída por decisão judicial ou acordo entre os pais, podendo ser 
escolhida entre três espécies existentes: a guarda unilateral, a guarda alternada e a guarda 
compartilhada.

3.3.1. Da guarda unilateral

É atualmente a mais adotada em nosso ordenamento jurídico, é aplicada, na maioria 
das vezes, a concessão fica a mãe, atribuindo-lhe a guarda física e jurídica do menor, pois ao 
admitir a guarda unilateral , a Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2002, demonstra que não é 
excluído do genitor os direitos e obrigações (PEREIRA, 2009). 

A guarda unilateral está prevista no artigo 1.583 do Código Civil, a qual é atribuída 
somente a um dos genitores (pai ou mãe), vejamos:

Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 
§ 1o  Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a 

alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização 
conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo 
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

75 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
76  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm
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Enquanto a um é atribuída a guarda, ao outro é conferido apenas o direito de visitas. 
Mesmo que não possua a guarda do filho não perderá o poder familiar, é a mais utilizada no 
dia a dia, enquanto é atribuída a guarda para um dos genitores a outro será garantido os dias 
de visitas, esta modalidade possui o objeto de não privar o menor da convivência de um dos 
genitores (GONÇAVES, p. 266, 267)

A guarda unilateral é conferida somente a um dos genitores, em caso em que um 
dos genitores não concorde com a guarda, caberá ao juiz determinar de ofício ou a pedido 
do Ministério Público e quando as visitas, serão estabelecidos por consenso ou fixado pelo 
juiz. Ao genitor que não possui a guarda e sim as visitas poderá obter todas informações a 
respeito do filho, inclusive a escola tem o dever de informar ao genitor sobre a frequência e 
o rendimento do aluno na escola (Dias, 2011, p. 523, 524).

É notável que em nossa sociedade, na maioria das vezes, a guarda é conferida às 
mães, mas o pai não perderá os seus direitos, caberá a ele o direito de visitas e vigilância. 
Cabe ressaltar que o interesse da criança tem certo peso e relevância para a escolha de quem 
será o guardião.

Maria Manoela Rocha dispõe considerações importantes acerca do princípio do 
melhor interesse da criança na atribuição da guarda, vejamos:

O princípio do melhor interesse da criança deve estar presente em todas as áreas 
concernente à família e à criança. Tem como consequência dar ao juiz um poder discricionário 
de decidir diferente da lei se melhor interessar à criança. 

[...] 
O melhor interesse do filho dependerá de cada caso. A criança como ser em 

desenvolvimento demanda em cada etapa da vida necessidades diferentes, portanto, 
interesses diferentes.

3.3.2. Da guarda compartilhada

A guarda compartilhada foi instituída pela Lei nº. 11.698, de 13 de junho de 2008, 
alterando os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil Conforme o entendimento de Paulo Lôbo 
(2011, p. 199): -

A guarda compartilhada pode ser requerida ao juiz por ambos os pais, em comum 
acordo, ou por um deles nas ações litigiosas de divórcio, dissolução de união estável, ou, 
ainda, em medida cautelar de separação de corpos preparatória de uma dessas ações. 
Durante o curso de uma dessas ações, ao juiz foi atribuída a faculdade de decretara guarda 
compartilhada, ainda que não tenha sido requerida por qualquer um dos pais, quando 
constatar que ela se impõe para atender às necessidades específicas do filho, por não ser 
conveniente que aguarde o desenlace da ação. A formação e o desenvolvimento do filho 
não podem esperar o tempo do processo, pois o seu tempo é vida que flui.

Na guarda compartilhada os genitores possuem a mesma responsabilidade na 
criação do filho, mesmo separado, continuam detentos da guarda.

Partindo deste conceito, Eduardo de Oliveira Leite (1997, p. 244) define guarda como:

A guarda compartilhada mantém, apesar da ruptura, o exercício em comum da 
autoridade parental e reserva, a cada um dos pais, o direito de participar das decisões 
importantes que se referem à criança.
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Contudo a guarda compartilhada passou a ser expressa em nosso ordenamento 
jurídico a partir da Lei 11.693/2008, qual alterou os artigos 1.583 e 1.584, do CC de 2002. 
Nesse contexto, vejamos os ensinamentos de Leonardo Barreto Moreira Alves:

O instituto da guarda compartilhada, até bem pouco tempo, não era previsto 
expressamente no ordenamento jurídico nacional, o que não impossibilitava a sua aplicação 
na prática, a uma com base nas experiências do Direito Comparado (principalmente na 
França - Código Civil francês, art. 373-2, Espanha Código Civil espanhol, arts. 156, 159 e 160, 
em Portugal - Código Civil português, art. 1905°, Cuba - Código de Família de Cuba, arts. 57 
e 58 e Uruguai - Código Civil uruguaio, arts. 252 e 257) e, a duas, com fulcro em dispositivos 
já existentes no ordenamento jurídico, especialmente o art. 229 da Constituição Federal 
(“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores [...]”) e os artigos 1.579 
(“O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos”), 1.632 (“A 
separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre 
pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia 
os segundos”) e 1.690, parágrafo único (“Os pais devem decidir em comum as questões 
relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao 
juiz para a solução necessária”) do Código Civil brasileiro77  

3.3.3. Da guarda alternada

Trata-se de atribuição somente a uma pessoa, durante um período determinado. 
Encerrando este período a guarda retorna aquele genitor que, até então não possuía.

Para melhor entendimento vejamos um exemplo: é determinado que o filho 
permaneça na casa de um dos genitores por um período e decorrendo este tempo o filho 
volta para a casa de outro genitor e assim a alternação continua. Como o próprio nome diz 
“alternado”, a guarda fica alternando-se sempre entre os genitores.

Vale ressaltar que aqui não prioriza o melhor interesse da criança ou do adolescente, 
visto que, essa alternatividade não oferece proteção e nem segurança para a criança, em 
outras palavras, é feito da criança um “ioiô”.

Segundo WaldyrGrisard Filho, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Família 
(IBDFAM), o melhor a ser feito é o acordo entre os pais, ou caso contrário, a escolha será feita 
por decisão judicial.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o estudo sobre o poder familiar e as suas funções, pode-se concluir 
que o perfil da família vem se modificando constantemente, em virtude de muitas mudanças 
já acorridas dentro deste campo.

Foi no decorrer dos tempos que o Direito Civil foi se aperfeiçoando, pois é visto que 
desde as primeiras civilizações este campo sempre teve o interesse em proteger o Direito da 
Família. São percebíveis as mudanças de funções exercidas pelos membros desta instituição, 
em dias atuais, não se tem mais aquele conceito de que somente o homem (pai de família) 
é o que sustenta os filhos e cumprem com os deveres e obrigações estabelecidos em leis. 
É também visto a evolução que a mulher adquiriu no decorrer dos tempos, pois hoje ela 
possui a liberdade e igualdade de exercer as mesmas funções que homem possui e em caso 
de separação ela possui o direito de conter a guarda do menor.

77 ALVES, Leonardo Moreira. A guarda compartilhada e a Lei 11.698/2008, p. 241.
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É certo que é conferido a ambos não somente direito e como também os deveres, de 
tal forma os pais possuem autoridade sobre os filhos. A proteção exercida pelos pais ou pelo 
responsável é fundamental para uma boa formação na vida da criança e do adolescente, pois 
os filhos necessitam de atenção e precisam ser ouvidos pelos os pais. É necessário que os 
pais imponham limites aos filhos para que eles quando maiores de 18 anos possam valorizar 
e ter um bom convívio na sociedade.

Nos dias de hoje muitas famílias acabam por permitir e liberar as vontades dos filhos 
para suprir e compensar a ausência deles devido seus compromissos. 

A educação tem que ser aplicada dentro da própria casa, como diz o ditado “educação 
vem de berço”, pois não é o dever dos profissionais como os professores exercer esta função 
que somente cabe aos pais ou o responsável. 

Esses direitos conferidos aos pais são irrenunciáveis.
O Código Civil buscou se adaptar com a evolução social e para isso se fez necessário 

se fundamentar nos princípios e normas constitucionais, pois possuem certa importância e 
são considerados como fonte essencial e indispensável para nosso ordenamento jurídico. 
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RESUMO
O presente trabalho será apresentado para expor tamanha importância do processo penal 
brasileiro como efetivação dos direitos e garantias fundamentais previstos em nossa 
Constituição Federal de 1988. Ademais, o estudo demonstrará que através das decisões 
judiciais penais se edifica e põe em prática os direitos conquistados ao longo da história 
jurídica. 
Palavras-chave: Constituição; Direitos Fundamentais; Processo Penal.

ABSTRACT
This work will be presented to expose such importance of the Brazilian criminal proceedings 
as enforcement of fundamental rights and guarantees provided in our Constitution of 1988. 
In addition, the study will demonstrate that through the criminal court decisions is built in 
implements the rights won over legal history.
Key-words: Constitution; Fundamental rights; Criminal proceedings.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, contempla em seu artigo 5º, o rol dos chamados 
direitos e garantias fundamentais que conferem a todos os cidadãos direitos inerentes 
a sua liberdade, dignidade, igualdade, expressão dentre os vários que se encontram 
previstos neste preceito constitucional. O trabalho em tela, irá se ater as decisões 
judicias que também estão previstas neste artigo supracitado e que confere a todos 
o acesso a justiça, o direito de ação, mas que ao final do trâmite processual se tenha 
uma decisão judicial justa e efetiva para garantir os direitos conquistados, chamados de 
direitos fundamentais.

Os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no artigo 5º da Lei Maior, 
podendo ser encontrado em diversos dispositivos inseridos na Constituição. Um direito 
ou garantia individual não pode ser suprimido do ordenamento jurídico brasileiro, por 
conta de serem consideradas cláusulas pétreas, previstas no §4º do artigo 60 da Magna 
Carta de 1988. 

De acordo com a doutrina contemporânea e os entendimentos dos Tribunais 
Superiores, o Processo Penal tem sido utilizado na sua essência, ou seja, como instrumento 
de proteção aos direitos e garantias fundamentais. No aspecto processual, depois de 
um trágico histórico Processual Penal Inquisitivo, a Constituição adotou o Sistema Penal 
Acusatório, onde o Estado investiga, acusa e julga o cidadão garantindo os direitos dos 
jurisdicionados em relação a sua liberdade, bem como lhe garantir um processo justo e 
efetivo, respeitando suas formalidades.

78 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: lucas-lmj@bol.com.br.
79 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: ribeirocvinicius@gmail.com. 
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Porém, para se concretizar de forma integral os direitos elencados, passando por um 
processo penal constitucional, precisa-se necessariamente de uma sentença a qual o Estado 
através de sua jurisdição irá dizer o direito em um aspecto sistemático do ordenamento 
pátrio. É nessa visão, que o presente trabalho irá abordar os aspectos das decisões judiciais 
visando analisar a sua fundamentação.  

2. METODOLOGIA

O trabalho em tela irá utilizar o método dedutivo, qual seja, através do estudo da 
legislação constitucional, bem como, o Código de Processo Penal, doutrina e jurisprudência 
em referência ao estudo aprofundado das decisões judiciais no âmbito penal. 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Os direitos fundamentais, como já mencionados são cláusulas pétreas positivados 
no ordenamento jurídico brasileiro e por seu intermédio o cidadão consegue limitar o poder 
de atuação do Estado, impondo-lhe o poder de não intervenção, de abstenção. Nas palavras 
de Ingo Wolfgang Sarlet:

“Os direitos fundamentais, como resultado da personalização e positivação 
constitucional de determinados valores básicos (daí seu conteúdo axiológico), 
integram, ao lado dos princípios estruturais e organizacionais (a assim denominada 
parte orgânica ou organizatória da Constituição), a substância propriamente dita, 
o núcleo substancial, formado pelas decisões fundamentais, da ordem normativa, 
revelando que mesmo num Estado constitucional democrático se tornam 
necessárias (necessidade que se fez sentir da forma mais contundente no período 
que sucedeu à Segunda Grande Guerra) certas vinculações de cunho material para 
fazer frente aos espectros da ditadura e do totalitarismo” (SARLET, pg. 70).

Cumpre ressaltar que os direitos são vantagens conferidas às pessoas e que limitam 
o Estado em caso de atuação desgovernada. São fundamentais aqueles inerentes ao ser 
humano. Para que o Estado não adentre em algo inerente a dignidade de cada um é que são 
estabelecidos os direitos fundamentais.

Já as garantias andam em consonância para efetivação desses direitos, ou seja, dispõe 
mecanismos assecuratórios dos direitos citados. Segundo o Professor Paulo Bonavides, em 
sua obra Curso de Direito Constitucional, as garantias constitucionais podem ser tanto da 
Constituição (acepção lata), como serem “garantias dos direitos subjetivos expressos ou 
outorgados na Carta Magna, portanto, remédios jurisdicionais eficazes para a salvaguarda 
desses direitos (acepção estrita)”. 

Portanto, as garantias têm por objetivo assegurar o exercício dos direitos fundamentais 
e, ainda, sanar a lesividade quando os direitos não estiverem sendo respeitados. A garantia 
facilita a defesa do direito fundamental assegurado constitucionalmente. Para cada direito, 
previsto, há uma garantia. Para melhor elucidação da temática, vamos a um exemplo clássico 
de garantia fundamental: A Constituição Federal garante a liberdade de locomoção, que, 
sendo violada, poderá ser restaurada com o mecanismo assecuratório correspondente, que 
é o habeas corpus. Tal é instrumento é um remédio constitucional, considerado espécie do 
gênero garantia. 
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3.2. Características dos Direitos Fundamentais 

De acordo com a doutrina, os direitos fundamentais possuem algumas características, 
dentre as quais serão analisadas a seguir:

a) Universalidade: os direitos fundamentais são destinados a todas as pessoas, sem 
distinção. Não pode ser dirigido a apenas uma classe ou a uma pessoa. Conforme ressaltado 
por Gilmar Ferreira Mendes: 

“Não é impróprio afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais 
e que a qualidade de ser humano constitui condição suficiente para a titularidade 
de tantos desses direitos. Alguns direitos fundamentais específicos, porém, não 
se ligam a toda e qualquer pessoa. Na lista brasileira dos direitos fundamentais, 
há direitos de todos os homens como o direito à vida, mas há também posições 
que não interessam a todos os indivíduos, referindo-se apenas a alguns, aos 
trabalhadores, por exemplo.” (MENDES, pg. 240). 

b) Histórico: significa que a formação dos direitos fundamentais se dá com os 
desenvolvimentos e mutações histórico-culturais da sociedade. A origem desses direitos se 
perpetua em movimentos como o constitucionalismo, neoconstitucionalismo, etc. 

c) Limitabilidade ou Caráter Relativo: significa que ainda que sejam considerados 
fundamentais, não são direitos absolutos. Não há direito absoluto. Exemplo é a relativização 
do princípio da presunção de inocência pelo STF, caso mais atual envolvendo os direitos 
fundamentais. Conforme nos ressalta Paulo Gustavo Gonet Branco:

“Os direitos fundamentais podem ser objeto de limitações, não sendo, pois, 
absolutos. Até o elementar direito à vida tem limitação explícita no inciso XLVII, a, 
do art. 5º, em que se contempla a pena de morte em caso de guerra formalmente 
declarada”. (BRANCO, pg. 230).

d) Cumulatividade ou concorrência dos direitos fundamentais: os direitos 
fundamentais não se excluem, na verdade se somam. Para o exercício de um, não é necessário 
que o outro seja eliminado. 

e) Irrenunciabilidade: significa que ninguém pode recusar abrir mão de um direito 
fundamental. 

f) Irrevogabilidade: significa que nem mesmo processo de alteração da Constituição 
(emendas constitucionais) é possível revogar um direito fundamental. 

g) Imprescritibilidade: os direitos fundamentais, por serem inerentes à pessoa 
humana, não prescrevem. Os titulares desses direitos, mesmo que não o exerçam, não os 
perdem. Vale a pena transcrever a lição deixada por José Afonso da Silva quando explicou 
em seu curso sobre as características dos direitos fundamentais, nos seguintes termos: 

“Prescrição é um instituto jurídico que somente atinge coarctando, a exigibilidade 
dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade dos direitos personalíssimos, 
ainda que não individualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis e exercidos, 
não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da 
exigibilidade pela prescrição.” (SILVA, pg. 399).

h) Indivisibilidade: os direitos fundamentais não podem ser vistos de forma isolada, 
ou seja, eles são interdependentes.
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3.3. As Decisões Penais 

Como apresentando nos tópicos anteriores, os direitos fundamentais têm um caráter 
de limitação do Estado frente ao indivíduo, dentre suas características também apresentadas, 
percebe-se que a Constituição elencou direitos primordiais que devem ser efetivados em 
sua integralidade, para a realização do Estado Democrático de Direito.

O Processo Penal como um instrumento de garantias desses direitos fundamentais 
desempenha um papel importante dentro do ordenamento jurídico como também perante 
a sociedade, pelo fato de seus efeitos serem aplicados diretamente ao cidadão inserido nesse 
meio social. Pois é através deste processo que o Estado diante do Sistema Acusatório irá 
processar aquele que supostamente cometeu um ilícito penal, garantindo-lhes um trâmite 
justo.

Dentre as decisões no Processo Penal, podemos citar vários tipos de provimentos 
judiciais: despachos de mero expediente, decisões interlocutórias simples e mistas 
(terminativas e não terminativas), bem como as decisões definitivas (sentenças), esta por 
sua vez, será analisada no presente com maior grau de relevância.

A sentença penal pode ser conceituada, nas palavras de Fernando Capez como: 

“Manifestação intelectual lógica e formal emitida pelo Estado, por meio de seus 
órgãos jurisdicionais, com a finalidade de encerrar um conflito de interesses, 
qualificado por uma pretensão resistida, mediante a aplicação do ordenamento 
legal ao caso concreto”.  (CAPEZ, pg. 527).

Ou seja, na sentença consuma-se a função jurisdicional, aplicando-se a lei ao caso 
concreto controvertido, com a finalidade de extinguir juridicamente a controvérsia.

3.4. Requisitos Formais da Sentença

Para a sentença ser prolatada, esta deve obedecer alguns requisitos formais que 
estão elencados no artigo 381 do Código de Processo Penal, que a divide em três momentos: 
relatório, fundamentação e dispositivo. 

Por relatório podemos entender que é quando o juiz deverá efetuar um resumo dos 
acontecimentos mais importantes que se deram ao longo do processo. O professor Pontes 
de Miranda denominou esse momento de: “história relevante do processo”. No relatório 
deverá conter: os nomes das partes, a exposição sucinta da defesa e da acusação e demais 
ocorrências processuais relevantes. Importante destacar que no JECRIM (art. 81, §3º), 
dispensa-se o relatório. 

Para fins didáticos do presente trabalho, inverteremos a ordem de explicitação 
dos requisitos formais da sentença. Passaremos então a analisar o dispositivo e por fim 
analisaremos a fundamentação que é a essência do presente estudo.

O dispositivo é a parte da sentença que contém o comando da decisão, o provimento 
final, de condenação ou absolvição. Por óbvio, o dispositivo da sentença deve guardar relação 
com as razões de decidir (fundamentação). É a decisão propriamente dita. E conforme dispõe 
o artigo 381 o magistrado deve indicar os artigos de lei no dispositivo (IV). 
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A fundamentação também chamada de motivação é o requisito geral de todas as 
decisões judiciais. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, faz a seguinte ressalva: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 
o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX -  todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Conforme as lições do doutrinador Renato Brasileiro, a fundamentação das decisões 
judiciais são inerentes do Estado Democrático de Direito, vejamos:

“A garantia constitucional inserida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, 
segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência 
inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para 
viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de 
defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio 
do julgador, daí a necessidade de adequada fundamentação”. (BRASILEIRO, pg. 
1429).

Ademais, a fundamentação é de capital indisponibilidade, pois permite um controle 
de racionalidade da decisão do juiz pelas partes e também pela própria sociedade, pois nos 
dias atuais os meios de publicação estão mais acessíveis, corroborando, portanto também 
com princípio da publicidade dos atos processuais. 

Nesta esteira é o entendimento do professor e jurista Aury Lopes Júnior, que consagra 
o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 premissa de um processo penal democrático, 
a saber:

“Para o controle da eficácia do contraditório e dos direitos de defesa, bem como que 
existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é fundamental que 
tal decisões judiciais (sentenças e decisões interlocutórias) estejam suficientemente 
motivadas.  Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão 
predominou sobre o poder, permissa fundante de um processo penal democrático. 
Nesta linha, esta expressamente consagrada no art. 93, IX, da CB” (LOPES JR, pg. 
1096).

Deste modo, a grande indagação apontada pelo professor Aury Lopes Júnior traz a ideia 
de respeito aos direitos fundamentais, bem como, a efetivação dos direitos constitucionais 
em prol do jurisdicionado, apontado por ele como processo penal democrático. 

E para o autor, o poder judicial só será legitimado os atos somente serão seguros 
e válidos não apenas por boa argumentação submetida ao contraditório. Ressalva, que a 
fundamentação das decisões judiciais é um instrumento de controle de racionalidade, 
limitando o poder e residindo numa garantia para as partes e a para a sociedade. 

Para a realização democrática do Processo Penal, faz-se necessário que o julgador 
motive suas decisões como já salientado, para o controle das partes e da sociedade e 
possibilitando ao imputado defender-se de todos os fatos a ele imposto mediante um 
procedimento legal preestabelecido.
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Portanto a motivação de uma decisão judicial deve ser muito bem fundamentada, 
rebatendo todas as teses, provas, e fatos apresentados no processo sob pena de nulidade. 
Para Aury Lopes Júnior, a motivação é:

“Ponto nevrálgico da sentença, em que o juiz deve analisar e enfrentar a sua 
totalidade (sob pena de nulidade) das teses acusatórias e defensivas, demonstrando 
os motivos que levaram a decidir dessa ou daquela forma. A motivação dá-se em 
duas dimensões: fática e jurídica. Na primeira, procede o juiz à valoração da prova 
e dos fatos, reservando a fundamentação em torno das teses jurídicas adotadas e 
também o enfrentamento das teses jurídicas alegadas, mas refutadas”. (LOPES JR, 
pg. 1117). 

Levando em consideração esses aspectos, cabe necessariamente ao julgador se ater 
a tudo que lhe é apresentado no processo e ao se inclinar a uma postulação de condenação 
ou absolvição, qual seja, deve este fundamentar a decisão minuciosamente, não apenas se 
referindo a palavras vagas que não deixem claro a concretização da sua jurisdição. 

Seguindo os ensinamentos de Renato Brasileiro, constata-se uma evolução da 
fundamentação das decisões judiciais:

Com o passar do tempo, a garantia da motivação das decisões judicias passou 
a ser considerada também garantia da própria jurisdição. Afinal de contas, os 
destinatários da fundamentação não são mais apenas as partes e o juízo ad quem, 
como também toda a coletividade que, com a motivação, tem condições de aferir 
se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda”. (BRASILEIRO, pg. 1430).

Conforme se verifica, a doutrina apresentada no presente estudo se dirige ao 
entendimento de que o Processo Penal implante os critérios de Justiça respeitando os 
aspectos legais, bem como os direitos fundamentais positivados ao imputado, e que 
este venha a responder este processo sem que este lhe cause arbitrariedade ou qualquer 
outro meio que constranja ilegalmente sua liberdade a qual é inerente a sua dignidade, 
fundamento do nosso Estado Democrático de Direito.

3.5. O Livre Convencimento Motivado e a Prisão Cautelar para mantença da Ordem 
Pública

O ordenamento jurídico pátrio prevê expressamente que o julgador em suas decisões 
judiciais tem o seu livre convencimento ao decidir, desde que esteja devidamente motivado.

A essência desta temática é em prol da imparcialidade, pois este princípio impede ao 
magistrado de proferir decisões arbitrárias por sentimentos pessoais ou provas inexistentes 
nos autos de um processo.

Nas palavras do doutrinar Tourinho Filho, o autor ressalva que:

“Sentença sem motivação é corpo sem alma. É nula. Se se trata, conforme acabamos 
de ver, de requisito estrutural da sentença, formalidade, portanto, essencial, faz 
concluir-se que sentença sem motivação é uma não sentença”. (TOURINHO, pg. 
527). 

Porém conforme explanado pelo autor, o juiz ao ter a liberdade de decisão conforme 
sua discricionariedade estará cerceado pela motivação decorrente de provas levadas ao seu 
conhecimento.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



53

Conforme estatística levantada pelo site Conjur, site com grande relevância no 
âmbito jurídico, apurou-se que no ano de 2015 tramitavam mais de 100 (cem) milhões de 
processo na Justiça Brasileira. 

Há relatos também da falta de estrutura do Poder Judiciário, tanto no setor de recursos 
humanos como o déficit de equipamentos, o que não proporciona aos atuais serventuários 
meios reais para sanar o abarrotamento de processos judiciais. 

Acontece que, diante da excessiva demanda de casos, o Processo Penal tem sofrido 
com muitas arbitrariedades em suas decisões, especialmente em relação à concessão da 
prisão preventiva pelo magistrado, o qual vem deixando marginalizado a extrema relevância 
do artigo 312 do Código de Processo Penal ao caso concreto.

Na maioria das decisões quando condenado o réu a prisão preventiva, tem-se visto a 
obscuridade de fundamentação para a concessão desta medida em detrimento do acusado, 
imputando-lhe a sanção por meio de conceitos vagos muita das vezes. Isto refere-se a total 
contrariedade ao rol de direitos fundamentais e requisito formal de fundamentação já 
explicitado neste trabalho. 

Uma das questões em voga pelo mundo jurídico atual e presentes na grande maioria 
das decisões emanadas pelo Poder Judiciário, consiste na premissa do substantivo “ordem 
pública” o qual sustenta uma fundamentação da privação de liberdade do jurisdicionado. 
Conforme os ensinamentos do professor e doutrinador Aury Lopes Júnior:

“Grave problema encerra ainda a prisão para garantia da ordem pública, pois 
se trata de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer 
referencial semântico. Sua origem remonta a Alemanha na década de 1930, 
período em que nazifacismo buscava extremamente isso: uma autorização geral e 
aberta para prender. Até hoje, ainda que de forma mais dissimulada tem servida a 
diferentes senhores, adeptos dos discursos autoritários e utilitarista, que tão “bem” 
sabem utilizar dessas clausulas genéricas e indeterminadas do direito para fazer 
valer seus atos prepotentes”. (LOPES JR, pg. 866).

Ora, tolher a liberdade de um cidadão através de um conceito indeterminado e vago, 
não condiz com o processo penal constitucional democrático em comento. Esse Processo 
Penal a qual nos referimos não é para ser aplicado por alguns juízos ou por parte da doutrina, 
ou seja, a decisão penal tem que estar em consonância com os direitos fundamentais que 
elencam os princípios norteadores da Lei Penal: imparcialidade, presunção de inocência, 
favor rei dentre outros.

O termo “ordem pública” é muito subjetivo e dá ao julgador resolver as questões 
amplamente decidindo muitas das vezes alegando as seguintes teses: paz social, 
periculosidade do réu, clamor público, etc. 

Estão confundindo Processo Penal e Segurança Pública. Nas palavras de Fernando 
Capez, Processo Penal é: “conjunto de princípios e normas que disciplinam a composição das 
lides penais, por meio da aplicação do Direito Penal objetivo” (CAPEZ, pg. 45). Já a questão 
de garantir a paz social é um dever de Segurança Pública do Estado, diferente do conceito 
acima explanado.

Ademais, levar alguém a prisão sob o fundamento da periculosidade do réu e que 
este venha a cometer novos crimes é uma aberração jurídica, conforme explica Roberto 
Dalmanto Júnior:
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“Não há como negar que a decretação de prisão preventiva com o fundamento 
de que o acusado poderá cometer novos delitos baseia-se, sobretudo, em dupla 
presunção de culpabilidade: a primeira, de que o imputado realmente cometeu 
um delito; a segunda, de que, em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos, 
praticará outro crime ou, ainda, envidará esforços para consumar o delito tentado”.
(DELMANTO, pg. 234). 

Diante de alguma das fundamentações usadas pelos magistrados para decretar 
a prisão preventiva exemplificadas estar-se-á deste modo contrariando o princípio das 
fundamentações das decisões judiciais, sendo portanto decisões nulas de pleno direito 
numa visão sistemática do Processo  Penal.

Há de se destacar que a própria legislação penal em seu artigo 319 proporciona ao 
magistrado uma forma de restrição de direitos quando considerado o individuo, em meio 
à tramitação de processo, sua alta periculosidade a sociedade. Sendo assim, decretar a 
prisão preventiva do cidadão sob essa análise não poderia ser a medida de praxe, como vem 
acontecendo, mas uma medida de exceção, extraordinária ao caso fático.

Para postular uma condenação não basta meros indícios, contudo, as provas 
produzidas dentro do processo devem ser condizentes, pois também na dúvida o magistrado 
deve absolver o réu. 

Dentre toda essa sistemática conclui-se, portanto, a inconstitucionalidade da prisão 
preventiva em razão do princípio da legalidade e da taxatividade, conforme a doutrina do 
professor Aury Lopes Júnior:

“Obviamente a prisão para a garantia da ordem pública não é cautelar, pois não 
tutela o processo, sendo, portanto, flagrantemente inconstitucional, até porque 
nessa matéria, é imprescindível a estrita observância ao princípio da legalidade 
e da taxatividade. Considerando a natureza dos direitos limitados (liberdade e 
presunção de inocência), é inadmissível uma interpretação extensiva (in malam 
partem) que amplie o conceito da cautelar até o ponto de transforma-la em medida 
de segurança pública. (LOPES JR. pg. 868). 

Apesar da reforma operada em 2011 pela Lei 12.403 ainda se discute o fundamento 
em questão, que através de uma simples interpretação do ordenamento verifica-se a sua 
inconstitucionalidade.

De acordo com os ensinamentos do professor e jurista Lenio Luiz Streck, o qual 
faz criticas altamente relevantes em relação ao ativismo do Poder Judiciário o qual dá ao 
julgador grande margem de subjetividade para decidir no caso concreto de acordo com 
as provas que lhe são apresentadas. Esse ativismo, portanto, de acordo com o jurista não 
merece prosperar e este traça uma diferença entre motivação e fundamentação:

Admitir que motivação seja igual ou possa substituir o conceito de fundamentação 
é afirmar que o juiz primeiro decide  e para isso teria total liberdade e, depois, apenas 
motiva aquilo que já escolheu. É seria a morte da Teoria do Direito e do Direito 
Processual, porque a decisão ficaria refém da (boa ou má) vontade (de poder) do 
julgador. Se isso é/fosse verdade, o processo seria inútil. E tudo se transforma(ria) 
em argumentos finalísticos-teleológicos. (STRECK, 2016). 

Conforme explanado, não basta apenas uma escolha livre do julgador para se ater a 
uma posição e depois fundamenta-la, lembrando que processos é condição de possibilidade 
e dentro deste instrumento a decisão é condição de democracia, entretanto, não cabe ao 
magistrado se limitar em conceitos vagos e indeterminados.
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Seguindo os ensinamentos de Lênio, o qual teve sua teoria abrangida pelo artigo 
926 do Novo Código de Processo Civil, que, porém, deve ser seguida pelos julgadores em 
todas as esferas do Direito, pois fazendo esta análise hermenêutica e filosófica se chegará a 
uma decisão mais próxima do que hoje consideramos justiça.  Vejamos:

Conceitualmente: haverá coerência se os mesmos preceitos e princípios que 
foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos; mais do que 
isso, estará assegurada a integridade do Direito a partir da força normativa da 
Constituição. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos 
terão a igual consideração por parte do Poder Judiciário. A integridade exige 
que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do 
Direito, constituindo uma garantia contra arbitrariedades interpretativas; coloca 
efetivos freios, por meio dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-
voluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da 
discricionariedade. (STRECK, 2016). 

Deve-se o julgador ao proferir a decisão ser coerente proporcionando as partes 
igualdade e assegurando a força da Constituição e, em conjunto deve ser integro coibindo 
de maneira qualquer a arbitrariedade jurisdicional. 

4. CONCLUSÃO

 O trabalho visou abordar uma visão sistêmica do ordenamento jurídico pátrio. Em 
um primeiro momento abordamos a temática sobre os direitos e garantias fundamentais a 
qual traçamos suas diferenças.

Em um segundo momento, levamos em considerações suas características como 
também fizemos apontamentos sobre cada uma. Com base nesses direitos que são pétreos 
em nossa Constituição Federal de 1988, analisamos as decisões judiciais no âmbito penal.

O estudo trouxe grande relevância no aprender jurídico bem como na aplicação da 
lei na prática forense. Muito se discute hoje sobre as fundamentações das decisões penais, 
hoje aplicadas em sua maioria através de “bordões”, as quais quando não preenchem suas 
formalidades e conteúdos caem em descrédito perante o mundo jurídico se consideradas 
como parâmetros ao requisito de validade previsto no artigo 93, IX da Magna Carta de 1988.

Ademais, após adentrar sobre os requisitos formais da sentença quais sejam: relatório, 
fundamentação e dispositivo, constatamos que entre eles deve haver uma correlação em 
respeito ao princípio da fundamentação qual é base de uma decisão judicial e que serve de 
controle para as partes e também para a sociedade.

Deste modo, se voltamos aos fundamentos expressos no artigo 312 do  Código de 
Processo  Penal, que confere ao julgador usar do termo “ordem pública” para decretar a 
prisão preventiva. 

Vimos que se trata na verdade, as mais referidas fundamentações quando suscitado 
este termo vago e indeterminado que se trata na verdade de uma questão de Segurança 
Pública ou mesmo de uma dupla presunção de culpabilidade a qual é contrária ao nosso 
sistema e também aos princípios norteadores do Processo Penal.
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Lembrando que, os direitos fundamentais do imputado estão relacionados a sua 
dignidade, liberdade, e outras garantias conquistadas ao decorrer da história, e em um 
Processo Penal  justo, democrático e constitucional deve prevalecer a imparcialidade bem 
como na dúvida a liberdade do individuo, pois o Estado tem o monopólio da jurisdição, 
mas dentro desse contexto jurídico não é facultado ao julgador estender conceitos 
arbitrariamente para tolher a liberdade do indivíduo, ressuscitando o nazifacismo de 1930 e 
gerando um ativismo judicial.

Por fim, recorremos à teoria da integridade e coerência das decisões de Lenio Luiz 
Streck a qual obsta o julgador de proferir decisões arbitrárias bem como veda o ativismo 
judicial que proporciona subjetividade nas decisões e para este autor, o direito ao ser 
proferido deve gerar igualdade para as partes, entretanto, limitar os julgadores em suas 
decisões.
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RESUMO
O presente trabalho destina-se ao estudo da mediação como forma de resolução dos 
conflitos familiares, especialmente aqui com aplicação nas situações que em que configure 
a alienação parental. A Lei nº. 12.318 de 26 de agosto de 2010 que trata da alienação parental 
prevê algumas hipóteses que caracterizam a alienação, conforme o rol exemplificativo 
contido em seu art. 2º, § único. Nota-se que o intuito da prática é afastar a criança do 
convívio familiar. Tal prática não pode prosperar, no entanto, a melhor forma de solucionar 
estes casos, é através da mediação.
Palavras-chave: Alienação parental; Convívio saudável; Mediação.

ABSTRACT
This work is intended to study the mediation as a way of resolving family conflicts, especially 
here with application in situations where configure parental alienation. The Law no. 12,318 
of August 26, 2010 dealing with parental alienation provides some assumptions that 
characterize the selling, as the illustrative list contained in its art. 2, § single . Note that the 
purpose of the practice is to remove the child from family. Such a practice can not succeed, 
however  the best way to resolve these cases, it is through mediation.
Key-words: Parental Alienation; healthy living; Mediation.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto de um capítulo de trabalho de conclusão de curso e visa esclarecer 
alguns pontos sobre a alienação parental e sua legislação, tendo em vista a promulgação da 
Lei da Alienação Parental, tornou-se clara a sanção a quem a pratica, sendo resguardo o 
direito da fundamental da criança e do adolescente a ter uma convivência familiar saudável. 

A alienação parental é um instituto jurídico recente no ordenamento brasileiro, 
datando do ano de 2010, no entanto, os casos são muitos.

Tem-se que a prática de alienação parental traz prejuízos à criança e ao adolescente, e 
sua prática tornou-se passível de perda da guarda da vítima, em uma tentativa de assegurar 
a relação afetiva com seus genitores. 

Levando em conta e eficácia da mediação e o grande número de casos submetidos 
as Varas de Família, importa salientar que a mediação, é uma importante ferramenta na 
resolução de situações que envolvam a alienação parental. É nesse sentido que a pesquisa 
será desenvolvida. 

80 Acadêmico do 10º Período do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB.
81 Professora e Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba.
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2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, o método utilizado foi o dedutivo, quando 
da análise da doutrina e da legislação da mediação e sua aplicação nos casos de alienação 
parental. Foram necessárias pesquisas bibliográficas sobre os temas centrais, quais sejam, 
alienação parental e mediação. Textos e artigos científicos foram  estudados e acrescentados 
como fonte de pesquisa. 

3. ALIENAÇÃO PARENTAL 

Este novo instituto jurídico já é reconhecido na prática há tempos. É quase inevitável, 
por exemplo, que com uma separação, um dos cônjuges não queira afastar os filhos do 
outro. Os motivos são inúmeros, mas este fato não pode subsistir, tendo em vista o interesse 
da criança e do adolescente.

A Alienação Parental caracteriza o ato de induzir a criança a rejeitar o pai/mãe-alvo 
(com esquivas, mensagens difamatórias, até o ódio ou acusações de abuso sexual). 
A Síndrome de Alienação Parental é o conjunto de sintomas que a criança pode vir 
ou não a apresentar, decorrente dos atos de Alienação Parental.82

A alienação parental se trata de uma tentativa de denegrir a imagem do genitor para 
que a criança crie um sentimento de repúdio para com o genitor odiado, na tentativa de 
afastar a criança do genitor, motivado pelo sentimento negativo oriundo de uma separação 
repleta de discórdia e ódio.

A Síndrome de Alienação Parental é um transtorno psicológico que se caracteriza 
por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, denominado cônjuge 
alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante diferentes formas e 
estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus 
vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam 
motivos reais que justifiquem essa condição. Em outras palavras, a alienação 
parental é um processo que consiste em programar uma criança para odiar um 
de seus genitores, sem justificativa, de modo que a própria criança ingressa na 
trajetória de desconstituição desse mesmo genitor.83

A “SAP” – Síndrome de Alienação Parental (Parental Alienation Syndrome) foi descrita 
pela primeira vez em 1985, pelo Dr. Richard Gardner, psiquiatra americano e Professor de 
psiquiatria infantil na Universidade de Columbia (EUA).84

A síndrome de alienação parental é um assunto relativamente novo tanto no âmbito 
jurídico, quanto no âmbito psiquiátrico, tendo sido debatido pelo Dr. Richard Gardner em 
1985 e a legislação no Brasil, também recente, entrou em vigor no ano de 2010.

82 SILVA, Denise Maria Perissini da. Guarda compartilhada e síndrome de alienação parental : o que é isso?, 
2011, p. 47.
83 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 6. ed.Porto Alegre: livraria do 
Advogado, 2010. p.196. in: Zattar, Angela Bittencourt. Alienação Parental/ Angela Bittencourt Zattar. – Telêmaco 
Borba, PR : [s.n], 2014.
84 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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Segundo Richard Gardner, 

A síndrome de alienação parental é um distúrbio que surge quase exclusivamente 
no contexto de disputas de custódia de crianças. É um distúrbio em que as crianças 
programadas pelo alegado genitor amado embarcam em uma campanha de 
difamação contra o alegado genitor odiado. As crianças apresentam pouco ou 
nenhuma ambivalência sobre seu ódio que, muitas vezes, se espalha pela família 
do genitor supostamente desprezado.85

A alienação parental é oriunda, em casos específicos, da dissolução da estrutura 
familiar. Esta separação do casal, quando não consensual, gera prejuízo aos descendentes, 
pois há uma disputa pelo amor da criança e pela sua guarda.

Embora a denominação Síndrome de Alienação Parental seja recente (data de 1985), 
o fenômeno é frequente nas separações, no tocante às visitas, pensão alimentícia e 
guarda dos filhos. Está presente em ações judiciais em que um dos pais se utiliza de 
argumentos em processos para suspender e até impedir as visitas, destituir o poder 
familiar, alegar inadimplemento de pensão alimentícia, chegando à acusação de 
abuso sexual ou agressão física, porém nem sempre de cunho autêntico, e sim 
como mero recurso para a destruição do vínculo parental.86

Um exemplo claro de ocorrência de alienação parental é quando o detentor da 
guarda da criança cria imagens negativas através de atos ou dizeres sobre o genitor odiado, 
com a intenção de que a criança gere um sentimento negativo com relação ao genitor, para 
que o genitor odiado não possa ter a guarda da criança.

Para Ana Carolina Carpes Madaleno:

A alienação é obtida por me de um trabalho incessante, muitas vezes sutil e 
silencioso, por parto de genitor alienador, trabalho que requer tempo, e esta é 
uma estratégia de alienação, uma vez que o objetivo da síndrome é eliminar os 
vínculos afetivos entre o progenitor alienado e seu filho. Portanto, para dispor 
do maior tempo possível com os filhos, o genitor alienador passa a obstaculizar 
as visitas, muitas vezes de maneira inocente, como se estivesse protegendo o 
menor, com evasivas dizendo que a criança está doente, não podendo, então, sair 
de casa ou então arranjar visitas inesperada de parentes ou amigos e aniversários 
de colegas.87

A alienação parental opera-se pela mãe, ou pelo pai, ou no pior dos casos pelos dois 
pais, essas manobras não se baseiam sobre o sexo, masculino ou feminino, mas sobre a 
estrutura da personalidade de um lado, e sobre a natureza da interação antes da separação 
do casal, por outro lado88.

85 GARDNER, Richard. Recommendations for dealing with parents Who induce parental alienation syndrome 
in their children. In: Journal of Divorce &Remarriage. Vol 26 (3/4). p. 1. In: Leite, Eduardo de Oliveira: do mito à 
realidade – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
86 SILVA, Denise Maria Perissini da. Guarda compartilhada e síndrome de alienação parental : o que é isso?, 
2011.
87 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com seus 
aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
88 SILVA, Denise Maria Perissini da. Guarda compartilhada e síndrome de alienação parental : o que é isso?, 
2011, p. 55.
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O divórcio é o primeiro passo para que se instale a Síndrome de Alienação Parental, 
onde os motivos da separação ainda estão recentes, refletindo tais fatos no momento em 
que deverá ser decidido o futuro do infante âmbito familiar.

O fim da sociedade conjugal, materializado na sentença prolatada pelo Poder 
Judiciário, mas que nem sempre, é acompanhado pela separação emocional, que pode 
perdurar por anos, quando não, por toda a vida89.

Enquanto o sentimento que ensejou a separação do casal perdurar, o divórcio judicial 
será apenas uma fase ultrapassada, e não um fim à questão conjugal, pois estarão vivendo 
um eterno divórcio, no sentido em que a separação não resolve os conflitos, sendo toda a 
problemática refletida na criança.

As Varas de Família tornam-se o palco ideal para desfechar, um contra o outro, 
as mazelas, da vida a dois, não resolvidas e que precisam, de qualquer forma, ser 
compensadas nos permanentes ataques direcionados pelos advogados.90

Os litígios quando atingem a esfera judicial já estão em um nível insuportável para as 
partes. Assim, os ataques frequentes um contra o outro, tornam-se cada vez maiores, onde, 
em casos específicos, desenvolve-se a alienação parental, com a intenção de prejudicar a 
convivência saudável do infante com o genitor alienado.

O divórcio acarreta uma quebra brutal da triangularidade pai-mãe-filho exigindo 
de todo, pais e filhos, o enfrentamento de uma abrupta descontinuidade na forma 
de seu cotidiano. O que antes era contínuo e duradouro torna-se transitório e 
efêmero, comprometendo a noção de família. O que antes era espontâneo e 
autêntico passa a ser regrado pelo engressamento inadmissível de datas e horários 
predeterminados, como se o sentimento pudesse ser controlado e submetido aos 
rigores implacáveis das decisões judiciais.91

As audiências de tentativa de conciliação que resultam inexitosas, assim como os 
processos que perduram por anos, procurando manter vivas as mágoas de uma separação 
desastrosa são provas irrefutáveis do afirmado92.

Os sentimentos que alimentam a revanche na separação ou que deságuam em 
ódio capaz de sacrificar os próprios filhos num processo de alienação parental, 
podem não ter nada de jurídicos, mas sim necessidades emocionais mal 
resolvidas. 93

89 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 99.
90 LEITE, Eduardo de Oliveira. Idem, p. 99.
91 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
92 LEITE, Eduardo de Oliveira. Idem, p. 101.
93 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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Embora a separação tenha o objetivo de encerrar os sentimentos que culminaram 
na dissolução do casal, todo o ódio que ensejou a separação coloca o bem do infante 
em segundo plano, sendo sacrificados os direitos da criança e do adolescente, causando 
prejuízos a estes e resultando na instauração da síndrome de alienação parental.   

 
O que a realidade da alienação parental colocou a nu, e de forma inequívoca, é 
que as questões de ordem familiar não mais podem ser resolvidas no mero terreno 
legal, passando a exigir, em decorrência da complexidade dos interesses em jogo, 
a intervenção de outros profissionais (interdisciplinaridade) capazes de auxiliar, 
com seu aporte intelectual, sua sensibilidade e experiência, a solução de litígios 
que demandam antes a consideração emocional e pessoal da partes para, num 
segundo momento, apresentar soluções de caráter legal.94

A partir de um momento em que o caso chega ao judiciário, é demonstrada que a 
situação não irá se resolver sem um devido auxílio de um terceiro especializado para tanto. 
Os interesses presentes no momento da separação, estes complexos, não podem mais ser 
alcançados sem a intervenção estatal, em decorrência do sentimentalismo acostado na 
busca dos interesses, quais deveriam ser colocados à frente do litígio.

O divórcio provoca a descontinuidade na relação paterno-materno-filho e o efeito 
mais visível é o afastamento da criança com um dos seus genitores (o que sai de 
casa, na maioria das vezes, o pai) quebrando uma estrutura que, até então, servia 
de parâmetro ao convívio do filho com seus pais.95

Ainda, ao genitor não guardião, é delegado o direito de visitas, previsto no artigo 
1.589 do Código Civil, bem como a fiscalização da manutenção e educação da prole.96

Nesse momento, tem-se o momento da visita à criança como fonte de litígio dos 
genitores, onde deveria ser um momento em que a criança tenta manter o laço afetivo com 
o genitor que não possui a sua guarda, se transforma em discussões e trocas de ofensas, 
motivados pelo sentimento de repúdio gerado em uma dissolução familiar.

Uma das primeiras ações que se enquadram no definido como alienação parental é 
de afastar o filho do genitor visitante, onde o alienador se utiliza dos motivos mais estranhos 
para justificar a ausência do infante no momento em que o genitor alienado chega para a 
visitação.97 

O alienador cria motivos inesperados para que não ocorra a visita conforme acordado, 
utilizando-se de desculpas sem nexo e compromissos de última hora, com a intenção de 
prejudicar o momento da visitação.

 O direito de visitas, por ser direito do filho e dever do pai ou da mãe, pode ser 
instituído inclusive quando o genitor não guardião for viciado em tóxicos, alcoólatra 
inveterado ou psicopata, porém restringido a um local adequado, determinado em 
juízo e com o acompanhamento de terceira pessoa, a visitação assistida.98

94 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
95 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
96 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com seus 
aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
97 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
98 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com seus 
aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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Em casos extremos onde a visitação convencional poderá ensejar em prejuízo à 
criança ou adolescente devido a condição do genitor que não possuí a guarda do infante, é 
necessário que seja estabelecida a visitação assistida, onde um terceiro acompanha a visita, 
na intenção de proteger a criança de eventual agressão psicológica oriunda do estado 
psicológico do genitor.

Outra perigosa, criminosa e perversa estratégia posta em prática é a falsa denúncia 
de abuso sexual, que, caso não consiga cortar de vez a visitação, irá impedi-la 
por tempo suficiente para que se programem ideias na psique do menor que 
provocarão sua alienação.

A implantação de falsas memórias é um grande aliado à instauração da síndrome de 
alienação parental.

3.1. A Família Frente ao Poder Judiciário

Pode-se perceber que a resolução do processo não significa a pacificação familiar. 
Assim, é necessário estudar a família, como instituto diante do Poder Judiciário e as 
peculiaridades da alienação parental.

3.1.1. O papel do judiciário nos casos de Alienação Parental

O judiciário tem um papel fundamental no combate a Alienação Parental, entretanto, 
tal dispositivo legal é recente no ordenamento jurídico. Com a promulgação da Lei de 
Alienação Parental, casos com a evidente prática de alienação parental começaram a ter a 
atenção necessária para que cessasse o exercício da alienação do genitor.

Com a ocorrência da alienação parental, em razão da falta de previsão legal, não era 
possível invocar o instituto da alienação parental.

Diversas associações brasileiras começaram a denunciar as mazelas causadas pela 
alienação parental e exigiram a criação de uma lei específica que enfrentasse o problema 
cada vez mais visível.99 

Independente das críticas que, porventura, se levantem contra a Lei de Alienação 
Parental – mesmo porque nenhuma lei é perfeita e depende quase sempre do 
aporte trazido pela contribuição dos operadores do Direito – o fundamental é 
que sua promulgação deixou claro à população brasileira que este tipo de abuso 
à integridade emocional das crianças e dos genitores alienados, não mais será 
permitido e o controle do Judiciário se fará sentir sempre que as manifestações 
da alienação parental ocorrerem o seu efeito educativo e preventivo é 
importantíssimo.100

99 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
100 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com 
seus aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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A promulgação da Lei de Alienação Parental demonstrou a preocupação do 
legislador com os casos de abuso psicológico no âmbito doméstico que o infante vinha 
sofrendo. Assim, a lei trouxe o respaldo necessário para que a prática da alienação parental 
fosse combatida.

Assim, centrado na realidade fática de um fenômeno incontestável, o legislador 
brasileiro superou a discussão se a alienação é ou não uma doença, ou uma 
síndrome, e canalizou todo esforço em intervir de modo a minorar todos os efeitos 
nefastos que a alienação parental produz no ambiente familiar. Embora se possa 
criticar a opção essencialmente pragmática adotada pelo legislador nacional, 
os resultados positivos e efetivos já se fazem sentir em todos os recônditos da 
multifacetada realidade jurídica brasileira.101

Quando da ocorrência da alienação parental, é obrigação do Poder Judiciário pacificar 
a situação e como veremos adiante, a mediação é uma excelente alternativa de resolução.

4. A LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL – LEI Nº. 12.318 DE 26 DE AGOSTO DE 2010

A Lei n.º 12.318 de 2010, em seu artigo 2º, caput, traz o conceito de alienação parental. 
Vejamos.

Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo 
ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

A legislação traz claramente qual ato é caracterizado como alienação parental, de 
forma exemplificativa, sendo que a prática de qualquer ato elencado no artigo enseja a 
aplicação das sanções cabíveis por intermédio de processo para a apuração dos fatos.

Art. 2º. Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados 
diretamente ou com auxílio de terceiros:  
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 
paternidade ou maternidade; 
II - dificultar o exercício da autoridade parental; 
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; 
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a 
criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; 
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra 
avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; 
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a 
convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste 
ou com avós.

101 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
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Conforme exposto acima, a própria lei traz um rol exemplificativo de condições e 
ações que são consideradas como alienação parental. Ainda, a lei permite que o Magistrado, 
quando entender que algum ato praticado contra a criança é abusivo, trate tal ato como 
alienação parental, devendo o a parte ofensiva responder conforme o disposto na legislação. 
Não obstante, caso seja necessário, é ressalvado na lei que haja uma perícia para elucidar os 
fatos, no intuito de ter um resultado benéfico à criança.

Conforme Ana Carolina Carpes Madaleno,

[...] embora toda separação cause desequilíbrios e estresse, os genitores, quando 
rompem seus relacionamentos afetivos, deveriam empreender o melhor de si para 
preservarem seus filhos e ajudá-los na compreensão e superação dessa fase, que é 
sem muito dolorosa [...].102

Ainda que a separação cause alguém tipo de repudio entre os genitores, não se 
devem transmitir tais emoções à criança ou ao adolescente.

A criança e o adolescente têm o direito de ter uma convivência familiar saudável, 
sendo que a prática da alienação parental impede o desenvolvimento de um afeto com 
relação ao genitor que vem sendo o repudiado, conforme o artigo 3º da Lei 12.318/2010.

Art. 3º: A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança 
ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto 
nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a 
criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 
parental ou decorrentes de tutela ou guarda.

Trata-se de um direito fundamental da criança e do adolescente o acesso a uma 
família com condições saudáveis de convivência, sendo ainda dever da família colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração violência, crueldade e 
opressão, conforme o artigo 227 da Constituição Federal.

Direitos Fundamentais são aqueles considerados indispensáveis à pessoa humana, 
sendo essenciais para uma existência digna, livre e igualitária, e o Estado não só 
precisa reconhecê-los como o faz por intermédio da Constituição Federal, como 
deve incorporá-los na vida de seus cidadãos103.

A prática da alienação parental tira a condição da convivência familiar saudável e 
prejudica o afeto da criança para com seu genitor, caracterizando, ainda, o abuso do exercício 
da guarda ou da tutela.

102 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com 
seus aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
103 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. 5. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 67.
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A Legislação traz em no artigo 4ª da Lei 12.318/2010 medidas de urgência para 
assegurar a preservação de integridade psicológica da criança e do adolescente, também 
para assegurar sua convivência com o genitor e viabilizar a efetiva reaproximação entre 
ambos. 

Art. 4o  Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 
ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, 
o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido 
o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da 
integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for 
o caso. 

Parágrafo único.  Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia 
mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de 
prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado 
por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das 
visitas.

Para a manutenção das medidas provisórias, é necessária a presença de indícios 
mínimos da prática de alienação parental, não necessitando de dilação probatória dos fatos, 
tendo em vista o caráter preventivo das medidas, para assegurar futuro risco à integridade 
psicológica e física da criança e do adolescente.

Ainda, para não afetar os laços afetivos entre o genitor e a criança ou adolescente, é 
assegurado, conforme disposto em lei, a garantia de visita assistida por profissional designado 
pelo juízo, desde que não haja iminente risco à integridade da criança e do adolescente.

Tem sido muito comum se depara com alegações processuais de abuso sexual 
do genitor não guardião, cujos fatos, por sua gravidade, quando verdadeiros, 
determinam de parte do julgador o afastamento de plano de convívio do menor 
com o genitor acusado de assédio sexual, especialmente quando o alienador se 
utiliza das falsas memórias, que incluem alegações mentirosas de ocorrências de 
abusos físicos ou de suposta molestação sexual praticada pelo ascendente visitante, 
provocando no magistrado a imediata reação de suspender o regime vigente de 
visitação, motivado pelo impacto da notícia e por temer pela segurança da criança 
ou do adolescente, posto que, sem o auxílio de peritos e diante da possível ausência 
de vestígios do crime alegado, mostra-se difícil ao juiz não resguardar o menor sem 
a pontual interrupção da convivência104.

Depreende-se do Artigo 5º da Lei que:

Artigo 5.º Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação 
autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 
biopsicossocial.

§ 1.º O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, 
conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, 
exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da 
separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos 
e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual 
acusação contra genitor.

104 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com 
seus aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 106.
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§ 2.º A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, 
exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou 
acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.

§ 3.º O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de 
alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, 
prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa 
circunstanciada.

O Juiz tem a opção de determinar a perícia tanto em uma ação autônoma de 
alienação parental quanto incidentalmente, como por exemplo, numa ação de divórcio, 
ou numa ação de dissolução de união estável onde é discutido sobre a guarda dos filhos, 
ou numa ação de guarda de filhos, onde se constatou o exercício abusivo do poder 
parental.105

A prova pericial será realizada quando houver no processo fato que necessite 
de comprovação por um conhecimento especializado, estando acima do conhecimento 
médio, não suficientes manifestações legais de testemunhas e depoimentos decorrentes 
de sua existência.

Conforme artigo 156 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz será assistido 
por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou cientifico. 
No artigo 475 do Código de Processo Civil de 2015 aduz que sendo a perícia complexa, 
quando abranger mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá indicar 
mais de um assistente técnico. Assim, constatada a complexidade do caso a ser instruído, 
o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico, 
sendo esta indicação faculdade ao juiz.

Permite o artigo 5º da Lei de Alienação Parental que a perícia multidisciplinar seja 
ordenada por qualquer processo incidental, como, por exemplo, em uma ação de 
divórcio, ou de dissolução de união estável, de guarda de filhos, ou até mesmo 
em um processo de alimentos, ou em uma ação autônoma especialmente ajuizada 
para a denúncia do abuso e buscar uma resolução judicial ao exercício abusivo da 
alienação parental, com a cessação dos atos de alienação parental ou com outras 
abordagens legais e terapêuticas a serem determinada em função do tipo e estágio 
de alienação.106

O artigo 6º da Lei de Alienação Parental elenca os procedimentos que devem ser 
admitidos pelo juízo na caracterização da prática de alienação parental.

Art. 6o  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 
dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma 
ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 
aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: 

105 LEITE, Eduardo de Oliveira. Do mito à realidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
106 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com 
seus aspectos legais e processuais – 3. Ed. rev. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; 
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; 
III - estipular multa ao alienador; 
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; 
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; 
VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 

Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou 
obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de 
levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião 
das alternâncias dos períodos de convivência familiar. 

A guarda do infante também é protegida pela Lei de Alienação Parental, devendo ser 
definida o possuidor da guarda em casos onde a aplicação da guarda compartilhada não é 
possível.

Art. 7.º A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que 
viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses 
em que seja inviável a guarda compartilhada.

Tem-se que o artigo 7ª da Lei de Alienação Parental trata que a guarda da criança 
e do adolescente será do genitor que possibilitará o convívio com ambos os genitores de 
maneira que não prejudique a convivência harmoniosa com o genitor que não possuí a 
guarda efetiva da criança e do adolescente.

Entrementes, a Lei 13.058/2014, estabeleceu uma segunda modalidade de 
guarda compartilhada, que pode ser doutrinariamente denominada de guarda 
compartilhada física e pela qual o tempo de convício com os filhos deve ser 
dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 
condições fáticas e os interesses dos filhos (CC, art. 1583, § 2º). Esta nova forma 
de compartilhar a guarda é a consagração da guarda alternada e sua viabilidade 
precisa ser casuisticamente examinada, não havendo como se tornar regra geral, 
até porque sua indistinta aplicação não é solução incontestável para a eliminação 
da alienação parental.107

A guarda compartilhada é um dos meios que evitam a pratica da alienação parental. 
Entretanto, para sua aplicação deve ser estudado o caso concreto para um efetivo acesso 
do infante aos seus genitores, sem prejuízo nos laços afetivos. Embora seja uma medida 
solucionadora, não pode ser regra, pois deverá ter requisitos para a sua aplicação, que 
veremos mais adiante.

A competência para o processamento da ação é determinada no momento do 
registro ou da distribuição da petição inicial, conforme artigo 43 do Código de Processo Civil.

Deste modo, competência nada mais é do que a fixação das atribuições de cada um 
dos órgãos jurisdicionais, isto é, a demarcação dos limites dentro dos quais podem 
eles exercer a jurisdição. Neste sentido, “juiz competente” é aquele que, segundo 
limites fixados pela Lei, tem o poder para decidir certo e determinado litígio.108 

107 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com 
seus aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.
108 Disponível em < ttp://sabrinadourado1302.jusbrasil.com.br/artigos/121935862/resumao-de-
competencia> Acesso em: 06 de jun. de 2016.
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Prevê o artigo 8º que:

Art. 8o  A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a 
determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de 
convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de 
decisão judicial.

Conforme a súmula 383 do STJ109, a competência para o exercício da jurisdição das 
ações de interesse da criança e do adolescente é do foro do domicilio do detentor de sua 
guarda. Porém, a própria sumula traz que tal competência é primeiramente, não sendo 
necessária discussão sobre a competência para julgar as ações. Assim, o artigo 8º da Lei 
12.380/2010 traz a possibilidade da mudança do foro mediante acordo entre os genitores 
ou decisão judicial.

Tratando-se de demanda autônoma e não incidental sobrevinda de ação 
preexistente de divórcio, de dissolução de união estável, de ação regulamentadora 
de guarda ou de regulamentação de visitas, alimentos, de demanda questionando 
a alteração da guarda, ou processo de busca e apreensão de menor, o juiz de 
qualquer um desses processo se revela competente para processar e julgar 
o incidente de denúncia da alienação parental, enquanto que naquela ação 
originária, prescreve o art. 8º da Lei de Alienação Parental, será irrelevante para a 
determinação da competência o fato de o menor, por iniciativa de sua guardião, 
haver alterado seu domicílio, salvo que sua mudança para outro município tenha 
sido decorrência de consenso dos genitores, ou proveniente de autorização 
judicial, isso porque a própria mudança de domicílio configura-se em um típico ato 
de alienação parental, causado para dificultar o acesso do genitor não guardião ao 
filo vítima de alienação.110

O art. 9° da Lei 12.3180/2010, vetado previa que: 

Art. 9o  As partes, por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do Ministério Público 
ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do procedimento da mediação para a 
solução do litígio, antes ou no curso do processo judicial. 

§ 1o  O acordo que estabelecer a mediação indicará o prazo de eventual suspensão 
do processo e o correspondente regime provisório para regular as questões 
controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial superveniente. 

§ 2o  O mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo competente, 
o Ministério Público e o Conselho Tutelar formarão cadastros de mediadores 
habilitados a examinar questões relacionadas à alienação parental. 

§ 3o  O termo que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar 
deverá ser submetido ao exame do Ministério Público e à homologação judicial.

109 Súmula 383 do STJ: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 
princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
110 MADALENO, Ana Carolina Carpes. Síndrome de Alienação Parental: a importância de sua detecção com 
seus aspectos legais e processuais – 3. Ed. Ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015
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Porém o mesmo foi vetado, dadas as seguintes razões do veto:

O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é indisponível, nos 
termos do art. 227 da Constituição Federal, não cabendo sua apreciação por 
mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. 

Ademais, o dispositivo contraria a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que prevê 
a aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual eventual medida 
para a proteção da criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente 
pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável.111

O referido artigo foi vetado diante da impossibilidade do uso da mediação para 
a solução de conflitos relacionados com a alienação parental, tendo em consideração a 
indisponibilidade do direito de convivência familiar da criança e do adolescente. 

No que tange ao veto do artigo 9º, insta salientar que não retira sua potencialidade 
que, ao contrário do que se esperava, tem sido constantemente invocado, quer pelo menos 
operadores do direito, quer pelos profissionais da área afins que, sempre reafirmaram sua 
validade e atualidade, comprovando que a medição pode ser um valioso parceiro do Poder 
Judiciário não só diminuindo o excesso de processos, mas – e este é o argumento mais 
importante a ser invocado – evitando a duração de processos intermináveis nas Varas de 
Família.

Assim, não motivos para deixar de aplicar a mediação aos casos de alienação 
parental, muito pelo contrário, a mediação é o meio eficaz que garantirá que a continuidade 
da relação familiar.  

5. CONCLUSÃO

A Lei de Alienação Parental resulta em uma segurança jurídica à criança e ao 
adolescente com relação aos abusos que seus genitores, em momentos como o de divórcio 
ou de separação de fato, pelo casal ou algum terceiro com o intuito de prejudicar algum dos 
cônjuges, utilizando-se da criança ou do adolescente para atingir esse fim, afastado o menos 
do convívio de ambos os pais. Resta assegurado o direito da criança e do adolescente a um 
convívio familiar digno e saudável. 

A alienação parental uma vez não solucionada pode gerar consequências na 
formação psicológica do infante, bem como resultar em uma dissolução familiar um tanto 
quanto problemática. 

É necessário todo um acompanhamento psicológico com o infante na tentativa de 
reverter os danos causados pela alienação parental.

Ainda, caso a alienação parental se encontre em um estágio onde há prejuízo à 
criança ou ao adolescente, poderá ser determinado, na esfera judicial, em casos específicos, 
o acompanhamento com um psicólogo e/ou biopsicossocial. 

Para que a situação de alienação parental seja resolvida com eficácia, propõe-se a 
aplicabilidade da mediação pré ou processual, como forma de melhor atender ao interesse 
dos filhos, que são objeto desse conflito, utilizados como armas na guerra da vingança 
quando da dissolução não amigável da união familiar.

A mediação será capaz de reaproximar as partes na busca pela melhor alternativa e 
de forma compromissada, cessar os atos de alienação. 

111 BRASIL. LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em http: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm.. Acesso em : 01 de set. de 2016. 
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TRABALHO EM REDE: UMA ATITUDE NO TRATO DA VIOLÊNCIA, 
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Paulo Fernando Pinheiro112 e Joelma de Cassia Ocanha de Almeida113

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do Estado contemporâneo

RESUMO
A proposta concerne em colocar a Rede de Proteção Social à Crianças e Adolescentes, 
com caracterização de órgãos responsáveis pela garantia de direitos, sua abordagem e 
interligação no trato com a violência, à Criança e ao Adolescente.
Palavras-chave: Rede de proteção; Criança; Adolescente.

ABSTRACT
The proposal concerns in place the Social Protection Network for Children and Adolescents, 
with characterization of bodies responsible for rights protection, their approach and 
interconnection in dealing with the violence, the Child and Adolescent..
Keywords: Protection net; Child; Teenager.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem a proposta de analisar a vinculação entre a ação em 
rede quanto a violência causada a uma criança empreendendo a relação entre os fatores 
circundantes destes, procurando uma ampla visão entre dados estatísticos e políticas 
públicas adotadas.

2. METODOLOGIA

Comparativo com dados apresentados pela Secretaria de Ação Social de Telêmaco 
Borba e políticas públicas relacionadas à violência à criança e a adolescente atendidos 
pela rede de Proteção Social e através de análise e pesquisa bibliográfica exploratório 
dedutivo.

3. DESENVOLVIMENTO

As interações sociais são complexas, dependentes de fatores variáveis 
quantitativamente e qualitativamente, de acordo com o caso concreto analisado. Em Física, 
existem algumas teorias que auxiliam a compreender melhor esta dinâmica.

112 Mestre em Ciências Sociais Aplicadas – Área de Concentração: Cidadania e Políticas Públicas, Universidade 
Estadual de Ponta Grossa– e-mail: <paulofpinheiro2005@hotmail.com>.
113 Acadêmica de Direito, FATEB – e-mail: <joelmaocanha@hotmail.com>.
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A Teoria do Caos, desenvolvida inicialmente por Edward Norton Lorenz na década 
de 1960 (VALERIO, 2014), em estudo do sistema de equações diferenciais da atmosfera, 
trata de sistemas complexos e dinâmicos rigorosamente deterministas, mas que é 
sensível às condições iniciais. Erros microscópicos na determinação do estado inicial 
ocasiona resultado aleatório devido à amplificação não-linear ou pelo grande número de 
interações entre os componentes. Desta teoria deriva a Teoria do Efeito Borboleta, que é 
um mapa caótico que demonstra a evolução de um sistema complexo não-repetitivo, cuja 
forma tridimensional é conhecida por se assemelhar a uma borboleta. A teoria do caos, 
e consequentemente a efeito borboleta, pode ser aplicado em quaisquer das ciências: 
exatas (física, engenharia, etc.), médicas (medicina, veterinária, etc.), biológicas (biologia, 
botânica, zoologia, etc.) ou humanas (psicologia, sociologia, etc.), entre outras aplicações, 
demonstrando que pequenas variações podem culminar em resultados muito diversos.

O modelo físico-matemático denominado Teoria das Cordas (CAPPELLI et al, 2012) 
trata de blocos fundamentais de um sistemas que são como objetos unidimensionais 
extensos, daí advir o termo corda. Este conceito fora desenvolvido a partir da década de 60 
e teve a participação de vários físicos em sua elaboração, dentre eles Gabriele Veneziano, 
Yoichiro Nambu e Holger Nielsen dentre outros. Neste modelo, a oscilação causada em 
uma das cordas, repercute em outras cordas, que por sua vez também reverberam em 
mais outras cordas em movimento contínuo de propagação, sendo que esta interferência 
pode ser única ou múltipla, dependendo principalmente da energia aplicada que causa 
o movimento inicial. Assim como nas interações sociais, quando um polo, instituição ou 
pessoa, provoca a movimentação de outro polo, esta interação tende a reverberar em 
outros polos.

Pode-se dizer, grosso modo, que rede social é uma estrutura social composta por 
pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que 
geralmente partilham valores e objetivos comuns. Uma das características das 
características fundamentais na definição das redes é a sua abertura (entrada 
e saída de componentes), possibilitando relacionamentos horizontais e não 
hierárquico ente os participantes (DUARTE, 2014, p. 20).

A teoria dos grafos estuda através de estruturas geométricas, os grafos, a relação 
entre os objetos de um determinado conjunto. Desta eflui a Teoria das Redes Complexas, isto 
é, uma rede corresponde a um grafo, que se representa por um conjunto de nós ligados por 
arestas, que em conjunto formam uma rede, assim permite representar relações. O estudo 
das propriedades dos vários tipos de rede são primordiais para compreensão das relações 
complexas do mundo que nos rodeia.

A Teoria de Redes pode ser entendida como uma análise complexa das interações 
entre os atores envolvidos, atores esses que podem ser pessoas, organizações, 
meio ambiente, a partir do instante em que haja algum tipo de troca entre eles, 
sendo tangíveis (bens, materiais) ou intangíveis (ideias, valores)(FERREIRA e FILHO, 
2010, p. 2).

Segundo Carneiro (FERREIRA e FILHO, 2010, apud CARNEIRO, 1981, p. 9) a cooperação 
é o fator essencial para a sobrevivência da raça humana desde o início das civilizações, isto 
é, o trabalho em conjunto, portanto rede, é que determinou o êxito da continuidade da 
permanência da humanidade.
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Com o advento da Constituição de 1988, há uma transformação no panorama geral 
ligado à infância e adolescência, são reconhecidos como prioridade e agentes carentes 
de proteção integral do Estado e Nação. É dever do Estado a observância e elaboração de 
normativas, dispositivado na CF nos Art. 24, § 1º114 e Art. 59115 e em razão da situação da 
criança e adolescente fazer valer um olhar mais atento, a Constituição estabelece a criação 
de norma específica no art. 227, § 8116 e Art. 24, IX e XV117. Sendo de competência dos 
Municípios a criação de normativa complementar, disposto no Art. 30118, da mesma Carta.

A Agencia de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI, tornou-se o grande comunicador 
social, também em forma digital e impressa, em relação à programas de políticas públicas 
no país. 

Programas como a Rede Nacional da Primeira infância - RNPI, regulada pela lei nº 
13.257, de 8 de março de 2016 que faz alterações ao ECA e regula como ela deverá ser 
implantada, deu início em Santa Catarina, em 2014119, sendo propagada para todo o país. 
Esta, com fim de preparar e orientar, desde tenra idade crianças, em seus direitos e deveres 
enquanto cidadãos do futuro com o auxílio pedagógico do cinema.

O lançamento da rede é resultado da parceria entre a Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis e o Espaço Imaginário - Arte, tecnologia e educação, que já faz parte 
da Rede Nacional.120

O Programa da RNPI, tem outros predicados em relação à prevenção da criação 
de ciclos viciosos de violência com o Programa Rede Não Bata, Eduque121, vindo a lançar 
orientações durante o Fórum Mundial de Direitos Humanos.

114 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: § 1º No âmbito 
da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
115 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I  emendas à Constituição; II leis complementares; 
III leis ordinárias; IV leis delegadas; V  medidas provisórias; VI  decretos legislativos; VII resoluções. Parágrafo 
único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
116 Art. 227, § 8 § 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). I o estatuto da 
juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). II  
o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público 
para a execução de políticas públicas.
117 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] IX - 
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) [...] XV - proteção à infância e à juventude;
118 Art. 30. Compete aos Municípios: I legislar sobre assuntos de interesse local; II  suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber; III  instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 
lei; IV criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
119 Rede Estadual Primeira Infância de Santa Catarina será lançada no sábado (31), em Florianópolis. Notícia 
em 19 de maio de 2014
120 Rede Estadual Primeira Infância de Santa Catarina será lançada no sábado (31), em Florianópolis. Notícia 
em 19 de maio de 2014
121 Rede Não Bata, Eduque lança três produtos durante o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Notícia em 09 
de dezembro de 2013
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O dever de agir do Estado está elencado no art. 227, caput e § 1º122 da CF, e o 
cumprimento efetivo de garantias fundamentais e de proteção aos direitos da criança 
e adolescência no art. 4º123 do ECA, na perspectiva de evitar as situações de risco que é 
consoante com o previsto no Estatuto da Criança e do adolescente.

Como os direitos concernentes deste capítulo competem à Direitos humanos de 
forma mais abrangente como direitos universais, e se relaciona à família, em específico 
à infância e adolescência têm sua aplicação imediata como preceituado de garantias 
fundamentais no Art. 5º §1º124 da CF.

Se faz então necessário, a implementação de um sistema integrado e interligado, 
com fim de comunicar e trocar informações em uma ação em conjunto. Tanto com relação às 
políticas públicas como o trabalho em rede, são elencados em nossa Constituição a partir de 
dispositivos enunciando o que este serviço viria propor. Dessa forma, através da lei nº 13.257 
(Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)), de 8 de março de 2016 preconiza no 
Art. 11, e § 1º125 interliga em um só cadastro de dados de crescimento e desenvolvimento 
da criança relacionados, pública e privada e correlaciona a participação da sociedade com 
políticas públicas.

122 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)
123 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro 
em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
124 Art. 5º, § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
125  Art. 11.  As políticas públicas terão, necessariamente, componentes de monitoramento e coleta sistemática 
de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à criança e divulgação dos 
seus resultados. § 1o A União manterá instrumento individual de registro unificado de dados do crescimento 
e desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado, que inclua as redes pública e privada de 
saúde, para atendimento ao disposto neste artigo.
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Quanto ao trabalho em rede relativo à assistência social e educação estão positivados 
nos Art. 203, I, II126  e destes serem garantidos como dever do Estado no Art. 208, I, II e IV127  
e integrados à rede como constante no Art. 14, § 2º da Lei 13.257128, visto que no Art. 6129 da 
CF preconiza esse atendimento.

O Poder judiciário poderá ser chamado a intervir sempre que provocado, por ocasião 
de omissão ou recusa (desde injustificada) de atendimento por parte de qualquer setor da 
rede, ocorrendo na forma da lei, no art. 227, inciso IV130.

Em se relacionando ao Ato Infracional é garantido pelo Art. 228, ficou definido a 
inimputabilidade penal para pessoas com idade inferior a 18 anos131, no Art. 2º Parágrafo 
Único do ECA132, em casos específicos, esse atendimento especial pode alcançar a pessoas 
com idade até 21 anos, bem como, no Art. 227, § 3, IV133, a defesa técnica de um profissional 
habilitado.

Dando novo corpo ao que se relaciona à direitos da criança e do adolescente 
protegendo-os de forma especial, pelo princípio da prioridade absoluta, contra maus tratos, 
qualquer tipo de violência, exploração de qualquer tipo, opressão ou crueldade e direitos 
fundamentais relacionados à sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, a integridade 
física, moral e psicológica.

126 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 
à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
127 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:I - educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009). II - progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) [...] IV - educação infantil, em creche e 
pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
128 Art. 14.  As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas domiciliares e 
os programas de promoção da paternidade e maternidade responsáveis, buscarão a articulação das áreas de 
saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, 
entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. [...]§ 2o  As famílias identificadas nas redes 
de saúde, educação e assistência social e nos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco ou com direitos violados para exercer 
seu papel protetivo de cuidado e educação da criança na primeira infância, bem como as que têm crianças 
com indicadores de risco ou deficiência, terão prioridade nas políticas sociais públicas.
129 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).
130  Art. 227, § 3º, VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, 
nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
131 Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial. 
132 Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
133 Art. 227, § 3, IV ¬ garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na 
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
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Os princípios, ao constituírem “exigências de optimização”, permitem o 
balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as regras, à “lógica 
do tudo ou nada”), consoante seu “peso” e a ponderação de outros princípios 
eventualmente conflitantes [...] em caso de “conflitos entre princípios”, estes podem 
ser objeto de ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas exigências” 
ou “standards” que, em primeira linha (prima facie), devem ser realizados 
(CANOTILHO, 1998, p. 1.035).

Em 5 de outubro de 1988, em uma abordagem bem mais humanitária, por mais que 
por influência de pressões exteriores, fora promulgada a Constituição Brasileira, voltada a 
dignidade humana, e inspirada em tratados exteriores, esta, vinha coroada por um novo 
modelo de gestão social no caput do artigo 227134, bem como, no § 4º normas punitivas 
na forma da lei, para abusos em relação à criança e ao adolescente, quanto a violência e a 
exploração sexual.135

Assim ocorreram alguns avanços relacionados à criança por força da Doutrina de 
Proteção integral da Organização das Nações Unidas, positivada na Constituição Federal de 
1988 do art. 227 ao art. 229.

Tornou-se uma das bandeiras das lutas sociais, uma ruptura com velhos conceitos 
em busca do garantismo (FERRAJOLI, 2010, p 786)136.  Primeiros passos efetivos em direção 
da criança como sujeito de direito e não mais como um objeto (BITENCOURT, 2009, p. 39).

A partir de diversos estudos no sentido de aprofundar-se em relação à situação da 
criança e do adolescente, descobriram-se não só crianças em situação de risco, mas famílias 
sem a menor condição de sobrevivência, sustento e dignidade. 

Havia necessidades políticas públicas que abarcassem a situação da família brasileira, 
que além da repressão proporciona condições de vida em uma parcela da população em 
situação de extrema pobreza e precariedade.

Neste sentido a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança aprovada em 
20 de novembro de 1989, veio como um esforço conjunto de vários países tornando-se um 
marco a proteção e garantias dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O maior desafio foi 
estabelecer-se “direitos universais para crianças”, vista a grande diversidade de religiões, 
tradições, cultura, economia nos diversos países em relação à criança (PEREIRA, 2008, p. 592).

134 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 
135 Art. 227, §4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e doadolescente
136  Garantismo” designa uma teoria jurídica da “validade” e da “efetividade” como categorias distintas não só 
entre si, mas, também, pela “existência” ou “vigor” das normas. Neste sentido, a palavra garantismo exprime uma 
aproximação teórica que mantém separados o “ser” e o “dever ser” no direito; e, aliás, põe como questão teórica 
central, a divergência existente nos ordenamentos complexos entre modelos normativos (tendentemente 
garantistas) e práticas operacionais (tendente antigarantistas), interpretando-a com a antinomia – dentro de 
certos limites fisiológica e fora destes patológica – que subsiste entre validade (e não efetividade) dos primeiros 
e efetividade (e invalidade) das segundas.
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Tem a origem o ECA – Estatuto da Criança e Adolescentes, Lei 8.069/90, em 13 
de julho de 1990, pelo então Presidente Fernando Collor de Mello, suprindo lacunas que 
existiam na legislação, sendo portanto protegidas em toda assistência necessária ao pleno 
desenvolvimento de sua personalidade, elevando-as ao status de sujeitos de direitos, 
pautados na Doutrina da Proteção integral (LIBERATI, 2010, p.15). Ao mesmo tempo, são 
estabelecidas em âmbito internacional as Diretrizes de Riad137.

[...] a Doutrina Jurídica da Proteção Integral preconiza que o direito do menor não 
deve se dirigir apenas a um tipo de menor, mas sim; a toda a juventude e a toda 
a infância, e suas medidas de caráter geral devem ser aplicáveis a todos os jovens 
e a todas as crianças. Como medida de proteção deve abranger todos os direitos 
essenciais que fundamentam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
outros documentos emanados das Nações Unidas [...] (PEREIRA, 2008, p. 24).

O ECA teria sua origem amplamente estabelecida dentro de manifestações de 
indignação popular e pressões externas, visando desconstruir a muralha que delimitava o 
limiar entre crianças e “menores”, através de instrumentos jurídicos que ainda “pretendem” 
viabilizar e o atendimento e a garantia e direitos já assegurados.

Pelo art. 2º passa a considerar criança a pessoa com idade inferior a 12 anos 
completos e adolescentes os que estão na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade. Contudo, 
no parágrafo único deste dispositivo explicita que podem ser compreendidos também 
dentro da categoria como adolescente que está em idade entre 18 e 21 anos.

Deixando de ser objeto passivo e sim “sujeitos de direitos” de “prioridade absoluta”, 
passam a ser titulares de direitos juridicamente protegidos (ELIAS, 2005, p. 02), assegurados 
no art. 3º138 do ECA, inerentes à pessoa humana. E tem seus direitos fundamentais nos 
dispositivos dos art. 4º139 e art. 7º140 até o art. 69 do ECA, com ênfase no caput do art. 19141, 
direito à vida, saúde, convivência familiar e comunitária.

Por serem as Crianças e Adolescentes, seres em condição peculiar de desenvolvimento 
físico e mental, em condições de receber cuidados especiais. Sendo, como explanado no 
primeiro momento deste, sua identidade pessoal depende diretamente de sua identidade 
no grupo em que está inserido, família, comunidade e sociedade. Compondo sua 
individualização como pessoa como fator preponderante de seu desenvolvimento.

137 Princípios Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil.
138  Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade.
139 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
140 Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. 
141 Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre 
da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
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A proteção integral tem como fundamento a concepção de que crianças e 
adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à sociedade e ao Estado. 
Rompe com a ideia de que sejam simples objetos de intervenção no mundo 
adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, 
bem como de direitos especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em 
processo de desenvolvimento (CURY, GARRIDO E MARÇURA, 2002, p. 238).

O Estatuto ainda abarca de medidas protetivas, não só correcionais, no dispositivo 
do art. 5º nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de qualquer forma de 
negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Ainda além, 
direito à liberdade, ao respeito, a dignidade no art. 15 do ECA coadunando com princípios 
estabelecidos na Constituição Federal de 1988.

O ECA criou os Conselhos de direitos em âmbito nacional, estadual e municipal 
que passam a ser o canal de participação e envolvimento conjunto do Estado 
e da Sociedade na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, e os 
ConselhosTutelares que atuam no caso de violação dos direitos individuais das 
crianças e adolescentes, que se encontram em situação de risco. (BITENCOURT, 
2009, p. 40)

Sobre as diretrizes de política de atendimento, emanam não só o comprometimento 
do Estado em políticas públicas mas o comprometimento de toda sociedade. Assim surgem 
os conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.142

142 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 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; VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e 
de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em 
programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem 
ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer 
das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência. VII - 
mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. VIII - especialização e formação continuada dos profissionais 
que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos 
da criança e sobre desenvolvimento infantil; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). IX - formação profissional 
com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no 
atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 
2016). X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. 
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Fora definido as distinções de faixas etárias diferenciando a criança do adolescente, 
em que a partir somente de 12 anos de idade este poderia ser objeto de correções sob 
medidas sócio educativas (art. 112143 do ECA e art. 101 do Eca para crianças com distúrbios 
de ordem física ou psíquica) em situação de atos infracionais, sendo com idade abaixo de 12 
anos somente aplicados a estes as medidas protetivas.

Outros avanços foram as criações dos conselhos (Conselhos de direitos, Conselhos 
Tutelares), contudo passados já aproximadamente 25 anos desta criação, são discutidas as 
aplicações efetivas de cada célula da rede, sendo sua compreensão efetiva, como marco 
estrutural de mudança, ainda carece de amparo. Neste sentido o Art. 131144 elenca os 
conselhos tutelares, como órgãos que visam a proteção e defesa dos direitos da criança e 
adolescentes, assim, no Art. 132145 todos os municípios brasileiros deverá haver ao menos 
um conselho tutelar em cada município.

Definiu-se, por força de lei, que a formulação de políticas direcionadas à crianças e 
adolescentes deveria ser formada por um Conselho de Direito, formada por representantes 
da sociedade civil e membros representantes das instituições governamentais.

Silva, dá o tom de que em caso de suspeita de maus tratos, o conselho tutelar deverá 
ser imediatamente comunicado, coaduna com o caput do art. 13 do ECA (TRINDADE e SILVA, 
2005, p. 246)146.

Contudo, bem apesar de muitos esforços no sentido de sua implementação, por 
parte tanto de órgãos governamentais e não-governamentais, principalmente o terceiro 
setor, ainda carece em muito de esforços para tanto. 

Por outro lado, alterava significativamente a intervenção arbitrária do Estado, como 
por exemplo as restrições a imposição de medidas de internação, sendo aplicado tão 
somente em casos mais extremos.

São diversas as posições em que as vítimas se encontra à margem da sociedade, 
cerca de 10% que chegam ao serviço de emergência são vítimas de maus tratos147, entre 5 e 
19 anos, é a principal causa de morte.

A partir dos dados coletados pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação 
– SINAN, a incidência de violência entre crianças menores de 10 anos se mostra como a 
segunda maior incidência, sendo ultrapassada pelos índices de negligencia e abandono, 
com alguns nuances na idade de 10 a 14 anos.

143 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - 
liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. § 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta 
a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. § 2º Em hipótese alguma e sob 
pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. § 3º Os adolescentes portadores de doença 
ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
144 Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
145 Art. 132.  Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 
(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante 
novo processo de escolha.(Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)
146 Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014)
147  Seminário Nacional de Urgências e Emergências Pediátricas. Violência e maus tratos.
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No município de Telêmaco Borba, o DISQUE 100, chegou a receber no ano de 2015, 
por volta de 4 mil denúncias de abuso e violência sofridas por pessoas com idade inferior a 
18 anos (TELÊMACO BORBA, 2015, p. 25). 

Ainda, no relato consta que é um fator intrínseco da cidade, influenciado por fatores 
culturais, o que aumenta ainda mais a dificuldade na comprovação dos fatos (TELÊMACO 
BORBA,2015, p. 25). 

Em relação às notificações ao SINAN foram (TELÊMACO BORBA,2015, p. 6):

• 2012 – 138 notificações
• 2013 – 116 notificações
• 2014 – 301 notificações
• 2015 (até outubro) – 302 notificações.

Até Outubro de 2015 foram 53 casos atendidos, sendo 17 meninos e 36 meninas e 
quanto as idades, na rede de Telêmaco Borba (TELÊMACO BORBA, 2015, p. 8):

• 03 anos – 01 vítima
• 05 anos – 07 vítimas
• 06 anos – 02 vítimas
• 07 anos – 07 vitimas
• 08 anos – 05 vitimas
• 09 anos – 04 vitimas
• 10 anos – 05 vitimas
• 11 anos – 04 vitimas
• 12 anos – 01 vitima
• 13 anos – 08 vitimas
• 14 anos – 02 vitimas
• 15 anos – 02 vitimas
• 18 anos ou mais – 01 vitima
• Não identificada idade – 04 vitimas

Dentre eles 42 casos que se confirmaram, as formas de violência são as elencadas 
abaixo (a mesma vítima pode ter passado por mais de uma forma de violência, por este fato 
aparecem 59 episódios) (TELÊMACO BORBA,2015, p. 6):

• Estupro com penetração vaginal ou anal – 17
• Assédio Moral - 01
• Carícias com conotação sexual – 04
• Nudez na frente da vítima – 01
• Espancamento – 13
• Aliciamento – 02
• Ameaça direta a vida da vítima – 10
• Exposição de material pornográfico – 03
• Masturbação da vítima – 01
• Penetração na vítima que não com órgão sexual – 01
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• Exposição da vítima na internet – 01
• Exposição da vítima a riscos diversos – 02
• Cárcere privado – 01 caso
• Zoofilia – 02 casos

Quanto ao agressor, segundo a rede de Telêmaco Borba, 32 casos foram cometidos 
por homens, 08 casos por mulheres e 2 casos por ambos os sexos. Ainda nos relatos que na 
grande maioria das vezes eram pessoas próximas ou membros da família e em relação à 
residir na mesma casa, 29 residiam na mesma casa sendo apenas 14 que não residiam(TE-
LÊMACO BORBA,2015, p. 9):

• Amigo – 08
• Avô – 01
• Conhecido – 03
• Cunhado – 01
• Desconhecido – 01
• Irmão – 04
• Madrasta – 04
• Mãe – 06
• Marido – 01
• Namorado – 01
• Namorado – 02
• Padrasto – 03
• Pai – 09
• Primo – 01
• Vizinho – 01

Tanto quanto o abuso por violência, como o por exemplo de amostragem social, o 
anteriormente apresentado e o que relaciona o ato a intencionalidade, durante a interação 
com o meio, a cognição, sentimento, conação148, e o causado por estimulo e resposta, faz por 
tanto duas distinções o ato intencionalista e o involuntarista como uma forma de defender-
se de seu agressor (CABRAL, 2006, p. 35).

Ou o ato praticado pela criança e adolescente pode ser tão somente parte de um 
impulso o qual compele alguém a praticar determinada atitude segundo o behaviorismo 
(SKINNER, 1974, p. 3)149, pode ser parte de uma composição da comunidade ou sociedade, 
ideológica ou não, em que passa a agir sobre este indivíduo que tenha contato ou esteja 
inserido no meio comunitário.

148 A Conação é o processo mental e/ou comportamental, na tendência de transformação, mudança 
intrínsecos de movimento.
149 O behaviorismo […] não é o estudo científico do comportamento, mas a filosofia da ciência preocupada 
com o objeto de estudo e com os métodos da psicologia. Se a psicologia é a ciência da vida mental – da mente, 
da experiência consciente – então ela precisa desenvolver e defender uma metodologia especial, o que ainda 
não foi feito com sucesso. Se ela é, por outro lado, a ciência do comportamento dos organismos, humanos ou 
não humanos, então ela é parte da biologia, uma ciência natural para a qual métodos testados e altamente 
bem-sucedidos estão disponíveis.
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Sendo o ato fruto do comportamento (CABRAL, 2006, p. 64)distanciando-se da 
perspectiva metafisica abordada por Kant, pois não se trata de uma produção intelectual, 
por tanto racionalista, nem tão pouco empirista, pois não é própria do indivíduo, estas, 
fundamentadas no conhecer e no agir humanos, que estaria mais ligado ao ato intencionalista 
e o involuntarista(KANT, 2001, p. 31), este age e se desenvolve com fim de procurar proteger-
se.

Não se trata de uma característica peculiar de um bairro, cidade, estado e país. Tem 
se tornado evidente em várias sociedades do mundo, quase como uma resposta ao ritmo 
frenético e intenso, em que o tempo é um bem precioso e limitado, contudo, tão importante 
para o desenvolvimento de indivíduos em formação, quanto a qualidade da atenção de 
seus entes familiares e comunidade (BOCK, 2004, p. 122-123), ambos, fazendo parte uma 
construção sócio cultural e histórica.

O primeiro contato com o meio, que a criança tem, é em casa, no átrio familiar, bairro, 
cidade em que está domiciliada, ou qualquer outro local de convívio. A comunidade é o 
círculo social em que um indivíduo em tenra idade (ZACARES, 1997, p. 2)150 é lançado, logo 
após ao convívio do seio familiar (GEERTZ, 2003, p. 39) é nesses primeiros contatos com o 
mundo em que este indivíduo (REIS,1984, p. 49)151 ira formar sua personalidade, delinear 
objetivos, metas, sonhos, foco de vida dentre outros modos, incluindo por sua vez, confusões 
e distúrbios, comportamentais(ERIKSON, 1976, p. 132).

Situações em que o mínimo que ocorre é, este ter que conviver com os danoscausados 
a si pelo abuso e violência, faz com que o desdém com a vida possa chegar ao ponto de 
suicídio a uma taxa de 33,5 % na faixa de 15 a 19 anos e 40% de 10 a 14 anos, segundo o 
Ministério da Saúde entre os anos de 2002 e 2012 (ZIEGLER e BALMANT, 2014) podendo 
atuar sem qualquer menção de zelo por sua própria existência e ainda receber a crítica e a 
cobrança social, o que pode vir a agravar ainda mais a recuperação deste individuo(PESCE, 
ASSIS e AVANCI, 2008, p. 42) vindo tornar-se um ciclo repetitivo dentro da sociedade.

Quanto à vitimação (GOMES, 2000, p. 93)152 a criança e o adolescente, que fora 
submetido à experiências de maus-tratos, podem vir a evidenciar maior propensão para 
a manifestação de determinados comportamentos como consumos de entorpecentes em 
geral, degradação de bens materiais, furtos, posse de objetos que podem ser análogos à 
armas, envolvimento em disputas, e rinhas até mesmo ao tráfico (SÁ, 2004, p. 100).

150 “Primeira etapa da vida em que estão reunidos todos os ingredientes para a construção de uma identidade 
pessoal.”
151 “O Ego, enquanto sistema, encontra-se voltado principalmente para o meio externo, sendo o instrumento 
perceptível básico daquilo que surge de fora. Constituindo-se como órgão sensorial de toda personalidade, o 
Ego é, entretanto, receptivo também às excitações provenientes do interior do sujeito. É, portanto, durante seu 
funcionamento que surge o fenômeno da consciência.” 
152 “A vítima sofre, com frequência, um severo impacto ‘’psicológico’’ que se acrescenta ao dano material ou 
físico provocado pelo delito. A vivência criminal se atualiza, revive e perpetua. A impotência frente ao mal 
e ao temor de que se repita produz ansiedade, angústia, depressões, processos neuróticos etc. A tudo isso 
se acrescentam, não poucas vezes, outras reações psicológicas, produto da necessidade de explicar o fato 
traumático: a própria atribuição da responsabilidade ou auto culpabilização, os complexos etc.”
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Como afirma Fürniss em relação ao abuso do infante juvenil: 

... a questão do abuso infantil como um caso de maior importância dentro dos 
Direitos Humanos. Muito frequentemente, as formas de abuso estão ligadas à 
negligência, ao abuso civil, ou o abuso físico está ligado ao abuso sexual, ou o 
abuso sexual está ligado ao abuso emocional. Então, fica difícil de se enquadrar. 
Mas considero importante dizer que qualquer forma de abuso infantil, seja ele 
físico, sexual, emocional ou negligência, é um grande problema, porque causa 
consequências enormes no desenvolvimento psicológico e emocional da 
criança. É muito comum encontrar um ciclo de abuso infantil entre as gerações. A 
criança que foi abusada, quando adulta se torna abusadora; essa criança abusada 
cresce e começa a abusar das crianças novamente. Esse ciclo de abuso, com o 
abuso físico, emocional e a negligência, tem que ser tratado antes que se tornam 
abuso sexual. O abuso infantil, em todas as suas formas, é extremamente danoso 
para a criança e é de imensa importância como questão social, legal e de saúde 
(FÜRNISS, 2011)153.

A passagem da infância e adolescência “per si” já é fase bastante complexa, e 
pode se dizer marcante, pois é abastada de conflitos, mudanças, novidades, sofrimentos, 
experimentações, crises, entre outros fatores que fazem parte do crescimento, 
amadurecimento, desenvolvimento cognitivo, formação do caráter e personalidade deste 
indivíduo (REIS,1984, p. 24)154.

São vários os fatores que podem vir a corroborar para uma construção ou 
desestruturação (BOSI, 1992) de convívio em pequenos núcleos de indivíduos, a carência 
de informação e educação, a insolvência ou incapacidade financeira, a ausência de vida 
com dignidade, equidade e igualdade (BRASIL – Conselho Nacional de Educação, 2004)155. 
A perspectiva sóciocultural de forma desestruturada, pode vir a causar dificuldades no 
processo de formação da identidade do infante juvenil (ZACARÉS, 1996, p. 251-263).

153 Entrevista: Tilman H. Fürniss, especialista em tratamento de casos de abuso sexual infantil. 18 de maio de 
2011 por UDF Online.
154 “O termo ‘personalidade’ deriva de persona, que significa máscara. Está em relação estreita com as noções 
de pessoa e personagem, ao passo que caráter origina-se do grego kharasséin ou kharakter significando, 
respectivamente gravação e marca. A primeira destas noções, a de personalidade, é usada na teoria psicanalítica, 
no sentido de compreender os interesses gerais da pessoa e o jogo conflitivo destes interesses enquanto se 
acordam ou se opõem. Personalidade é, tomada, então, como sinônimo de aparelho psíquico ou aparelho 
mental. Já o termo caráter é mais específico. Implica na aquisição e estruturação de um certo número de traços 
ou marcas, deixadas no sujeito ao longo de seu processo de desenvolvimento, e que determinam, no interior 
da personalidade, uma postura típica face aos diferentes acontecimentos e situações da vida”. (REIS, 1984)
155 “A consciência do direito de constituir uma identidade própria e do reconhecimento da identidade do 
outro se traduz no direito à igualdade e no respeito às diferenças, assegurando oportunidades diferenciadas 
(eqüidade), tantas quantas forem necessárias, com vistas à busca da igualdade. O princípio da eqüidade 
reconhece a diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para o processo educacional.”
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Esta situação pode culminar com um conflito entre os conceitos e identidade de 
grupo com a formação da sua própria identidade (ABERASTURY e KNOBEL, 1981, p. 9-10).

A tendência é afastar-se de tudo o que lhe representa ou significa a infância, a 
dependência de um adulto e valores do primeiro grupo em que estava inserido, isso também 
faz enlevo a questões como a percepção temporal, fase em que o adolescente tem a mente 
voltada pra o agora, vive tão somente o presente, desejo, repulsa, passa do medo do futuro 
à negação do passado imediato. (LEVISKY, 1998, p. 49). 

A presença constante desses fatores pode leva-lo de um vazio à dificuldade em 
capacitar-se na atuação da vida adulta, ocasionando alterações comportamentais conforme 
suas próprias experimentações, sem que, necessariamente se apoie pautadamente em algo 
real (LEVISKY, 1998, p. 49).

Daí advém a busca pelo novo, o desejo, a vontade extrema e a falta de perspicácia 
em tratar com o fato aparente de se estar inerte, de ser ineficaz e de estagnação, neste ponto 
o essencial é entender o incansável desejo e a busca do indivíduo, com fim de compreender 
melhor o fenômeno social (ALVES, 2005, p. 51). A problemática surge na maneira com que o 
adolescente lida com esses desejos, na ética que se utiliza para alcançar a sua realização ou 
satisfação (BOCK, 2004, p. 122-123).

Penam pelo “silêncio” em relação à violência (LIMA, 2006, p. 2) que sofreram, na 
falta de oportunidades, na ausência de base familiar, na parca condição financeira entre 
outros fatores os quais podem vir a o impelir a uma resposta a sociedade, em geral em 
posicionamento negativo, tornando este patamar um ciclo vicioso, difícil de ser quebrado.

Por esse motivo, a escuta qualificada deverá ser realizada através de parâmetros 
específicos por profissional qualificado, estar a par do ocorrido, conduzir a conversa de forma 
tranquila e segura e assim procura apurar os fatos através de análise comportamental da 
criança e adolescente que deve preencher a ficha de notificação do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação -SINAN, alimentando o banco de dados unificado(TELÊMACO 
BORBA, 2015, p. 36)

Dentro do Município de Telêmaco Borba, a Escuta Qualificada é realizada Dentro da 
Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Intrafamiliar156, que está diretamente 
ligada e subordinada ao gabinete do prefeito.

É a polícia civil, como parte integrante da rede, que irá registrar o Boletim de Ocorrência 
de todos os casos de abuso e violência sofrido envolvendo crianças e adolescentes que 
então cheguem ao seu conhecimento, sendo então instaurado a investigação policial. Esta, 
requisitará o profissional para a escuta qualificada (TELÊMACO BORBA,2015, p. 33).

A rede, se interliga e inter-relaciona através de reuniões ou por meio de comunicação 
interna por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), a partir de documentos públicos dos 
referidos órgãos envolvidos, com fim de obter uma visão mais expandida dos assuntos 
envolvidos por cada setor na vertente de entender se o que está sendo proposto tem sua 
aplicação efetiva, eficaz e realizada de forma correta.

156 Criado por inciativa do município a partir do Decreto nº 20.577 de 16 de dezembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.pmtb.pr.gov.br/arquivo_boletin/fc74ffeb7958aede1c25010b660125f7.pdf>. Acessado em: 30 de 
ago. de 2016
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Para isso, conta com o Centro de Referência Especializado (CREAS) acolher o relatório 
de escuta qualificada, estando assim a par dos fatos sem fazer com que a vítima passe por 
outro constrangimento em relato posterior.

O Conselho Tutelar (art. 131 da Lei Federal 8069/1990), compreende-se como o 
catalizador pelo qual se dará a entrada dos casos (na grande maioria das vezes) de violação 
dos direitos da criança e do adolescente. Este tomará as primeiras providencias em relação 
à situação da vítima, de forma a buscar a sua integridade emocional e irá intervir, toda vez 
que por meio de denúncia, entender que estão sendo violados os direitos da vítima e levará 
a conhecimento da polícia civil os fatos (TELÊMACO BORBA,2015, p. 32).

A criança e o adolescente em conflito com a lei, pode-se considerar que na maioria 
das vezes é ou foi vítima de uma história de privações(SÁ, 2004, p. 100).Por mais que esteja 
muito em voga a fala de que se vitimiza (BITTENCOURT, 1978, p. 35)157 o adolescente “em 
delinquência”, diz-se que este tem “culpa”, no conceito de dolo para o leigo, que é um 
“marginal”, que este teve “escolha”, que é “coisa de família”, que a “culpa é da família”, entre 
outras falas, que a sociedade é protecionista em demasia, que faz coro com leis as quais em 
nada fazem com fim de punir o mesmo, e que por isso, há tanta violência. 

Este poderá vir a absorver, em parte, o exemplo e o comportamento permeado nos 
ambientes em que esteja inserido, nos mesmos moldes já abordados sobre as definições de 
como se constitui o ato infracional158.

Na relação, “o homem, lobo do próprio homem”, por Hobbes159, que se pese, em 
discriminação, difamação, exclusão sem precedentes, do bullying160, propriamente dito, 
situação em que o adolescente passa de vítima a autor, e depois a vítima novamente, parte 
tanto de coação moral, como física.

157 “A noção de abuso de menores liga-se a conceitos históricos e às mudanças nos padrões de concepção 
de vida, envolvendo os direitos fundamentais dos menores… É mais passível de abuso; a criança indesejada; a 
nascida de relações incestuosas; [...] a defeituosa que os pais encaram como ofensa pessoal; aquelas cujos pais 
cumprem pena de prisão” 
158 “Nos termos do antropólogo Clifford Geertz, a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. 
Essa teia orienta a existência humana. Trata-se de um sistema de símbolos que interage com os sistemas de 
símbolos de cada indivíduo numa interação recíproca. Geertz, define símbolo como qualquer ato, objeto, 
acontecimento ou relação que representa um significado. Compreender o homem e a cultura é interpretar essa 
teia de significados. Arte faz parte dessa teia… A participação no sistema particular que chamamos de arte só 
se torna possível através da participação no sistema geral de formas simbólicas que chamamos de cultura, pois 
o primeiro sistema nada mais é que um setor do segundo. Uma teoria da arte, portanto, é ao mesmo tempo 
uma teoria da cultura. E, sobretudo, se nos referimos a uma teoria semiótica da arte, esta deverá recobrar a 
existência desses sinais na própria sociedade, e não em um mundo fictício de dualidades, transformações, 
paralelos e equivalências. Onde há vida popular razoavelmente articulada e estável, há sempre uma cultura 
tradicional, tanto material quanto simbólica, com um mínimo de espontaneidade coerência e sentimento, se 
não consciência, de sua identidade."
159 “Frase do filósofo inglês Thomas Hobbes, significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem, 
da obra O Leviatã publicada em 1965. Argumenta que a sociedade pode alcançar a paz civil e a união social 
através do contrato social, contudo, sofre com a influência da índole humana capaz de agir para o bem, mas 
também para o mal em virtude de seus próprios interesses, justificada pela frase: “que os fins justificam os 
meios””.
160 “Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e 
repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos causando dor e angústia, sendo executadas 
dentro de uma relação desigual de poder.”
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Disso se decorre a importância da ação da Equipe, multidisciplinar do CREAS é 
incumbida de traçar possíveis planos de trabalho com esta família (vítima e familiares), 
obedecendo os protocolos de atendimento.

Serão acionados vários “fios” da rede, como os serviços de saúde, com exames de 
saúde, lesão corporal e medidas emergenciais em relação à vítima (TELÊMACO BORBA, 2015, 
p. 33).

São dados do IBGE, que em Telêmaco Borba no ano de 2015 haveriam Cirurgiões 32 
pelo Sus e 27 particulares, Clínicos 43 pelo SUS e 20 particulares, Obstetras 11 pelo Sus e 16 
particulares, Pediatras 14 pelo SUS e 6 particulares (IPARDES, 2015, p. 37).

Também segundo o IBGE a taxa de mortalidade Infantil dos menores de 5 anos é 
de 14,53 a cada mil nascidos vivos, sendo que a taxa de natalidade é de 15,43 a cada mil 
habitantes (IPARDES, 2015, 40-41).

Caso a vítima ou família negarem-se ao atendimento e acompanhamento, é realizado 
um comunicado à Vara da Infância e Juventude (todo procedimento depende de intervenção 
direta do judiciário, como bem este, deve estar a par de todo procedimento e condição em 
que esteja os envolvidos), será então com base nos pareceres, a realização de tomadas de 
atitude pelos elementos da rede (TELÊMACO BORBA, 2015, p. 33).

Em casos em que se julgar necessário o abrigamento da criança, como medida 
protetiva, o serviço de acolhimento tomará conta de realizar o acompanhamento enquanto 
da duração do acolhimento e familiares conforme protocolos. E em casos extremos, é 
realizado o desligamento gradativo da possível vítima e seus familiares (TELÊMACO BORBA, 
2015, p. 36).

Já na situação relacionada ao ato infracional praticado pela criança ou adolescente, 
terá a analise realizada pelo judiciário, e este, frente ao fato e aos pareceres emitidos e inter-
relacionados pela rede, irá influenciar, de acordo com a normativa, qual medida de proteção 
ou sócio educativa será tomada para com a criança ou adolescente (ressaltando que as 
medidas sócioeducativas, somente são aplicada para com aqueles com idade entre 13 e 18 
anos e em casos específicos, até os 21 anos).

4. CONCLUSÃO

A afirmação de que se vitimiza este, em um discurso meritocrata (LAINO, 2014) de 
pessoas que por sua vez podem haver tido oportunidade em desenvolver-se de forma sã e 
viver em uma ambiente em adequação, quadro muito bem explanado pelo cartunista Toby 
Morris (MORRIS, 2015)em uma ilustração chamada “Uma Breve História Sobre Privilégios 
no Prato” tratando sobre a meritocracia de classes, em que este, estabelece um parâmetro 
entre o desenvolvimento paralelo entre indivíduos de distintas classes sociais, as facilidades 
e dificuldades dos mesmos.

Durante esse processo é normal e comum, que se passe por desiquilíbrios e 
instabilidades perturbadoras, dualidades, que por vezes são extremas e que podem colidir 
com o seguimento dos moldes estabelecidos, resultando na procura por novos valores.
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Pela ótica de Raws, os valores sociais, devem ser distribuídos por igual, dentro do 
mínimo social exigível, devendo vir a beneficiar as gerações futuras, com iguais liberdade161, 
oportunidade162, dentro de suas diferenças163, com fim no fomento à igualdade de 
oportunidades (RAWS, 2002, p. 314). Contudo, se este enquanto criança, já se encontra 
em pé de desigualdade social, antes mesmo do cometimento de atos infracionais, como 
falar de reinserção social de um alguém que nem mesmo fora inserido em adequação à 
comunidade.

Neste sentido é que a tensão adequada e o equilíbrio na ação em redes, 
através de políticas públicas, devem ser observados e aplicados dentro do sentido de 
acompanhamento e amparo com fim de propiciar a justiça e a auxiliar na quebra do 
ciclo vicioso de violência e criminalidade. Devem sempre ter prioridade da atenção dos 
componentes da rede, e também de toda a comunidade, pois por analogia à Teoria de 
Redes o fato gerador, a influência e retroatividade mútua dos diversos entes da rede e a 
comunidade, pode propiciar onda benéfica ou caótica.
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AS PROPOSTAS DE APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES NO BRASIL

Pamela Fernanda Pinheiro Galvão da Rocha164

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica

RESUMO
Este artigo foi desenvolvido com o fim de explanar as comparações, diferenças e aproximações 
entre os sistemas do civil Law e do common law, para demonstrar a problemática da 
instabilidade jurisprudencial como violação ao princípio da segurança jurídica e analisar 
a proposta para a resolução do problema que seria a aplicação correta dos Precedentes 
sob a análise das obras de Ronald Dworkin, Lenio Streck, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 
Mitidiero.
Palavras-chave: Segurança jurídica; Instabilidade jurisprudencial; Sistema de precedentes.

ABSTRACT
This article was developed in order to explain the comparisons , differences and similarities 
between the civil systems Law and common law , to demonstrate the problem of judicial 
instability and analyze the proposal for the resolution of the problem that would be the 
correct application of Precedent under the analysis of the works of Ronald Dworkin , Lenio 
Streck , Luiz Guilherme Marinoni and Daniel Mitidiero.
Key-words: Legal certainty; Instability of case Law; Previous system.

1. INTRODUÇÃO

No presente artigo são explanadas as propostas de aplicação de precedentes no 
Brasil, analisando primeiramente os sistemas jurídicos do civil law e do common law, bem 
como as influências deste sistema sobre aquele. Também serão feitas breves considerações 
sobre a teoria da integridade de Ronald Dworkin vista sob a ótica do doutrinador gaúcho 
Lenio Luiz Streck. 

O artigo é finalizado com o estudo das propostas de aplicação de precedentes no 
Brasil, analisando as obras: “Cortes Superiores e Cortes Supremas”, de autoria de Daniel 
Mitidiero; e “O STJ como Corte de Precedentes”, de Luiz Guilherme Marinoni.

Em síntese, visa entender o cenário brasileiro de desordem e instabilidade 
jurisprudencial, analisando a proporção que isso viola o direito à segurança jurídica 
e enfraquece o Estado Democrático Direito, bem como de que forma a aplicação dos 
precedentes pode minimizar esses efeitos.

164 Advogada e professora na Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <pamelafpinheiro@hotmail.com>.
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2. METODOLOGIA

A presente pesquisa se configura em uma pesquisa qualitativa, que foi elaborada 
através do método dedutivo, partindo-se de premissas gerais, com o estudo dos sistemas 
do Common Law e do Civil Law, da teoria da integridade de Ronald Dworkin sob a crítica de 
Lênio Streck, para se chegar à premissa específica que é a análise das propostas da aplicação 
dos Precedentes para o Brasil.

Para tanto, foi utilizada a pesquisa documental em artigos e endereços eletrônicos.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. O Sistema Jurídico do Civil Law e as Influências do Common Law

Os sistemas jurídicos do civil law, também conhecidos como romano-germânicos, e 
do common law surgiram em momentos históricos, políticos e culturais distintos, possuindo 
divergências marcantes entre si.

O sistema romano-germânico foi formado na Europa Continental, onde mantém o 
maior centro até os dias de hoje. Os países da América que foram colonizados pela Espanha, 
Holanda, França ou Portugal, como é o caso do Brasil, aceitaram as concepções jurídicas 
características deste sistema165.

No sistema romano germânico a doutrina goza de grande prestígio e a regra não é 
só entendida como regra de direito, sendo elevada à regra de conduta, estando acima da 
atuação dos tribunais no caso concreto.166. 

Para os adeptos desse sistema, a regra de direito é a base fundamental da codificação, 
e os códigos não devem ser elaborados buscando prever a solução de todas as questões 
da vida prática, devendo se limitar a prever regras gerais através das quais os juízes e os 
cidadãos deduzam como resolver cada caso concreto, encontrando o equilíbrio necessário 
entre o geral e o específico, não sendo tão geral a ponto de não ser um guia seguro e nem 
tão específico para que se limite apenas às situações particulares, como a decisão do juiz167.

O sistema do common law, também chamado de direito inglês, teve grande 
desenvolvimento com a atuação dos Tribunais de Westminster, onde o processo era marcado 
pela forma como a demanda era conduzida. Era característica desse sistema a presença do 
excesso de formalismo, o que causava certo desprestígio ao common law, que, após ter uma 
considerável expansão no século XIII, passou a ter um sistema rival, a equity168.

Com o sistema equity surgiu a possibilidade de recorrer ao soberano quando a decisão 
dada pelos Tribunais não satisfizesse às partes, esse recurso deveria ser analisado pelo 
Chanceler. Esse tipo de demanda se tornou tão comum no direito britânico que os Tribunais 
do common law e a jurisdição do Chanceler firmaram um pacto, passando a coexistir169.

165 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 4. Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 35 e 77.
166 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 4. Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 101-102.
167 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 4. Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 103-104.
168 PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a Common Law, Civil Law e o Precedente Judicial. ABDPC. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/sergio%20porto-formatado.pdf> Acesso em 10 ago. 2015.
169 PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a Common Law, Civil Law e o Precedente Judicial. ABDPC. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/sergio%20porto-formatado.pdf> Acesso em 10 ago. 2015.
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O Direito inglês é um direito jurisprudencial, que conservou em suas fontes os traços 
originários, nunca tendo sido feita uma reforma geral através da técnica de codificação. No 
entanto, diferentemente do que ocorreu no decorrer da história do direito inglês, nos dias 
de hoje a lei exerce função de fonte do direito, assim como no sistema romano germânico170.

Outra importante característica do sistema inglês é que o Poder Judiciário, devido a 
sua força e dignidade, não é inferior ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. A Inglaterra 
não permitiu que caísse no esquecimento o papel desempenhado pelos tribunais, conferindo 
a eles, ainda hoje, o poder de fazer respeitar suas decisões, devendo-se recorrer às regras 
impostas pelos juízes, respeitando os precedentes judiciários171.

Com tamanho poder conferido aos Tribunais, em meados do século XIX o sistema 
inglês passou a se preocupar com a necessidade da certeza e da segurança, estabelecendo-
se para tanto a regra dos precedentes, pela qual a decisão proferida pela Corte se torna um 
precedente devendo ser adotado por todos, exceto, excepcionalmente, pela própria Corte 
que proferiu a decisão172.

Com a globalização há uma aproximação dos sistemas romano germânico e common 
law. Hoje, esse possui certa influência sobre aquele (e a recíproca é verdadeira), inclusive 
no que tange ao direito brasileiro, que tem conferido crescente adesão ao pensamento 
que destaca a função criadora do juiz. Tal afirmação pode ser confirmada com pesquisas 
acadêmicas de julgados do Poder Judiciário, com os julgados sendo utilizados para embasar 
demandas, com o valor conferido às interpretações divergentes dos tribunais, além dos 
efeitos vinculantes das decisões tomadas na jurisdição constitucional173.

Cumpre ressaltar também que a existência do common law não se opõe à criação de 
leis. Sendo assim, a existência de leis não exclui a necessidade de um sistema de precedentes 
e a quantidade e autoridade das leis não são critérios para distinguir o sistema do common 
law do sistema do civil law174.

Em diversos momentos históricos é perceptível a tentativa de impedir o juiz de 
interpretar a lei. Nesse contexto se enquadra a Corte de Cassação, que surgiu apenas com 
o fim de cassar as decisões que possuíssem interpretação incorreta, sem a finalidade de 
reformar a decisão e aplicar a interpretação que julgasse adequada175.

170 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 4. Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 415.
171 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 4. Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 425.
172 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 4. Ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 429.
173 PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a Common Law, Civil Law e o Precedente Judicial. ABDPC. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/sergio%20porto-formatado.pdf> Acesso em 10 ago. 2015.
174 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições do civil law e de common law e a 
necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. UFPR. Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/
direito/article/viewFile/17031/11238> Acesso em 10 ago. 2015.
175 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições do civil law e de common law e a 
necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. UFPR. Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/
direito/article/viewFile/17031/11238> Acesso em 10 ago. 2015.
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Marinoni compara a função do Superior Tribunal de Justiça no direito brasileiro com 
a função que a Corte de Cassação francesa exercia, aludindo que a verdadeira evolução 
é que hoje o STJ possui a função de garantir a supremacia da lei e zelar por uma única 
interpretação dela. O autor enfatiza também que é surpreendente que o sistema do civil 
law não tenha se dado conta que, em que pese evolução, o sistema ainda carrega alguns 
dogmas da Revolução Francesa, acreditando que a lei é suficientemente capaz de assegurar 
aos cidadãos a segurança, a liberdade e a igualdade que lhes são de direito176.

É importante enfatizar que o magistrado que trabalha com leis e conceitos 
indeterminados e abertos está longe de ser apenas um aplicador da lei, sendo assim, a 
aplicação correta dos precedentes se faz extremamente necessária no direito contemporâneo 
para conferir segurança aos cidadãos, fazendo com que esses saibam como os juízes têm 
preenchido as lacunas deixadas pela lei177.

3.2. A Integridade Decisória na Doutrina de Ronald Dworkin Sob a Ótica de Lênio Luiz 
Streck

O jusfilósofo Ronald Dworkin construiu a concepção de direito sobre o princípio 
judiciário da integridade, o qual o autor explica que “instrui os juízes a identificar direitos e 
deveres legais, até onde for possível, a partir do pressuposto de que foram todos criados por 
um único autor – a comunidade personificada”178. Sendo assim, o direito como integridade 
está intimamente ligado à noção de respeito aos precedentes179.

Dworkin faz uma comparação entre literatura e direito ao criar o gênero literário 
artificial que chama de “romance em cadeia”. Neste gênero um grupo de romancistas é 
responsável por escrever um romance em série, cada um interpreta o capítulo que recebeu 
e escreve o capítulo seguinte, observando a responsabilidade de decidir conforme entender 
como continuidade à obra e não como um novo começo, fazendo em conjunto um só 
romance unificado180.

Cumpre observar a afirmação feita pelo autor de que integridade é mais e menos do 
que coerência, tendo em vista que se uma instituição é coerente quando repete suas decisões 
anteriores o mais precisamente possível, e a integridade exige que as normas públicas sejam 
criadas com foco em representar um “sistema único e coerente de justiça e equidade na 
correta proporção”, por este motivo, às vezes irá se afastar das decisões anteriores buscando 
a fidelidade a princípios que são mais fundamentais181.

176 Ibidem.
177 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições do civil law e de common law e a 
necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. UFPR. Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/
direito/article/viewFile/17031/11238> Acesso em 10 ago. 2015.
178 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3ª ed. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 
p. 271.
179 HELLMAN, Renê Francisco. Precedentes e decisão judicial no processo civil brasileiro: a necessidade da 
busca pela resposta correta. 2015. Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Ciência Jurídica – 
Universidade Estadual do Norte do Paraná.
180 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3ª ed. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 
p. 275-277.
181  Ibidem, p. 263-264.
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Para tratar sobre a complexa estrutura da interpretação jurídica, o jusfilósofo utiliza 
da figura de um juiz imaginário, de capacidade, sabedoria, sagacidade e paciência sobre-
humanas, o juiz Hércules182, adepto ao direito como integridade, apto a colaborar com a 
construção do romance em cadeia183.

Para a construção do juiz Hércules, Dworkin considera que ele aceita as principais 
regras e princípios que regem o direito, ou seja, ele aceita que as leis têm poder de criar e 
extinguir direitos, e o juiz tem o dever de seguir as decisões já adotadas pelo seu tribunal e 
pelos tribunais superiores, desde que o fundamento principal da decisão se adeque ao caso 
concreto184.

Hércules poderá ser colocado diante de um caso que não está previsto em nenhuma 
lei, devendo buscar nos precedentes a resposta para o conflito. Dworkin ressalta a dificuldade 
do caso, alertando que “os detalhes das práticas de precedente que agora ele deve justificar, 
resistem a qualquer teoria simples”185.

O autor conduz ao estudo do que considera ser a teoria mais apropriada. Ainda que 
seja vaga e imprecisa, a interpretação das leis depende de uma forma verbal canônica que 
limite as decisões políticas tomadas pela lei. Os julgadores devem usar dos precedentes e 
dos princípios para justificarem a decisão, “mas é a decisão, e não alguma nova regra jurídica 
enunciada, que esses precedentes devem justificar”186.

É certo que Hércules poderá utilizar das técnicas da interpretação para analisar 
se um enunciado anterior pode abarcar um novo caso, podendo reconhecer a “força da 
promulgação do precedente”. No entanto, quando se reconhece que um precedente tem 
força de promulgação “não se considera que sua influência sobre casos posteriores se limite 
a essa força”, “como aconteceria no caso de uma lei” 187. 

Embora Hércules seja colocado diante de uma situação que não contenha nenhuma 
“formulação verbal” da decisão anterior que possa afirmar o direito na situação atual, o 
juiz com capacidades sobre-humanas irá insistir na “força gravitacional” que as decisões 
anteriores exercem sobre as decisões posteriores. E é reconhecendo essa força gravitacional 
que se encontra o fundamento da aplicação dos precedentes feita por Hércules, uma 
vez que para decidir os juízes aceitam que as decisões possuem essa força gravitacional, 
ainda que discordem sobre o que é essa força. O juiz, via de regra, raramente mostrará a 
sua independência, buscando sempre demonstrar que suas decisões são coerentes com as 
decisões tomadas no passado188.

Diante da construção dessa teoria, Lenio Streck ressalta a necessidade das perguntas 
“de que modo deve o intérprete/juiz proceder a análise do direito para determinar se um 
direito “declarado” no precedente (ou na jurisprudência de um conjunto de tribunais) deve 
ser seguido?”; “em que circunstância uma “situação jurídica” é enquadrável no precedente 
ou dele “deduzível”?”189.

182 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins, 2002, p. 165.
183 HELLMAN, Renê Francisco. Precedentes e decisão judicial no processo civil brasileiro: a necessidade da 
busca pela resposta correta. 2015. Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Ciência Jurídica – 
Universidade Estadual do Norte do Paraná.
184 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins, 2002, p. 165.
185 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins, 2002, p. 172.
186 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins, 2002, p. 172-173.
187 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins, 2002, p. 173-174.
188 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins, 2002, p. 174-175.
189 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 367-368.
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Embora o sistema brasileiro não se sustente no common law, é certo que os 
precedentes jurisprudenciais possuem importância. E nessa análise o entendimento de 
Streck vai ao encontro da teoria de Dworkin, quando sustenta que a “aplicação integrativa e 
coerente do direito, deve, necessariamente, levar em conta o modo pelo qual determinado 
tribunal ou como os outros tribunais do país vêm decidindo determinada matéria”190.

Streck ainda reforça a importância da coerência e da integridade ao ressaltar que a 
“coerência assegura a igualdade”, evitando que os juízes façam considerações divergentes 
sobre os casos. E a “integridade significa rechaçar a tentação da arbitrariedade”191.

Para a correta aplicação dos precedente é preciso compreender que o precedente é 
um texto “ao qual deve ser atribuído um sentido, a partir do caso concreto sob análise”, para 
isso é necessário que se faça a escolha de um grau mínimo de generalização, que deverá 
ser limitado, como uma espécie de “grau de objetivação abrangente, isto é, uma entificação 
minimamente necessária da interpretação jurídica”, e é esse grau de objetivação que deverá 
ser buscado das decisões anteriores para se aplicar ao caso novo192.

Fazendo uma análise do contexto jurídico do Brasil, Streck discorda da teoria de 
Dworkin no ponto em que o jusfilósofo constrói a tese da única resposta correta mesmo 
dentro de um sistema baseado em precedentes vinculantes. E aponta também a contradição 
caracterizada pelo positivismo jurídico que prevalece nessa teoria, uma vez que, para 
Dworkin, a tese da resposta correta só cabe em sistemas jurídicos avançados, que para ele 
são os sistemas que possuem “complexos normativos densos em normas e precedentes que 
permitam um juiz resolver casos a partir da história institucional da comunidade”.193

Streck aponta, primeiramente, que um sistema jurídico não é atrasado pela falta 
de mecanismos vinculativos das decisões, mas sim pela presença da “discricionariedade, 
no sentindo forte”. Além disso, o autor ressalta que apenas a aplicação de precedentes não 
assegura a coerência e a integridade do direito, tendo em vista que, uma vez não superado 
o positivismo, os precedentes acabam caindo no conceito de “regras”194.

Conforme explicado pelo autor, “a possibilidade de se obter “respostas corretas” 
não está, pois, na vinculação (pura e simples) dos precedentes judiciais, mas sim na 
fundamentação/justificação da síntese hermenêutica”, devendo-se lembrar que na 
hermenêutica nada é absoluto, e a tese da reposta correta “não exclui a existência de várias 
respostas”, permanecendo o problema do positivismo, que a “escolha da resposta pelo 
intérprete”195.

190 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 368.
191 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 368.
192 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 369.
193 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 372-373.
194 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 373.
195 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 376-379.
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Streck é enfático ao afirmar que é necessário enfrentar o “estado de natureza 
hermenêutico em que se transformou o sistema jurídico”. O autor faz referência “a guerra de 
todos os intérpretes contra todos os intérpretes”, ocasionada pela “liberdade na interpretação” 
que acabou por gerar esse “estado de natureza interpretativo”196, no qual:

Cada intérprete parte de um “grau zero” de sentido. Cada intérprete reina nos seus 
“domínios de sentido”, com os seus próprios métodos, metáforas, metonímias, 
justificativas etc. Os sentidos “lhe pertencem”, como se estes estivessem à sua 
disposição, em uma espécie de reedição da “relação de propriedade” (neo)feudal. 
Nessa “guerra” entre os intérpretes – afinal, cada um impera solipsisticamente nos 
seus “domínios de sentido” – reside a morte do próprio sistema jurídico197.

É nesse momento que o autor afirma a necessidade da tese da resposta correta 
em um “sistema não avançado”, superando o esquema “sujeito-objeto”, ultrapassando-se 
“qualquer possibilidade da existência de grau(s) zero(s) de sentido”, “resgatando a tradição 
autêntica” e “reconstruindo, a partir dessas “premissas”, em cada caso, a integridade e a 
coerência interpretativa do direito”198.

Nesse contexto cabe a observação feita por Streck de que a resposta correta é uma 
metáfora, não sendo argumento para a “ruptura com o estado de natureza hermenêutico”, 
que para o autor é o que parece ser o “caso da institucionalização das súmulas vinculantes 
ou de outros mecanismos vinculatórios” 199.

Dentro do cabível no sistema jurídico brasileiro, Streck define a resposta correta 
como sendo “a resposta adequada à Constituição”. “Uma norma – que é sempre o produto da 
interpretação de um texto (...) – somente é válida se estiver de acordo com a Constituição”. 
O intérprete deverá “compatibilizar a norma com a Constituição, conferindo-lhe a totalidade 
eficacial”. Ainda que o caso pareça estar resolvido, cabe ao intérprete verificar se o princípio 
que rege determinada regra não direcionada a situação para outro caminho que melhor se 
adeque à Constituição, sendo assim, pode-se afirmar que “todo ato interpretativo (portanto, 
aplicativo) é ato de jurisdição constitucional”200.

As respostas corretas “não advirão da subjetividade do intérprete”, tendo em vista 
que a “interpretação se faz ex parte principio (constitucional), e não ex parte príncipe (aqui 
entendido como o sujeito solipsista)”. Deve-se compreender o real sentido do papel dos 
princípios na interpretação, na qual “os princípios funcionarão como uma blindagem contra 
arbitrariedades, apontando o modus operativo que deve ser seguido pelo intérprete, 
buscando assim a coerência e a integridade do direito” 201.

196 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 388.
197 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 388.
198 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 389.
199 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 389.
200 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 314-315.
201  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 316-317.
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3.3. O STJ como Corte de Precedentes: Propostas de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 
Mitidiero

Para avaliar a proposta do Superior Tribunal de Justiça como Corte de Precedentes é 
necessária a análise de duas obras brasileiras que se destacam no tema: “Cortes Superiores 
e Cortes Supremas”, de autoria de Daniel Mitidiero; e “O STJ como Corte de Precedentes”, de 
Luiz Guilherme Marinoni.

Mitidiero trata em sua obra sobre as duas alternativas de modelo de Cortes de vértice: 
as Cortes Superiores e as Cortes Supremas. O primeiro modelo, o de Cortes Superiores, encara 
a corte como “uma corte de controle de legalidade das decisões recorridas, que se vale da 
sua jurisprudência como um simples parâmetro para aferição de erros e acertos cometidos 
pelos órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias”. Nesse modelo “a uniformização da 
jurisprudência tem um papel meramente instrumental”, e o desrespeito à interpretação feita 
pelas instâncias superiores é normal e até mesmo desejável202.

O segundo modelo, o de Cortes Supremas, encara a corte de vértice como uma 
corte de interpretação, “que se vale dos seus precedentes como um meio para orientação da 
sociedade civil e da comunidade jurídica a respeito do significado que deve ser atribuído 
aos enunciados legislativos”. A interpretação é o fim da Corte Suprema, e o caso concreto 
é o meio a partir do qual a corte desempenha a sua função interpretativa. Diferentemente 
do que acontece no modelo de Cortes Superiores, a formação do precedente tem um papel 
central para as Cortes Supremas, sendo que o desrespeito à interpretação feita pela corte 
de vértice é visto “como uma grave falta institucional que não pode ser tolerada dentro do 
sistema jurídico”203.

Fazendo a análise dos dois modelos de cortes de vértice, Mitidiero encara o Superior 
Tribunal de Justiça como sendo mais voltado para o modelo das Cortes Superiores, o que 
alerta ser um problema, uma vez que caminha na “contramão da história”, não se mostrando 
apta a adotar as técnicas processuais necessárias para o adequado funcionamento do STJ204.

Ao tratar mais afundo sobre as Cortes Superiores, Mitidiero ensina que estas são 
formadas exclusivamente por membros da carreira jurídica e tem como função controlar a 
legalidade das decisões a elas submetidas através dos recursos. Tudo isso tem por objetivo 
controlar a aplicação das leis, e, a partir de reiteradas decisões, formar uma jurisprudência 
uniforme205.

A Corte Superior possui função reativa, pressupondo a existência de uma violação ao 
Direito já ocorrida, sendo tarefa da Corte sancionar, neutralizar ou eliminar os defeitos dessa 
violação, “mediante cassação ou reforma da decisão”206.

202 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 11.
203 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 11.
204 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 12.
205 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 33.
206  MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 42.
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Este modelo de Corte de Vértice deve ser visto como uma Corte de controle e não 
como Corte de interpretação do Direito. Nisso consiste “a nomofilaquia do recurso dirigido à 
Corte Superior”, ou seja, “a função nomofilática da Corte Superior está na defesa da legislação 
diante das decisões judiciais”207.

A uniformização da jurisprudência é dever da Corte Superior, no entanto, é dever 
meramente instrumental em relação ao seu real objetivo, “a unificação da jurisprudência é 
apenas um meio para obtenção do fim controle da decisão recorrida”208.

Verificando a real função da Corte Superior, entende-se que é normal que ela esteja 
aberta para todos os casos em que forem alegadas quaisquer violações à legislação, devendo 
examinar todos os recursos a ela interpostos.209.

No modelo de Corte Superior os direitos à igualdade e à segurança jurídica são 
exaltados perante a lei, não havendo preocupação com essas questões diante das decisões 
judiciais, tendo em vista que as decisões possuem eficácia para o passado e inter partes, não 
sendo fonte primária do Direito210. 

Após contextualizar todos os pontos que julga serem característicos da Corte 
Superior, Mitidiero passa a tratar sobre o modelo de Corte Suprema, a qual o autor entende 
como uma Corte proativa, que atua voltada para o futuro, formada por juristas de “vários 
extratos sociais”, competente para orientar o Direito mediante a formação de precedentes211.

Para a compreensão da Corte Suprema, o autor estabelece algumas coordenadas 
sobre a teoria das normas:

Em primeiro lugar, a Corte Suprema pressupõe, no âmbito da teoria das normas, 
uma dissociação entre texto e norma, bem como o reconhecimento da classificação 
tripartite das normas em princípios, regras e postulados. Em segundo lugar, a 
adoção da teoria lógico-argumentativa da interpretação judicial. Em terceiro 
lugar, o reconhecimento de que legislação e jurisdição atuam coordenada e 
conjuntamente para produção e promoção do império do Direito212.

Norma e regra não são expressões sinônimas. Os princípios se separam das regras, 
sendo que os princípios podem ser definidos como “normas que impõem gradualmente um 
estado ideal de coisas” e as regras como “normas que impõem a imediata adoção de uma 
conduta”213.

207 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 43.
208 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 44.
209 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 46-47.
210 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 50-51.
211 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 53.
212 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 54.
213  MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 56-57.
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O autor ressalta que “inexiste uma única resposta correta para todo e qualquer 
problema interpretativo. A interpretação admite a obtenção de uma pluralidade de 
significados, dado a equivocidade da linguagem jurídica”. Nesse modelo a justificação ocupa 
o “centro do processo interpretativo que serve para aplicação do Direito”214.

No mesmo sentido, Marinoni também critica a teoria da resposta correta elaborada 
pelo filósofo Ronald Dworkin, apontando como o maior problema o fato de Dworkin não 
esclarecer sobre os critérios que devem ser utilizados para chegar à resposta correta.215.

Marinoni julga como preferível não qualificar como verdadeira uma decisão e sim 
“falar em decisões interpretativas justificadas por argumentos concretos e perguntar sobre 
as razões para aceitá-los e apresentar a cadeia de raciocínios justificativos”216.

A atuação da Corte Suprema é destinada a dar unidade ao Direito, dando a melhor 
interpretação e aplicação nos casos concretos que são submetidos a ela para julgamento, 
isso tanto para resolver questões em conflito, como para atender as novas necessidades 
sociais217. 

Diferentemente do que ocorre na Corte Superior, a interpretação é o ponto de 
chegada da Corte Suprema, ou seja, é uma verdadeira corte de precedentes, “sendo o 
precedente judicial ao mesmo tempo encarnação da adequada interpretação do Direito e 
meio para obtenção da sua unidade”218.

Partindo do pressuposto de que as Cortes Supremas definem o sentido das leis, 
os seus precedentes também têm autoridade do direito, justamente por isso “devem ter 
caráter universalizante”, devem estar aptos para abarcar todos os casos similares, evitando-
se decisões distintas para casos iguais, garantindo a igualdade, a segurança jurídica e a 
coerência do Direito219.

Marinoni entende que, o Superior Tribunal de Justiça, “a antiga Corte de controle 
de legalidade ou de correção das decisões agora é um Corte de Interpretação e essa 
naturalmente é uma Corte de Precedentes” 220.

Ressalte-se que o STJ não vai assumir o papel dos legisladores, até mesmo porque a 
legislação não exige a necessidade de justificação, já os juízes só podem decidir “reconstruindo 
sentidos normativos mediante justificativa”221.

214 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 58 e 60.
215 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
88-89 e 111.
216 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.90.
217 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 66-67.
218 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 68.
219 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.112.
220  MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.80.
221  MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 87.
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Na ordem jurídica atual o Superior Tribunal de Justiça acaba sendo encarado como 
uma mera Corte de Revisão, limitado à correção das decisões, tendo em vista que é fácil 
levar uma decisão a sua apreciação apenas alegando contrariedade à lei e divergência 
jurisprudencial, isso com que seja crescente o acúmulo de trabalho e impossibilita que o STJ 
exerça as funções que lhe foram atribuídas222.

Marinoni julga a transformação das decisões em precedentes como sendo a solução 
mais apropriada para tal cenário, o que fará com que o recurso seja cabível: i) quando for 
divergente de precedente; ii) quando demonstrar que o precedente está desgastado; iii) 
quando houver equívoco na formação do precedente; iv) além disso, o recurso será incabível 
se a decisão demonstrar ter aderido ao precedente que não necessite de revogação. Isso irá 
eliminar o acúmulo de recursos, evitando “decisões destoantes e recursos destituídos de 
fundamentação”223.

A autoridade do precedente vem da própria posição ocupada pela Corte Suprema, 
ou seja, Corte de Vértice, não existindo nada acima desta, o que lhe confere o poder de 
dar a última palavra. Partindo dessa afirmação, pode-se dizer que só serve para o sistema 
de precedentes a última palavra da Corte Suprema se esta for destinada a todos os casos 
semelhantes224. 

A mudança é algo intrínseco ao Direito, sabendo disso, Mitidiero trata também 
sobre a possibilidade de mudança do precedente dentro da Corte Suprema, ressaltando 
principalmente que a eficácia da mudança do precedente não pode ser retroativa. A mudança 
do precedente também deve ser sinalizada, indicando a sociedade a possível mudança de 
orientação, a fim de não causar “surpresa injusta”225.

Mitidiero reforça que ao aderir uma teoria jurídica que entende que norma é a 
interpretação da norma, que todos devem ser tratados com igualdade, que promove “a 
cognoscibilidade, a estabilidade, a confiabilidade e a efetividade”, não pode sustentar que 
inexistem precedentes vinculantes. “A fidelidade ao precedente é o meio pelo qual a ordem 
jurídica ganha coerência, torna-se segura e capaz de promover o respeito à igualdade de 
todos perante o Direito”226.

Cumpre lembrar que a o autor assevera que a primeira condição para que exista 
segurança jurídica em um sistema de precedentes é que esses sejam respeitados pela 
própria Corte que os emanou, da mesma maneira, apenas a Corte responsável pelos 
precedentes pode se afastar desses, uma vez que a Corte de Justiça que se afasta de um 
precedente emanado pela Corte Suprema não diverge, mas sim desobedece a interpretação 
da legislação.

222 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.124-125.
223 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.125-126.
224 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.159.
225 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 78 e 125.
226  MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 103 e 106.
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Mitidiero conclui sua obra ressaltando a necessidade de um sistema jurídico estável 
e idôneo no Brasil, o que exige a passagem do STJ de Corte Superior para Corte Suprema. 
Para que isso seja possível é necessário que o STJ adote: i) a prática da justificativa através de 
fundamentação adequada, apta a gerar um precedente idôneo, visando a unidade do direito; 
ii) a confrontação analógica entre os casos; iii) apenas a análise de casos com repercussão 
geral; iv) a prática primariamente interpretativa e secundariamente de controle; v) a prática 
de formação de precedentes vinculantes verticais e horizontais, visando promover a 
igualdade e a segurança jurídica227.

4. CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que a forma de evitar a instabilidade 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e consequentemente evitar o enfraquecimento 
da imagem que os jurisdicionados têm do Poder Judiciário, é a aplicação correta dos 
precedentes. No entanto, para que isso aconteça deve ser analisado o contexto do Brasil, 
uma vez que o âmbito jurídico nacional é bem peculiar.

O jusfilósofo Ronald Dworkin desenvolveu a ideia de direito como integridade, e 
muito da sua teoria deve ser usada na aplicação dos precedentes, a começar pelos conceitos 
de sistema único e coerente de justiça. Para que haja coerência e integridade no direito, 
Dworkin entende que é necessário que o julgador busque o que chama de “resposta correta”.

Os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero são os principais 
autores sobre as propostas de precedentes para o Brasil, no entanto, ambos discordam da 
teoria de Dworkin sobre a busca da resposta correta, sob o fundamento de que o jusfilósofo 
não estabeleceu critérios para se chegar à resposta correta. Além disso, os autores afirmam 
que é uma teoria inaplicável na prática, tendo em vista que esta já é desenvolvida sob a ótica 
de um juiz “Hércules”, com capacidades sobre-humanas.

No entanto, Lenio Luiz Streck parece ter melhor compreendido a teoria desenvolvida 
por Ronald Dworkin. Em que pese a crítica feita pelo doutrinador gaúcho firmada no 
argumento de que Dworkin constrói a ideia da única resposta correta para sistemas jurídicos 
avançados que possuem complexos normativos que levem o julgador a decidir com base 
na história da comunidade, Streck defende que obter respostas corretas, não depende da 
vinculação dos precedentes judiciais, mas sim da fundamentação da construção decisória.

O importante a extrair da teoria da única resposta, é a busca da construção de um 
sistema de precedentes que extinga a possibilidade do julgador partir do grau zero de 
sentido, e resgate a tradição decisória para buscar a adequada à Constituição, a resposta 
íntegra e coerente, que assegure efetivamente os direitos à igualdade e à segurança jurídica, 
direitos esses que são fundamentais aos jurisdicionados.

227 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da Jurisprudência ao 
Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 129.
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CRIMES VIRTUAIS E A TUTELA ESTATAL
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Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Os efeitos do avanço tecnológico no mundo virtual e a necessidade de 
tutela estatal para resguardar os usuários.

RESUMO
O uso da internet já não é mais uma novidade em nosso cotidiano, simultaneamente com 
o benefício desse serviço surgiram os crimes virtuais, porém, o ordenamento jurídico pátrio 
não acompanhou a velocidade de crescimento do uso desta importante tecnologia. Existem 
projetos de lei que aguardam serem sancionados a mais de três anos e enquanto isso os 
criminosos se aperfeiçoam cada dia mais. O resultado desta disparidade é verificado no 
número de casos de pessoas lesadas e de indivíduos responsabilizados por estes crimes. A 
internet é uma das maiores revoluções fundamentais para a sociedade, permitindo acessos 
de dados, informações e principalmente como um meio de comunicação, sendo assim, uma 
grande evolução para pesquisas, comércio e atividades cotidianas.
Palavras-chave: Internet; Provedores; Crimes Eletrônicos; Usuários; Sociedade Digital; 
Direitos Fundamentais.

ABSTRACT
The use of internet is no longer a novelty in our daily life, together with the benefit that 
service virtual crimes, however, the paternal law did not follow the speed of growth in the 
use of this important technology emerged. There are bills waiting to be sanctioned more 
than three years and meanwhile the criminals better themselves every day. The result of this 
disparity is seen in the number of cases of injured persons and individuals accountable for 
these crimes. The internet is one of the biggest revolutions fundamental to society, allowing 
access to data, information, and not just as a means of communication, but a great evolution 
for research, commerce and everyday activities.
Key-words: The Internet; Providers; Electronic Crimes; Users; Digital Society; Fundamental 
Rights.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo possui a intenção de criar uma reflexão sobre os temas abordados. 
Nos dias atuais, a internet tornou-se indispensável para grande parte da população 

mundial, onde é possível realizar pesquisas, estudar, namorar, inclusive trabalhar. Mas 
infelizmente, alguns criminosos têm utilizado desse avanço tecnológico para realizar atos 
delituosos com o intuito de obter para si, vantagem em proveito de outros usuários.

228 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: natan-tan@hotmail.com
229 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: mikaylfreitas@hotmail.com
230 Professor do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: paulofpinheiro2007@gmail.com 
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O grande problema é a ausência de fiscalização por parte do Estado, uma vez 
que, a criminalidade avançou mais rapidamente do que a legislação, e ainda, as técnicas 
para localizar e futuramente punir os autores de crimes virtuais ainda estão em fase de 
aprimoramento.

Tais crimes se tornam cada vez mais comuns em nosso país, e infelizmente, a falta 
de estrutura do poder legislativo em combater essas modalidades de crimes, possibilita a 
origem de uma “terra sem lei” na internet, pois os criminosos têm o conhecimento de que 
dificilmente serão identificados pelos órgãos competentes, uma vez que estes encontram-
se sempre um passo atrás daqueles.

Existem projetos de lei, os quais acham-se em tramitação no Congresso Nacional, 
mas como é de praxe, levam anos para entrar em vigência. Em contra partida, os criminosos 
continuam a cometer delitos na internet, os quais serão elencados ao decorrer do presente 
trabalho.

2. METODOLOGIA

A pesquisa constituiu-se através de livros, revistas e artigos eletrônicos, bem como, 
revistas jurídicas atuais. Buscando informar sobre os perigos que a internet traz, uma vez 
que esta adquiriu enorme importância nas relações interpessoais, profissionais, rotineiras, 
etc. Visando alertar sobre seu uso descuidado.

3. REFLEXÃO SOBRE CRIME VIRTUAL

A globalização foi responsável por impulsionar e semear a internet em vários países, 
além dos benefícios trazidos por ela, nos deparamos com alguns malefícios que estão 
presente em nosso cotidiano e tornam-se cada vez mais comuns à nossa realidade. Fato 
resultante da introdução da internet em nossas vidas, não apenas como um meio de lazer 
sendo utilizada a fim de se obter conhecimento sobre fatos gerais, bem como, para atingir 
um fim almejado, seja na realização de um pagamento bancário, compras de produtos 
domésticos, ingressos para ir ao cinema, essa praticidade que a internet traz, ampliou as 
possibilidades da prática de novos crimes, os crimes virtuais.

Os crimes virtuais são resultado desse processo evolutivo, porém, despreparado da 
internet, pois, à medida em que avançam os métodos de propagação e transferência de 
dados pela rede, ignora-se a aplicação de um método voltado à segurança dos usuários.

Se não bastasse tal circunstância, as empresas fabricantes de softwares passaram a 
elaborar programas que combatem vírus criados por agentes criminosos que objetivam a 
captura de dados. Nem sempre esses programas protetores, como Antivírus, obtêm êxito 
em proteger o usuário das práticas delituosas.

Na visão contemporânea, os crimes virtuais merecem atenção, pois, conforme os 
dados do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.br), o número de ataques reportados no período de janeiro a dezembro de 2015, é de 
722.205 mil ataques.
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Marco Aurélio Rodrigues da Costa, define crime de informática:

“[...]É a conduta que atenta contra o estado natural dos dados e recursos oferecidos 
por um sistema de processamento de dados, seja pela compilação, armazenamento 
ou transmissão de dados, na sua forma, compreendida pelos elementos que 
compõem um sistema de tratamento, transmissão ou armazenagem de dados, 
ou seja, ainda, na forma mais rudimentar. Isto posto, depreende-se que o crime 
de informática é todo aquele procedimento que atenta contra os dados, que o 
faz na forma em que estejam armazenados, compilados, transmissíveis ou em 
transmissão.

Assim, o crime de informática pressupõe dois elementos indissolúveis: contra os 
dados que estejam preparados às operações do computador e, também, através 
do computador utilizando-se "software" e "hardware", para perpetrá-los.

Conclui-se que aquele que ateia fogo em sala que estiverem computadores 
com dados, com o objetivo de destruí-los, não comete crime de informática, do 
mesmo modo, aquele que, utilizando-se de computador, emana ordem a outros 
equipamentos e cause, por exemplo, a morte de alguém. Estará cometendo 
homicídio e, não crime de informática[...].”

4. DISTINÇÃO DOS CRIMES MAIS COMUNS

Os crimes mais cometidos na internet são roubo de identidade, calúnia, difamação, 
injúria, ameaça, discriminação, roubos e exposição de informação ou arquivos particulares 
como fotos e vídeos, pirataria. Em 2014, foram registradas quase 100 queixas de crimes 
virtuais por dia, conforme dados levantados pela Editora EXAME.com.

4.1. Roubo de Identidade

Neste tipo de crime pessoas mal-intencionadas se apoderam de informações da 
vítima para fazer compras on-line ou realizar transferências financeiras indevidas. A jornalista 
Juliana Carnapez, explica alguns dos golpes aplicados com mais frequência, o “phishing 
scam”:

(...) Esta técnica permite que piratas virtuais roubem informações da máquina 
da vítima. O principal objetivo é utilizar esses dados em transações financeiras, 
sem o consentimento do titular da conta corrente, por exemplo. Para instalar os 
programas espiões no computador das vítimas, os piratas oferecem links via e-mail 
ou sugerem visitas a sites maliciosos. O sucesso da estratégia está ligado ao poder 
de persuasão das mensagens --quanto melhor a história, maiores as chances de 
o usuário “obedecer” o pirata. O usuário recebe uma mensagem falsa do site de 
relacionamentos Orkut. Segundo o texto, o internauta pode perder sua conta 
porque teve “um comportamento inadequado”. Para saber quais as acusações, ele 
deve clicar em um link --esta ação faz com que ele baixe involuntariamente um 
software malicioso em seu PC, infectando a máquina (...).

Os criminosos utilizam principalmente e-mails, anúncios, com mensagens de teor 
falso, cujos mais comuns textos referem-se a prêmios ganhos pelo usuário, que ao abrir o 
e-mail ou o anúncio, dá acesso para o criminoso aos seus dados pessoais, através de softwares 
ou vírus que estão armazenados nos links em que o usuário é remetido após acesso do 
e-mail ou anúncio. 
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4.2. Calúnia, Difamação e Injúria

Divulgação de informações, muitas vezes falsas, que possam vir prejudicar a 
reputação da vítima. Tais crimes ocorrem com grande frequência e seu alcance é vasto, 
uma vez que, a internet possui como característica o fácil e rápido acesso de informações 
por dezenas de usuários, propagando rapidamente uma informação a respeito de um 
indivíduo em específico, assim, o dano causado a vítima pode vir a ser amplo e dificilmente 
reversível.

4.2.1. Calúnia

Divulgar uma história falsa na qual a vítima teria cometido algum crime. 
Por exemplo: Beltrana conta que Fulana entrou na casa da Ciclana e roubou suas 

joias.
O fato descrito é furto, que é um crime. Dessa forma, Beltrana cometeu o crime de 

calúnia e a vítima é Fulana.
Se Beltrana tivesse simplesmente chamado Fulana de “ladra”, o crime seria de injúria 

e não de calúnia.
Espalhar a calúnia, sabendo de sua falsidade, também é crime (art. 138, § 1º do 

Código Penal).

4.2.2. Difamação

Imputar um fato a alguém que ofenda a sua reputação. O fato pode ser verdadeiro 
ou falso, não importa. Também não se trata de xingamento, que dá margem à injúria.

Este crime atinge a honra objetiva (reputação) e não a honra subjetiva (autoestima, 
sentimento que cada qual tem a respeito de seus atributos). Por isso, diversos doutrinadores 
defendem que empresas e outras pessoas jurídicas podem ser vítimas do crime de difamação.

Por exemplo: Beltrana conta que Fulana deixou de pagar suas contas e é devedora.
Deixar de pagar as contas não é crime e não importa se este fato é mentira ou 

verdade. Ou seja, Beltrana cometeu o crime de difamação e a vítima é Fulana.  

4.2.3. Injúria

Injúria é xingamento. É atribuir a alguém qualidade negativa, seja ela falsa ou 
verdadeira. Ao contrário dos crimes anteriores, a injúria diz respeito à honra subjetiva da 
pessoa.

Por exemplo: Beltrana chama Fulana de “ladra” ou “imbecil”. Beltrana cometeu o crime 
de injúria e Fulana é a vítima.

A injúria pode ser cometida de forma verbal, escrita ou, até mesmo, física. A injúria 
física tem pena maior e caracteriza-se quando o meio utilizado for considerado aviltante 
(humilhante). Por exemplo: um tapa no rosto.

Se o xingamento for fundamentado em elementos extraídos da raça, cor, etnia, 
religião, origem ou condição de idosa ou deficiente, o crime será chamado de “injúria 
discriminatória” (art. 140, §3º do Código Penal).
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4.3. Ameaça

Ameaçar uma pessoa através de redes sociais ou em qualquer meio de 
comunicação virtual. Afirmando que esta será vítima de algum mal. Por motivos diversos, 
independentemente das circunstancias que o caso vier a ocorrer, é crime (Art. 147 do 
Código Penal)

4.4. Discriminação

Divulgação de informações relacionadas ao preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional. Também tornou-se mais comum com a popularização de redes 
sociais, sendo extremamente “comum” nos depararmos com postagens discriminatórias de 
diversas formas. Tal ocorrido se tornou tão banal que raramente os agressores sofrem algum 
tipo de sanção perante a justiça.

4.5. Roubo de fotos e vídeos íntimos 

Diversos usuários com habilidades e conhecimento extremo do mundo virtual, 
popularmente conhecidos como “Hackers”, têm exposto a público a vida íntima dos demais 
usuários, sejam eles famosos ou anônimos, e assim, divulgam dezenas de fotos e vídeos 
íntimos. No Brasil, este crime não possuía previsão específica em nosso ordenamento 
jurídico. Tal previsão adveio com a Lei 12.737/2012 “Invasões de dispositivo informático” 
Art. 154-A, a qual leva o nome da atriz Carolina Dieckmann, que teve suas fotos íntimas 
publicadas na internet.

5. Leis

O nosso ordenamento jurídico, possui leis mais abrangentes, e estas leis, possibilitam 
a penalização de criminosos virtuais em alguns tipos de crimes penais.

Crimes Cibernéticos na Legislação:
Crime é fato Típico, antijurídico e culpável
Conduta Típica – Artigos 1º e 2º do Código Penal:

Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal. 
Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa desconsiderar 
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória. 
Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado.

Tipos penais mais comuns (pela legislação brasileira)
(Citados a cima)
• Fraude
• Furto
• Chantagem
• Falsificação
• Apropriação indébita
• Roubo de identidade
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Falsa identidade – Artigo 307 do Código Penal:

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 
proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três 
meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

 Furto - Artigo 155 do Código Penal:

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um 
a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso 
noturno.
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou 
aplicar somente a pena de multa.
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha 
valor econômico.

“Roubo de Identidade” – Artigo 184 do Código Penal:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena - detenção, de 3 
(três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 
direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, 
execução ou fonograma, sem autorização expressa doutor, do artista intérprete ou 
executante, do produtor, conforme o caso, ou deque os represente:

Extorsão – Artigo 158 do Código Penal:

Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito 
de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, afazer, tolerar que 
se faça ou deixar fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
§1º. Se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, 
aumenta-se a pena de um terço até metade.

Estelionato – Artigo 171 do Código Penal:

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento:

Calúnia – Artigo 138 do Código Penal:

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
§1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou 
divulga. 

Difamação – Artigo 139 do Código Penal:

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. 
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Injúria – Artigo 140 do Código Penal:

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:  Pena - detenção, 
de um a seis meses, ou multa.

Ameaça – Artigo 147 do Código Penal:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, 
ou multa.

5.1. Legislação Específica

Artigo 313-A do Código Penal:

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, 
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou 
bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida 
para si ou para outrem ou para causar dano”:
Pena- reclusão de 2(dois) a 12 (doze) anos e multa.

Lei Carolina Dieckmann (Lei 12.737/2012)

Artigo 2º. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, fica 
acrescido dos seguintes arts. 154-A e 154-B: “Invasão de dispositivo informático
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o 
fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa 
ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 
ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde 
dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da 
conduta definida no caput.
§2º. Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo 
econômico.
§3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas 
privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas 
em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui 
crime mais grave.
§4º. Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver 
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados 
ou informações obtidas.
§5º. Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:  
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;  
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;  
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia 
Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara 
Municipal; ou  
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal.”
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5.2. Responsabilidade Civil

Independente da prova de culpa penal, o ofensor (“criminoso”) pode ser civilmente 
obrigado a reparar o dano, conforme disposto no artigo 927 do Código Civil de 2002:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo.

6. Marco Civil da internet

O Marco Civil da Internet entrou em vigor em julho de 2014. A Lei nº 12.965/14, 
com caráter de regulamentação para fins bem específicos, não englobando todos crimes 
cometidos na internet. Mas sim, uma relação entre os direitos e deveres de usuários e de 
provedores de Internet do País.

O direito dos usuários está relacionado à privacidade. Segundo a nova lei, informações 
pessoais e registros de acesso só poderão ser vendidos se o usuário autorizar expressamente 
essa operação comercial. Atualmente, os dados são coletados e vendidos pelas empresas, as 
quais têm acesso a detalhes sobre as preferências e opções dos usuários.

Outra mudança relevante é que com o Marco Civil as empresas não podem retirar 
conteúdo (fotos ou vídeos que usem imagens de obras protegidas por direito autoral etc) 
sem determinação judicial, a não ser em casos de nudez ou de atos sexuais de caráter privado.

Nesse sentido, o provedor não pode ser responsabilizado por conteúdo ofensivo 
postado em seu serviço pelos usuários. O objetivo é garantir a liberdade de expressão dos 
usuários e impedir a censura.

O Marco Civil também determina que os registros de conexão dos usuários sejam 
guardados pelos provedores durante um ano, sob total sigilo e em ambiente seguro. A lei 
também garante a não suspensão da conexão à Internet, salvo por débito, e a manutenção 
da qualidade contratada da conexão à internet.

De acordo com o portal SaferNet (organização não governamental), o Brasil saiu na 
frente de vários países dando exemplo de como regulamentar essas decisões de maneira 
equilibrada entre os vários interesses e pontos de vista sobre essa questão.

Os usuários deverão, de acordo com a lei, ter informações claras e completas sobre os 
contratos de prestação de serviços e coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de 
dados pessoais, bem como ter garantida a acessibilidade, levando em conta as características 
físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário.

6.1. Proteção dos Direitos Fundamentais no Marco Civil

A proteção dos Direitos Fundamentais é obrigatória por toda lei infraconstitucional, 
uma vez que, tais direitos são cláusulas pétreas do nosso ordenamento jurídico. Sabe-se que 
são direitos fundamentais os direitos elencados no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, 
não poderia ser diferente com o Marco Civil, tendo em vista que o usuário fica à mercê de 
diversos crimes virtuais, conforme já demonstrado neste artigo, em face disso, há cada vez 
mais a necessidade da proteção dos usuários e principalmente a proteção de seus direitos 
fundamentais.

Podemos dizer que os principais direitos fundamentais a serem protegidos no Marco 
Civil são os direitos garantidos no artigo 5º, incisos IX, X, XLI, XLII da Constituição Federal:
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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: 
(...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;
(...)
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;
(...)
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei;

Veremos como o Marco trata dos temas acima elencados:

Artigo 5º, inciso IX da Constituição Federal – Artigos 3º, inciso I; 4º, incisos I, II, III e IV, 
da Lei 12.965/2014:

Art. 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
(...)
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, 
nos termos da Constituição Federal;
Art. 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:
I - do direito de acesso à internet a todos;
II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 
condução dos assuntos públicos;
III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de 
uso e acesso; e
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 
acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

Artigo 5º, inciso X da Constituição Federal– Artigos 3º, inciso VI; 7º, incisos I, II e III e 
8º, parágrafo único e inciso I, da Lei 12.965/2014:

Art. 3º. (...)

(...)
II - proteção da privacidade;
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 
assegurados os seguintes direitos:
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação;
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por 
ordem judicial, na forma da lei;
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por 
ordem judicial;
Art. 8º. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas 
comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.
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Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o 
disposto no caput, tais como aquelas que:
I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela 
internet; ou
II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção 
do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados 
no Brasil.

Artigo 5º, inciso XLI da Constituição Federal – Artigo 3º, inciso VI da Lei 12.965/2014:

Art. 3º. (...)

(...)
VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da 
lei;
O Marco Civil veio para regulamentar as relações entre usuários/usuários e 
usuários/prestadoras de serviço. Afim de proteger ao máximo os usuários, sejam 
deles mesmos ou de terceiros. Protegendo principalmente sua privacidade, a qual 
é um dos principais alvos de “hackers” e indivíduos mal-intencionados.

7. A TIPICAÇÃO DO CYBERBULLING PELO PROJETO DE LEI 1011 DE 2011

Segundo Bill Belsey, o cyberbullying pode ser definido como prática que, que 
“envolve o uso de tecnologias da informação e da comunicação como e-mails, celulares, 
pagers, mensagens instantâneas, salas de bate-papo, sites difamatórios, enquetes pessoais 
com fins pejorativos colocados on-line, com a finalidade de legitimar comportamentos 
hostis, deliberados e repetitivos, produzidos individualmente ou em grupos, para causar 
danos a outros” (http://www.cyberbullying.org/).

O Cyberbulling, no brasil, não caracteriza conduta típica de crime, somente há 
tipificação de condutas decorrentes de sua prática, como por exemplo os crimes contra 
honra (injúria, difamação, etc.).

Inicialmente, o Projeto de Lei 10011/2011 visava a inclusão do tipo penal “intimidação 
escolar”, em outras palavras, o “bulling escolar”. Contudo, o Deputado e Relator do caso, Assis 
de Couto, conseguiu aprovação do texto substitutivo no qual amplia-se o tipo penal para 
“intimidação vexatória”, alegando que o tipo penal não ocorre somente no ambiente escolar, 
conforme exposto em seu voto:

[...]o bullying trata-se de uma violência antiga, a qual tem afetado o cotidiano de 
muitos indivíduos, pois atinge todas as classes sociais, posições econômicas e níveis 
culturais, em especial crianças e adolescentes que enfrentam diariamente esse 
problema nas escolas, surgindo como uma ameaça à integridade física, psíquica e 
da dignidade humana. 

No entanto, a incidência dessas agressões não se dá exclusivamente no interior de 
estabelecimentos escolares, embora via de regra ocorram nestes locais. Tampouco 
ocorrem somente entre jovens e adolescentes. Tais agressões podem se manifestar 
em qualquer lugar e, tem sido cada dia mais vivenciadas nas instituições de ensino, 
universidades, locais de trabalho, prisões, condomínios residenciais, clubes e até 
mesmo no próprio ambiente familiar[...]231. 

231 COUTO, Assis de, Projeto de Lei nº 1011/2011.Câmara Federal. Disponível em: http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5AADD15213159D858CAD0A601A983245.proposicoesWe
b2?codteor=1200297&filename=Parecer-CSPCCO-20-11-2013. Acessado em: 31/08/2016.
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Assim, caso venha a ser aprovado tal projeto de lei, o crime de intimidação vexatória 
praticado através de meios de comunicação, terá aumento da pena em dois terços, conforme 
artigo 136-A, acrescido ao Código Penal de 1940:

Art. 136-A. Intimidar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar ou 
expor alguém, dentre pares, a sofrimento físico ou moral, de forma reiterada, se 
a conduta não constituir crime mais grave. Pena – detenção, de um a três anos e 
multa.
(...)
§3º. Se o crime é praticado por meio de comunicação de massa, a pena é aumentada 
de dois terços.

8. CONCLUSÃO

 O crime virtual, é uma problemática atual e que deve ser vista com cuidado por 
nossos governantes, a omissão legal é algo temeroso, pois ainda que aleguem que nosso 
Código Penal de 1940 possuí feição vanguardista, há uma diferença ainda que fraca entre os 
crimes praticados no ambiente virtual dos praticados no ambiente real.

Algo bastante preocupante, pois ao tempo em que o criminoso virtual avança, se 
aperfeiçoa, descobre novas técnicas, nossa legislação permanece estagnada, não é uma 
questão de preciosismo, de positivismo, mas de uma realidade que corre por uma norma 
que tanto caracterize as condutas quanto as puna.

Vemos a velocidade e a liberdade dessa rede mundial, e mesmo que o ambiente virtual 
possa ainda ser inédito, traz muitas questões para a Justiça, para novas análises e possíveis 
mudanças para atender toda população. Pois estamos em uma época onde é impossível 
tentarmos parar no tempo e não utilizar os serviços ofertados na internet. Portanto, se não 
há meios e razões para que não chegássemos a utiliza-la, é importante a conscientização 
tanto sobre o uso responsável, como a proteção de usuários. 

O Marco Civil, como todas as leis positivadas, é excelente em teoria, basta aguardar 
e observar sua aplicação e eficácia, e se terá a devida fiscalização dos crimes por parte do 
Estado. Garantindo assim, a devida proteção dos direitos dos usuários, principalmente, os 
fundamentais.

Aguarda-se ainda, que o projeto de lei 1011/2011 receba aprovação, uma vez que, 
o cyberbulling é um dos crimes virtuais mais cometidos, senão o mais cometido. Como 
podemos ver no dia a dia em nossas redes sociais, desenfreadas declarações ofensivas são 
publicadas, porém, sem a devida penalização. A aprovação será de grande importância para 
proteção dos usuários e penalização dos criminosos, assim como o Marco Civil, e esperamos 
que cada vez mais nosso ordenamento jurídico de a devida atenção aos casos de crimes 
virtuais, haja vista que podemos observar cada dia mais o a proliferação do mundo virtual, 
devendo o Estado acompanhar tal evolução, para que assim, possa cumprir com seu papel 
e garantir segurança da sociedade, em todos os âmbitos.
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DO DIREITO DE RESISTENCIA A STATUS DE VIOLÊNCIA: 
A história da Juventude Brasileira até o final do século XX

Bruno Yossan Kawano232 e Paulo Fernando Pinheiro233 

RESUMO
Esse trabalho tem objetivo de traçar um histórico da Juventude no Brasil até o final do 
século XX demonstrando como o direito fundamental de resistência é compreendido como 
violência. Para tanto iniciamos o trabalho descrevendo o que é o direito de resistência, 
passamos ao histórico da Juventude brasileira com os principais acontecimentos na historia 
onde se evidencia vários movimentos sociais que causam uma sensação de insegurança no 
Estado e consequentemente geram medidas negativas ora positivas de atuação do Estado 
frente a Juventude, Trata-se de uma pesquisa qualitativa de referencial teórico e documental. 
O que podemos observar é que a resistência na historia, muitas vezes confundida com a 
violência, foi responsável por gerar a situação atual. Jovens hoje são sujeitos de direitos com 
prioridade reconhecida em texto constitucional.
Palavras chave: Juventude, Direito de Resistencia, Violência

ABSTRACT
This work has aimed to trace a historical Youth in Brazil until the end of the twentieth century 
demonstrating the fundamental right of resistance is understood to violence. Therefore we 
started the job of describing what the right of resistance , we the Brazilian Youth history 
with major events in history where it shows various social movements that cause a sense of 
insecurity in the state and consequently generate negative measures sometimes positive 
actuation of State Youth front , it is a qualitative research of theoretical and documentary 
framework. What we can observe is that resistance in history , often confused with violence 
,was responsible for generating the current situation. Young people today are subjects of 
rights with priority given in the constitutional text .
Key-words: Youth, Resistencia Law, Violence

01. INTRODUÇÃO

Por muito tempo o Brasil teve sua história narrada do ponto de vista europeu ou 
norte americano. Apenas em períodos de revolta, muitas vezes resistindo ao próprio sistema, 
é que se pode notar a intelectualidade jovem que buscava narrar à história de um lado nada 
convencional, com riquezas indescritíveis e potencialidades libertadoras aprovisionando 
um futuro voltado a questões de liberdade e de igualdade. O olhar para esse lado da história 
sofreu grande embate e opressão por práticas das empresas coloniais e imperiais que se 
firmaram como soberanas após a Proclamação da República, ganhando o Brasil. Esta visão 
está voltada apenas a projetos culturais, de movimentos literários e políticos (CACCIA-BAVA; 
COSTA, 2004).

Todavia, foi nesses movimentos que se constituíram referencias para que a juventude 
iniciasse a formação de sua identidade e ganhasse status de grupo de resistência, auxiliando 
na interpretação da história do século XX no Brasil (CACCIA-BAVA; COSTA, 2004).
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2. O DIREITO DE RESISTENCIA DA JUVENTUDE

Pouco discutido no dia-a-dia do brasileiro é o direito de resistência que se relaciona 
a Constituição Federal sendo um dos direitos fundamentais que cada pessoa possui dentro 
do Estado descritos no artigo 5º da Carta Magna brasileira. 

Historicamente é possível observar a presença desse direito implicitamente como 
justificativa de diversos acontecimentos como a guerra de independência dos Estados 
Unidos, a Revolução Francesa, justificando também rebeliões e todo tipo de manifesto ao 
poder do Estado. 

Conforme o Artigo 1º parágrafo único da Constituição “Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição” sendo assim vê-se justo que quando abusivo o uso do poder maior, o povo 
tenha ainda uma segurança de seus direitos, poderes esse que lhes são concedidos pelo 
próprio povo. 

Parte-se dessa ideia então que o direito de resistência é um dos direitos mais 
importantes que uma pessoa pode ter sendo ele a segurança do cumprimento de todos os 
outros direitos tidos como fundamentais, define-se então de acordo com DINIZ “Tal direito 
concretiza-se pela repulsa a preceitos constitucionais discordantes da noção popular de 
justiça; A resistência é legítima desde que a ordem que o poder pretende impor seja falsa, 
divorciada do conceito ou ideia de direito imperante na comunidade. 

O direito de resistência não é um ataque à autoridade, mas sim uma proteção à 
ordem jurídica que se fundamenta na ideia de um bem a realizar. Se o poder desprezar a 
ideia do direito, será legítima a resistência, porém é preciso que a opressão seja manifesta, 
intolerável e irremediável”. 

Um dos grandes justificadores desse direito é John Locke, afirmando que o 
verdadeiro rebelde não é aquele de resiste em favor de assegurar seu direito, mas sim o 
líder tirano que faz abuso de poderes e que está em confronto a lei, logo que as leis são 
feitas em prol do povo se estas não cumprem com seu papel são elas inúteis. 

Locke sendo democrata e apoiador do poder concentrado no povo, trazendo 
para a atualidade a maioria da poder a seu representante logo a maioria detém o poder 
de revolta caso haja o descumprimento de seu eleito, nesse momento o doutrinador 
se encontra em um empasse na questão de que: a minoria então não teria o direito de 
resistência? Ao mesmo tempo que defende o poder da democracia, sendo que seria justo 
uma minoria reger a maioria?

A ideia dos contratualistas os quais John Locke os integra, é de que cada pessoa 
abra mão de parte de sua liberdade para a garantia de outros direitos em comum a sua 
vida em sociedade, sendo assim quando o Governo não garante a eles esses direitos, 
permite-se então a execução de rebeliões em busca de adquirir e garantir esses direitos, 
como já citados a cima, fundamentais tanto para pessoa no seu âmbito particular como 
em sua convivência em sociedade. Temos como possibilidade um governo que falhe em 
agir dentro dos limites da lei. Em outros termos, um governo tirânico. Um governante que 
não respeita a Constituição fornece, sem sombra de dúvidas, para Locke, motivos para ser 
tirado do poder.

Locke diz que ainda que assegurado esse direito fundamental é mais predominante 
a pluralidade, ou seja, a maioria fazendo referência a democracia, devendo saber então 
quando é permitido desobedecer, ressaltando que o direito de resistência não atinge 
aquele governo justo que não coloque um interesse público, não sendo tolerado então a 
tirania.
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Ora, a resistência lícita encontra amparo infraconstitucional nas esferas civil (art. 
188 do Código Civil – “Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa 
ou no exercício regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da 
coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. 
No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo.”) e penal (art. 25 do Código Penal – “entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a 
direito seu ou de outrem”), haja vista que tem o sentido de: “a) ato ou efeito de resistir; b) 
qualidade de resistente; c) defesa em favor de direitos e contra-ataque; d) defesa contra 
constrangimento ou ordem ilegal ou injusta.” (BUZANELLO).

Atualmente podemos ver que esse direito está sendo exercido mesmo sem o 
conhecimento de várias pessoas, no Brasil através da Juventude, mesmo isso se representa 
por várias manifestações em prol do impeachment, movimentos sem-terra, direito a greve, 
e tudo isso já é prescrito por leis na Constituição Brasileira de 1988.

3. A RESISTÊNCIA DA JUVENTUDE NA HISTÓRIA

Interessante ressaltar que no Brasil existem relatos da participação da Juventude 
junto ao processo de povoamento no século XVI, com a chegada de crianças e jovens ao país 
em situação de grumetes, pajens e passageiros. Nesse período, os jovens eram concebidos 
como massa inacabada e pecadoras, sem muita preocupação relacionada com a própria 
perspectiva de vida que na época era de 14 anos de idade (BAPTISTA, 2009).

Tal fase é marcada por políticas filantrópicas, não existindo ações do Estado voltadas 
para a participação social, ou seja, a infância e a juventude foram atendidas assistencialmente 
por instituições religiosas e de caridade, onde encontravam-se a mercê da boa vontade e 
dos princípios cristãos. 

O interesse da Igreja possuía cunho de catequização e batismo a todos os jovens com 
vistas no potencial futuro da categoria na época. Prova disso é a figura do jovem relacionado 
à Pastoral da Juventude que faz referência a toda história brasileira. 

Com a independência do Brasil no século XIX, discussões acerca dos direitos da criança 
e da juventude apareceram como resultado junto ao Código Criminal de 1830 - primeira 
Lei Imperial Penal. Essa lei considerava que a situação da menoridade caracterizava mero 
atenuante na pena dos crimes cometidos por jovens, o que se considerou à época, grande 
avanço legislativo, uma vez que vigoravam até então, as Ordenações Portuguesas onde se 
puniam severamente a todos que praticavam crime como se fossem adultos (RIZZINI, 2009).

O Código Criminal de 1830 rezava que os menores de quatorze anos que cometessem 
crimes deveriam ser recolhidos às Casas de Correção. É bem verdade que esta medida se 
mostrava razoável, já que ainda não se pensava na educação como medida de ressocialização 
do indivíduo (RIZZINI, 2009).

Entretanto, alguns anos mais tarde e com a promulgação do Código Penal de 1890, 
houve nova modificação que veio contribuir com as garantias das crianças e jovens, onde 
previa a irresponsabilidade total das crianças menores de nove anos e o recolhimento em 
estabelecimento disciplinar industrial por tempo determinado judicialmente, para maiores de 
nove e menores de quatorze anos de idade, desde que não excedesse dezessete anos. Para os 
maiores de quatorze e menores de dezessete anos de idade, a obrigatoriedade de imposição 
de penas de cumplicidade. Já para os infratores maiores de dezessete anos e menores de vinte 
e um anos de idade, a manutenção da atenuante de menoridade (PRATES, 2006, p. 37).
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Contudo, tanto o Código criminal de 1830 quanto o Código Penal de 1890 somente 
disciplinavam os direitos da juventude em âmbito penal, o que se mostrava insuficiente para 
regular matéria tão complexa, pois tratava e concebia a infância e a juventude como ameaça 
à ordem pública ou perturbadores da ordem, tranquilidade e segurança pública (RIZZINI, 
2009).

No início do século XX, a preocupação com a juventude ganhou novos horizontes, 
pois a questão do jovem ocioso refletia como um problema social que igualmente refletia 
na projeção do futuro do país (RIZZINI, 2008).

Nesse clima de olhares negativos, jovens brasileiros de classe média e alta e que 
haviam voltado de seus estudos fora do Brasil, se organizaram e se reuniram por cerca de duas 
décadas para se apresentarem a sociedade brasileira e desencadear movimentos sociais e 
políticos. O que se destaca anteriormente desta época é a história dos jovens abolicionistas 
que trouxeram as primeiras experiências quanto a movimentos juvenis no século XX e que 
deram contribuição significativa referente à concepção dos jovens estigmatizada como 
subversiva e desordeira (CACCIA-BAVA; COSTA, 2004).

Desta forma, acabaram por se formar três grandes movimentos de expressão da 
Consciência Jovem no início do século XX, protagonizando novas concepções de Nação e 
de Estado. São eles: Movimento da Semana da Arte Moderna; Movimento Tenentista; e um 
Movimento Político Partidário que resultou na formação do Partido Comunista (CACCIA-
BAVA; COSTA, 2004).

Contudo, tanto o Código criminal de 1830 quanto o Código Penal de 1890 somente 
disciplinavam os direitos da juventude em âmbito penal, o que se mostrava insuficiente para 
regular matéria tão complexa, pois tratava e concebia a infância e a juventude como ameaça 
à ordem pública ou perturbadores da ordem, tranquilidade e segurança pública (RIZZINI, 
2009).

Thompson (1981, p.15) ressalta o papel dessa experiência para o reconhecimento da 
juventude como “categoria histórica e de características singulares”, afirmando que é essa a 
sequência de acontecimentos que vão “contribuir para a proposição de novos problemas” e 
que acima de tudo dão origem a continuidade da experiência.

Entre os anos 1930 e 1950 os jovens organizados possuíam como principal 
característica a solidariedade ao movimento classista. Isto é, apoiavam e participavam de todos 
os movimentos que apresentassem ideais de justiça e igualdade na nação. Havia também 
um protagonismo nos projetos unificadores da nacionalidade. Os principais movimentos de 
juventude desse período foram: juventude integralista, o início do movimento estudantil 
com a fundação da UNE (União Nacional dos Estudantes) e o movimento religioso em torno 
da Ação Católica.  

O país encontrava-se em fase populista voltado principalmente para o povo 
(BOBBIO, 1992) e desenvolvimentista onde havia uma meta de levar os países pobres ao 
desenvolvimento a qualquer custo e que acabou por influenciar totalmente a ideologia 
brasileira (SANTOS, 1999). 

Do período de 1930 a 1937 o país passou pela fase getulista onde se buscou organizar 
as relações entre capital e trabalho, com a finalidade de harmonizar as relações entre os que 
são e os que recebem o trabalho (CARONE, 1991 apud COUTO, 2010). Trata-se de um período 
onde a juventude passou a se apresentar para a sociedade com maior ênfase por intermédio 
do movimento estudantil, com suas variadas tendências político-ideológicas e da juventude 
católica (SOFIATI, 2005).
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Novaes (2000) afirma que esses jovens, principalmente organizados em entidades 
partidárias e sindicais, apresentavam-se na relação com a classe trabalhadora de forma 
igual e impessoal, apesar da grande heterogeneidade dos agrupamentos juvenis. Os 
jovens do movimento estudantil eram provenientes majoritariamente da classe média 
urbana e questionavam profundamente os valores da cultura e da política. Nesse 
contexto da década de 1960, a influência estudantil era hegemônica e levava para o 
seu interior grande parte dos agrupamentos juvenis existentes como, por exemplo, os 
jovens católicos 

Durante esse período, vê-se pronunciados direitos de primeira e segunda 
geração que são de natureza individuais e coletivos, voltados a questão da liberdade 
no campo civil e político, e da igualdade no campo social com cunho de proteção e de 
reconhecimento por parte do Estado voltados ao indivíduo (COUTO, 2010).

De 1964 a 1985, a Juventude sofreu grande repressão e agressão como 
consequência do golpe militar de 1964. Final da década de 50 e início da de 60, valoriza-
se o que se denominou de culturas da juventude, originada nos Estados Unidos da 
América e que se propagou pelo mundo, onde acontecia uma expansão do capitalismo 
buscando novos mercados e o desenvolvimento dos meios de comunicação.

A partir da década de 1960, vive-se um momento de expressiva ascensão jovem 
que tem início nos Estados Unidos, principalmente entre as classes média e alta. “A cultura 
juvenil tornou-se dominante nas economias de mercado desenvolvidas.” (HOBSBAWM, 
1995, p. 320). É tecida uma identidade própria em torno dessa fase da vida humana, 
jamais vista na história. Começava a constituir-se uma consciência etária que acentuaria 
a oposição entre os grupos jovens e os não jovens.

Os estudos sobre a juventude no Brasil privilegiam as manifestações juvenis partindo 
da década de 1950 em diante. Essa época, anos 50 e 60, segundo Helena Wendel Abramo 
(2001), “referia-se centralmente aos jovens de classe média”. Em cada uma delas, a juventude 
aparece caracterizada de uma forma. Por exemplo, na década de 1950 — chamada de 
“anos dourados” — a juventude ficou conhecida como “rebeldes sem causa” ou “juventude 
transviada”. Na década de 1960 — “os anos rebeldes” — é tida como revolucionária. Na 
década de 1990, fala-se de uma “geração shopping center” (MACHADO, 2004, p. 2).

Com o Golpe Militar de 1964 houve pressão para que surgisse um novo órgão que 
protegesse a infância e a juventude, desvinculado do presidente da República e do Ministério 
da Justiça (RIZZINI, 2009). Então, sob a égide do governo militar, se concretizou o processo 
de institucionalização, transferindo plenamente a responsabilidade da infância e juventude 
para o controle do Estado com a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – 
FUNABEM (MARTINS, 2006).

Contudo, o governo militar impôs a ideologia da “Segurança Nacional” e assim, a 
FUNABEM desenvolvia sua atividade voltada à parcela de menores que viviam à margem 
da lei. Sua atenção voltava-se ao afastamento dos menores do meio em que viviam, 
classificando-os como “à margem da lei e dos bons costumes”. Ou seja, o jovem era retirado da 
família, a quem se atribuía a responsabilidade pela situação em que o menor se encontrava 
(MARTINS, 2006, p. 33).

Nesse período, também como exercício de controle do Estado, aconteceram bloqueios 
das atividades dos jovens da União Nacional dos Estudantes (UNE), que representava grande 
força na época, retirando sua representatividade e perseguindo, prendendo, torturando e 
executando diversos estudantes (CACCIA-BAVA; COSTA, 2010).
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Depois do longo período sombrio da ditadura, em 1979 foi promulgado um novo 
Código de Menores que revogou o “Código Mello Mattos” e impôs a “doutrina da Situação 
Irregular”, mas manteve a mesma política filantrópica e assistencialista das legislações 
anteriores, trazendo quase nenhuma modificação ao Código de Menores de 1927 e a 
ideologia do Governo Militar. Contudo, a sociedade civil já estava se organizando em todo 
território nacional e debatendo a questão dos jovens, tratados como menores, vez que nas 
décadas de 60, 70 e 80, os programas “baseados em premissas de alternativas comunitárias” 
trazidos pelos gestores não tinham total aceite e nem efetividade junto à sociedade brasileira 
(MARTINS, 2006).

Essa atuação da sociedade civil resultou em várias pesquisas sobre o enigma do 
jovem (menor), seu comportamento, problemas sociais, culturais e fisiológicos, concluindo 
que o tratamento desenvolvido e direcionado a ele, de caráter assistencial e filantrópico, 
não era adequado para solucionar o problema, muito menos para lhe dar autonomia e 
emancipação (MARTINS, 2006).

Como resultado de tais pesquisas, o Jovem nesse período perpassa o olhar da 
problemática, da ameaça a ordem social, da etapa de vida com déficit de desenvolvimento, 
passando a ser a esperança da nação (ABRAMO, 2007).

Foi um período marcado pela expansão da pobreza e a redemocratização, o que 
exigia uma juventude que apresentasse fortalecimento com associações e movimentos 
estudantis, o que acontecia clandestinamente (UNESCO, 2004).

De 1988 aos anos 2000, depois do longo período sombrio da ditadura, aparecem as 
tribos urbanas que, segundo Abramo (1994), são agrupamentos de jovens presentes nas 
grandes cidades brasileiras como, por exemplo, os punks, os roqueiros, entre outros que 
lutam por seus ideais. 

Nos anos 80, toda a sociedade se focou em torno da problemática da concepção 
de infância, adolescência e juventude, reconstruindo um novo paradigma além daqueles 
ditados pelo Estado até então, o que resultou na promulgação da Constituição Federal 
de 1988 que acaba por trazer a infância e a adolescência (juventude) como seres em 
desenvolvimento e requerentes de cuidados especiais. Houve ainda a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, substituindo a doutrina da “Situação Irregular” pela 
“Doutrina da Proteção Integral”. Inseriu-se no art. 227 da Constituição da República de 
1988 os princípios básicos da Declaração dos Direitos da Criança e ratificados pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Nesse período, o que se observa são ações para promover o desenvolvimento 
econômico e medidas para a juventude no sentido de evitar a ociosidade e a delinquência. 
Contrários a essa situação aparecem em todo o território nacional, movimentos voltados 
a juventude negra através de música, dança, poesia e programas radiofônicos que são 
referência à infância e à juventude marginalizada (CACCIA-BAVA; COSTA, 2010). 

Das normativas do período, o texto constitucional acaba por reconhecer e dividir 
poderes, como se pode observar no artigo 24 que diz: “Compete a União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] XV proteção a infância e a Juventude 
[...]”.

E ainda reforçando a reprodução da história do controle da juventude através 
do trabalho e da educação, o art. 7º, XXXIII trata dos direitos sociais dos trabalhadores 
urbanos e rurais e o art. 14 § 1º, II C que traz uma proibição de trabalho noturno, perigoso 
e insalubre a menores de 18 anos.
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Ainda no mesmo período, a infância e a juventude foram trazidas como assunto 
na Assembleia Nacional Constituinte com a proposta de emenda popular “Criança 
Prioridade Nacional”. Disto, resultou a criação de um Fórum Permanente de Entidades não-
governamentais em defesa dos direitos da criança e do adolescente, que culminou com a 
promulgação de uma lei especial em 1990.

A promulgação da lei 8.069/90 denominada de Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) embasada pelo princípio da especialidade prioriza direitos da criança e do adolescente, 
garantindo assim sua dignidade, inclusão social e seus direitos fundamentais. 

Nessa linha, a infância e a juventude passaram da condição de mero destinatário 
das ordens dos adultos a sujeitos de direitos, atribuindo-lhes “garantias plenas na relação 
processual, bem como todas as prerrogativas e direitos concernentes a institutos antes 
pertencentes a direitos somente de adultos [...]” (MARTINS, 2006, p. 47).

Assim, a Doutrina da Proteção Integral veio erigir que, tendo em vista a nova ordem 
constitucional do país, fosse dada prioridade absoluta à criança e ao adolescente, atribuindo 
o dever de proteção não mais ao Estado, mas também à família e à sociedade civil como 
corresponsabilizadores pela observância das políticas de atendimento destes novos sujeitos 
de direito (MARTINS, 2006).

Dentre essas garantias está a política de atendimento da criança e do adolescente 
que deve ser compreendida em todas as ações governamentais (União, Estado, Distrito 
Federal e Municípios), bem como as ações não governamentais234, com o objetivo maior 
de proteger e assegurar direitos abrangendo “ações de extrema magnitude e de infinita 
relevância.” (MARTINS, 2006, p. 51).

Na verdade, pode-se afirmar que se trata de uma rede de garantias em âmbito 
multidisciplinar que extrapola a esfera jurídica. Uma verdadeira revolução cultural orientada 
pelas políticas públicas voltadas à infância e à juventude, instituindo uma ordem de 
princípios orientadores que garantem à criança e ao adolescente o status de sujeitos de 
direitos, desfrutadores de todos os direitos fundamentais, portanto, em que são garantidos 
todos os instrumentos necessários para assegurar esses direitos (RAMIDOFF, 2006).

Porém, segundo Kerbauy (2005), no final dos anos 90, por mais que houvesse 
oportunidades e proteção pelo ECA, a juventude não aparecia nesse contexto diretamente, 
o que reforça a visão de uma mescla com a ideia criança e adolescente, não apresentando 
soluções para o público em questão. Em 1992 o movimento dos Caras Pintadas  ganhou 
espaço e deu a oportunidade de inúmeros jovens estudantes brasileiros mostrarem todo 
o seu potencial junto a retirada do Presidente do Brasil (CACCIA-BAVA; COSTA, 2010). Desta 
maneira, a juventude marcou presença significativa em um importante momento da história 
do país e deu visibilidade para problemas de um segmento que até então se encontrava 
esquecido pelos gestores.

Na época em questão, os jovens começaram a ser um problema no sentido de 
que necessitavam de algumas atenções e auxílios sociais e governamentais para se 
desenvolverem. Dessa forma, iniciaram-se ações não governamentais e governamentais 
articuladas como, por exemplo, a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura, sobretudo no segundo mandato do governo de Fernando Henrique 
Cardoso, visando à proteção e promoção dos direitos juvenis (BRASIL, s/d).

234 ECA, art. 86.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito de Resistencia é um direito fundamental do indivíduo. È ele quem garante 
que o Cidadão não é obrigado a concordar com todas as medidas e decisões tomadas pelo 
Estado.

Durante toda a história da humanidade até o final do século XX, os Jovens sempre 
se mostraram uma ameaça à ordem e o comportamento desejável, prova disso é o fato dos 
mesmos sempre serem vistos como ameaça a ordem social, potenciais desordeiros entre 
outros.

A Juventude na história é reconhecida por sempre estar à frente de seu tempo de 
certo modo promovendo resistência a certas ações e decisões do Estado e fazendo história 
através de instrumentais modernos e de difícil assimilação entre gerações anteriores as suas.

Os Jovens são reconhecidos hoje exatamente por tudo que demonstraram na história 
que ora tem reações positivas ora tem reações negativas, o que chega-se ao questionamento 
de se o Estado traz preocupações referentes a garantir direitos ou simplesmente não gerar 
indisposições com a categoria.

Até o final do século XX podemos notar que o reconhecimento do Jovem enquanto 
sujeito de direitos e seu papel na sociedade foi extremamente decisivo para reconhecer o 
que o jovem é hoje.

O Direito de resistir, bem como os protestos acontecerem muitas vezes junto a 
tecnologias e coisas novas provenientes do mundo moderno. Assim muitos dos momentos 
relacionados a Violência, devem ser entendidos como resistência.
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VITIMOLOGIA, VIOLÊNCIA SEXUAL E CULTURA DO ESTUPRO: O 
OLHAR DOS JUÍZES NAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE O 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

Eduardo do Nascimento236 e Maria Heloísa Chiaverini de Melo237 

Área de Concentração: Direito
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RESUMO
Na atual conjuntura em que se percebe a paulatina busca pela autonomia e igualdade da 
mulher perante a sociedade e a posição, a visibilidade e a influência das vítimas de violência 
sexual no Brasil, bem como o pensamento construído pelos magistrados no julgamento dos 
processos, influenciado ou derivado da cultura herdada de uma sociedade patriarcal, visa-se 
com a presente pesquisa demonstrar o entendimento dos juízes sobre o papel da vítima no 
crime e suas consequências no julgado em questão.
Palavras-chave: Vitimologia, Estupro, Violência Sexual

ABSTRACT
In the current environment in which one perceives the gradual quest for autonomy and 
equality of women in society and the position, visibility and influence of the victims of 
sexual violence in Brazil, as well as the thought constructed by the judges in the trial of 
cases, influenced or derived from the legacy of a patriarchal society culture, It aims with this 
present research demonstrate an understanding of the judges on the role of the victim in 
the crime and its consequences in the trial in question.
Keywords: Victimology, Rape, Sexual Violence

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa abordará como tema a relação entre vitimologia e a visão que o 
órgão jurisdicional tem das vítimas nos processos de violência sexual. Dessa forma, mediante 
a aplicação das teorias sobre a classificação das vítimas, propõe-se considerar as decisões 
dos juízes em casos concretos e analisar em qual tipo de vítima o magistrado reputa ser mais 
adequado enquadrar a parte que sofreu a lesão, no contexto dos fatos, para então julgar o 
mérito do crime. Assim, o tipo de pesquisa será a qualitativa. 

236 Graduando de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Email: edunascimento14@gmail.com.
237 Graduanda de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Email: mh_2311@hotmail.com
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Depois de passar pelas fases de protagonismo, na antiguidade, em que o sujeito que 
sofria uma lesão reparava o dano sofrido por meio da autotutela e pela fase de neutralização, 
época em que o indivíduo que sofria uma lesão era deixado de lado em nome de uma 
resposta em forma de aplicação de uma punição preventiva, a vítima passou a integrar 
o campo da importância da Criminologia, em que não mais interessava somente o fato, 
o agente e o comportamento do criminoso, mas também as atitudes do ofendido como 
parte fundamental do fato delituoso. Dessa forma, o redescobrimento da figura da vítima 
no campo científico foi fundamental para que se entendesse o crime como um problema 
social, e essa mudança se deu após as consequências éticas e sociais da Segunda Guerra 
Mundial, como o holocausto sofrido pelos judeus, bem como a discriminação de outros 
grupos sociais238. 

Benjamim Mendelsohn deu início aos estudos sistemáticos referentes à Vitimologia, 
denotando enfoque ao comportamento da vítima no fato típico. A importância de se 
considerar a vítima como parte importante do desfecho do crime também surgiu pelo 
contexto social referente à metade do século XX em diante, como as reinvindicações feitas 
pelos movimentos feministas ao redor do mundo, que criticavam a forma como a mulher era 
tratada na sociedade239.

Nesse sentido, considerando os aspectos da Vitimologia como ciência, o enfoque 
problemático da pesquisa procura responder qual dos tipos de vítimas se enquadra a parte 
ofendida, nos casos concretos de estupro abordados, segundo o pensamento do magistrado. 
Destarte, levando em conta a teoria de Benjamim Mendelsohn, acerca da classificação das 
vítimas, tem-se como hipótese que as decisões dos juízes, dispostas no trabalho, enxergam 
as vítimas como simuladoras ou provocadoras.

Na atual conjuntura em que insere os crimes de estupro, bem como a importância de 
abordar, em sentido acadêmico, a notável cultura que vem se formando de culpabilização 
da vítima pela lesão sofrida, tendo ela contribuído para a ocorrência do fato ou não, a 
pesquisa justifica-se no sentido de contribuir para a desconstrução da cultura de imputação 
das vítimas de violência sexual, como forma de justificar o crime.

2. METODOLOGIA

O método utilizado na pesquisa será o Indutivo, pois a partir de casos concretos 
tentar-se-á entender o pensamento dos juízes quanto a real participação das vítimas nos 
casos analisados e disso extrair-se-á uma conclusão geral. Para a análise dos casos concretos, 
o método utilizado será o dedutivo, uma vez que aplicar-se-á a teoria de Mendelsohn como 
premissa geral e as decisões dos juízes, no caso concreto, como premissa específica. As 
técnicas se basearão em pesquisa indireta documental e jurisprudencial.

238 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. Niterói, Rio de Janeiro. Impetus, 2013, p. 50
239 CORDEIRO, Euller Xavier. Vitimodogmática: uma análise dogmática do comportamento da vítima. São 
Paulo, Cultura acadêmica: Editora UNESP, 2011, p. 25.
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Vitimologia e a Teoria de Benjamim Mendelsohn

Para a introdução à teoria da classificação das vítimas, faz-se necessária uma breve 
conceituação sobre o que se entende por vítima, para os fins colimados pela presente 
pesquisa. Logo, entender-se-á vítima como todo sujeito que sofre uma lesão aos seus direitos 
patrimoniais ou extrapatrimoniais, decorrente de um ato omissivo ou comissivo praticado 
por um agente e que terá consequências pessoais subjetivas, jurídicas, econômicas ou 
sociais. O desenvolvimento da criminologia como ciência empírica exigiu a consideração da 
figura da vítima como elemento essencial, significativo e diferencial para a real compreensão 
do crime como um problema social. 

Dessa forma, um importante estudo sistemático dos tipos de vítimas foi proposto 
por Benjamim Mendelsohn, na década de 1940, onde esse autor considerou como ponto 
diferencial a participação da vítima como influência para a efetividade do fim delituoso 
colimado pelo agente. As vítimas, segundo ele, podem ser classificadas em: vítimas ideais 
ou inocentes, vítimas menos culpadas que os criminosos, vítimas tão culpadas quanto 
os criminosos, vítimas mais culpadas que os criminosos ou provocadoras e vítimas como 
unicamente culpadas240.

A vítima ideal ou inocente é aquela que não contribui de forma alguma para a 
ocorrência do fato típico, de forma que sofre a lesão por simples consequência fática das 
circunstâncias, é a vítima natural. Como por exemplo, uma pessoa que anda no centro de 
uma grande metrópole e é assaltada em plena luz do dia, sem ter concorrido com culpa 
para a ocorrência do fato. Para Mendelsohn, a vítima menos culpada do que o criminoso 
é aquela que sofre a lesão por conta de um erro de fato ou ignorância da própria vítima, 
pois ela não possui consciência que contribui para a ocorrência da lesão a si mesma. Um 
exemplo desse tipo de vítima é alguém que anda distraidamente em um bairro urbano 
pouco movimentado, à noite, e é assaltada, mesmo que acreditasse que a chance desse 
fato ocorrer fosse pequena. Vítima tão culpada quanto o criminoso seria a que contribui 
para a ocorrência do fato por meio do consentimento de se expor à lesão, nesses casos, a 
vítima tem plena consciência das consequências do ato, contudo mostra-se indiferente a 
elas. O exemplo dado na doutrina se refere aquelas pessoas que se submetem a jogos ou 
brincadeiras perigosas com potencial lesivo, como a roleta-russa. Ao tratar da vítima mais 
culpada que o criminoso, Mendelsohn destaca a existência da vítima provocadora, aquela 
que induz o agente a praticar um ato delituoso241. Aqui, a vítima tem consciência de que suas 
ações podem provocar o sujeito de tal maneira que este acabará por causar uma lesão a ela 
mesma ou a terceiro. A culpabilidade da vítima, nesses casos, é concorrente à do agente 
criminoso, de forma que este não poderá ser o único responsabilizado pelo crime, por força 
do que dispõe o art. 59 do Código Penal brasileiro. 

240 FILHO, Nestor Sampaio Penteado. Manual esquemático de criminologia. 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 76.
241 _____.
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Nos casos de vítima unicamente culpada, têm-se a vítima agressora ou imaginária e a 
simulada ou falsa. No primeiro caso, entende-se que, por conta de uma inferência lógica ou 
anomalia psíquica242, a pessoa passa a acreditar que está sendo vítima de um ato criminoso e 
que há uma real potencialidade de sofrer uma lesão, procurando se defender dela por meio 
da legítima defesa, mesmo que esta suposta lesão seja meramente imaginária. No segundo 
caso, a vítima simuladora é aquela que não é uma real vítima, mas alguém que assim se faz 
caracterizar-se por meio de simulações de lesão e falsas afirmativas de ter sofrido algum 
dano, geralmente com o escopo de prejudicar alguém pelo fato simulado. 

3.2. Caso Concreto 1

Referente aos casos de vítimas de violência sexual, o crime de estupro é tratado no 
Código Penal brasileiro no art. 213, que dispõe que praticará este ilícito quem constranger 
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjugação carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A Pena de reclusão é de seis a dez anos. 
Quando se trata de estupro de vulnerável, o Código tipifica no artigo 217-A: “Ter conjugação 
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena – reclusão, de 
8 (oito) a 15 (quinze) anos.” 

Analisando o caso concreto de estupro de vulnerável ocorrido no Estado do Rio de 
Janeiro, no ano de 2009, mediante o que dispõe o artigo 217-A, o Ministério Público do Rio 
de Janeiro acusou dois jovens, nos autos identificados pelos nomes De Leon e Diogo, de 
terem infringido o dispositivo ultra mencionado ao praticar conjugação carnal e outros atos 
libidinosos com uma menor de apenas treze anos de idade, chamada Julia. 

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas várias testemunhas, os 
envolvidos no caso, réus e ofendida. Acerca dos fatos, os relatos gerais do processo indicam 
que, a menor Julia, foi a um bar perto de sua casa com sua amiga mais velha, a instrutora 
de Jiu Jitsu Jéssica. Ali, conheceram duas meninas que as chamaram para ir uma danceteria 
chamada Olimpo, onde supostamente seria mais agitado.

Na porta do estabelecimento Julia foi barrada por não possuir identidade, momento 
no qual chegou o segundo acusado, Diogo, que disse que a ajudaria a entrar, pegando em 
sua mão. Ao entrar, Julia conheceu o outro jovem acusado de estupro, De Leon, que foi 
apresentado à ela por seu amigo Diogo. Segundo relato dos autos do processo, Julia e De 
Leon começaram a se beijar na festa, ambos permanecendo lá até altas horas da madrugada. 
Julia afirma que se perdeu de sua amiga, Jéssica, e sem celular ou dinheiro ficou preocupada. 
A partir desse momento, os relatos entre as testemunhas divergem, alegando umas que 
Julia voluntariamente entrou num carro Audi, concordando em ir à casa de De Leon e outras 
afirmam que ela foi forçada a ir até o local, sendo essa a declaração da ofendida.243 

242 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. Niterói, Rio de Janeiro. Impetus, 2013, p. 52.
243  RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Crime contra os costumes - Estupro de 
vulnerável. Processo n° 21.11.201213.01-55. Sentença: 23 de março de 2011. Disponível em:  <http://www.tjrj.
jus.br/documents/10136/1419135/21-11-2012-13-01-55-criminalcrime-contra-os-costumes-estupro-de-vul-
neravel.doc.>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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O primeiro acusado, De Leon, afirma que: 

Foram apresentados a Júlia por Diogo; e ficaram juntos; [...] que Julia chegou a 
comentar com Diogo que o amigo dele, se referindo ao depoente, estava muito 
devagar [...] que não chegou a conversar com Julia sobre sua idade; que achou 
que Júlia era maior de idade, pela forma como se vestia, salto alto, maquiagem, 
expressão corporal [...] que dali foram para o carro e mantiveram relação sexual 
dentro do carro; que quando acabou a festa todo mundo desceu e estavam no 
carro, bateram no vidro e Julia botou a roupa dela; que perguntou a Julia sobre as 
amigas e ela não sabia, [...] que perguntou se Julia queria ficar na casa do depoente, 
pois já era final da noite, [..] teve relação com Júlia e os outros ficaram na sala e só 
entraram no quarto para pegar roupa. (TJRJ, 2011)

O segundo acusado, Diogo, diz que: 

Esteve no clube mencionado na denúncia, no dia mencionado; conheceu a 
ofendida Júlia naquele dia, fora daquele clube; tinha acabado de chegar e viu a 
ofendida parada conversando com as amigas e a achou bonitinha; brincou com 
ela e a mesma conversou com o depoente; olhou para a entrada e falou para Julia 
que iria entrar e ficar lá em cima no camarote e que foi caminhando para entrada; 
entrou e subiu para o camarote, que após Julia chegou com as amigas e ficaram 
conversando; que Julia falou que gostou do depoente, De Leon foi até Julia e 
conversaram e ficaram juntos; que foi para casa de dele de táxi, juntamente com 
Tiago e ali se encontrava De Leon, Vitor e Rodrigo, sendo que este já estava de saída 
quando chegou e Julia estava no quarto, com De Leon, (Eu não gosto de responder 
depois que você sai porque você só visualiza no outro dia)mas chamou o depoente 
pedindo para que subisse; que manteve conjunção carnal com Julia e não havia 
mais ninguém no quarto, não viu ninguém por perto quando estava praticando 
relação com a menina; não sabia a idade da menina e esta em nenhum momento 
falou; que pensou que a ofendida tinha 19 ou 20 anos, pois ela tem corpo. (TJRJ, 
2011). 

A ofendida, Julia, alega que:  

Estava em casa, conversando com sua amiga Jéssica pelo telefone e esta estava 
dizendo para a depoente que ia para o baixo Méier [...] a depoente teve a idéia 
de sair com a sua amiga; e sua mãe estava no trabalho, disse para sua irmã que a 
mãe da depoente a tinha autorizado a comparecer na casa de Jéssica; não ligou 
para sua mãe e disse para esta que iria sair com sua irmã [...] foram numa casa de 
show; tentou entrar pela porta principal e foi barrada, foi quando o acusado Diogo 
se aproximou e pegou a mão da depoente [...] que foram para os camarotes e 
deram de cara com Diogo e ele apresentou os outros amigos; no grupo de amigos 
estavam todos os acusados; Diogo chegou a comentar que a depoente tinha 13 
anos e era hilário isso, [...] De Leon perguntou se a depoente bebia e se fazia sexo; 
que respondeu para ele que só bebia refrigerantes [...] Jéssica e a outra menina 
que estava com ela não voltaram e demoraram muito e todo mundo começou a ir 
embora, [...] não concordou em ir para a casa eles; que eles abriram a porta de um 
carro, que a depoente nem sabia que era deles e era um Audi prata, e a colocaram 
no seu interior, [...] no carro mesmo eles mandaram a depoente retirar a calcinha [...] 
De Leon começou a passar a mão na depoente e desceram perto do apartamento 
que ali chegando De Leon mandou a depoente ir para o quarto; [...] mandaram que 
a depoente tirasse o vestido, foi quando ele começou o ato sexual, ou seja, De Leon 
[...] havia 3 homens na sala e eles entraram também; De Leon ficou muito tempo 
tendo relações sexuais com a depoente e os demais ficaram se masturbando 
e ejacularam no rosto da depoente [...] não gritou por socorro porque não tinha 
ninguém na rua [...] a depoente não conseguia nem falar; que Diogo subiu com 
mais um homem; que enquanto Diogo mantinha relações sexuais com a depoente 
os demais ficavam se masturbando. (TJRJ,2011). 
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Processo contínuo, os argumentos do juiz para julgar improcedente o pedido do 
Ministério Público do Rio de Janeiro se baseiam em erro de tipo e atipicidade em relação ao 
crime de estupro, por entender que a vítima consentiu com o ato e equívoco na generalização 
da presunção de violência por parte do Ministério Público, por se tratar de menor incapaz, 
alegando que a vítima possuía maturidade no campo sexual.

Entende o juiz que a vítima efetuou um engendramento da situação, como forma 
de não ser punida pelo fato de ter mentido para a sua mãe sobre aonde iria e pelo tempo 
exacerbado que ficou fora de casa, enquadrando a vítima à classificação de unicamente 
culpada em sua subdivisão simulada. 

Além de tudo, o juiz ainda ignora a incapacidade absoluta da vítima, uma vez que, 
segundo ele, esta tinha uma postura de plena maturidade, visto a forma como se comportava 
e de acordo com suas vestes e postura corporal. Esse argumento pode ser equiparado à 
classificação de vítima mais culpada que o criminoso, ou provocadora, pois segundo 
o magistrado suas atitudes levaram além do erro do tipo, o consequente sentimento de 
provocação sexual nos agressores. 

Ao afirmar que a vítima faz parte de uma juventude inconsequente há uma 
contradição entre esse argumento e o fato da vítima ser absolutamente incapaz, uma vez 
que a vítima não poderia responsabilizar-se por si mesma. A descaracterização da tipicidade 
do crime de estupro para Rodrigo, Thiago e Vitor, que segundo o juiz apenas presenciaram 
a cena, destaca um equivoco na decisão do juiz por conta do princípio da especialidade do 
art. 217-A em frente ao art. 213, sendo o 213 mais abrangente, inclui-se como fato típico, 
ilícito e culpável a permissão e conivência diante de um crime de estupro.

3.3. Caso Concreto 2

No segundo caso, o que entra em questão é a relatividade do revogado artigo 224-A, 
vigente a época do ocorrido, que prescrevia que a violência é presumida quando a vítima não 
é maior de catorze anos. Nesse sentido, entendendo que a referida presunção é absoluta, o 
Ministério Público do Estado do Paraná apelou à sentença ao Juízo de Direito da Vara Única 
da Comarca de Cantagalo, que entendeu que a acusação era improcedente, absolvendo o 
réu P. G. DOS S., cujo nome é protegido por segredo de justiça, da acusação de estupro de 
vulnerável.

Dessa forma, narra a peça acusatória inicial que, no mês de julho do ano de 2005, 
o acusado com consciência e vontade de sua conduta, forçou a menor S.B de 13 anos, a 
ter conjugações carnais com ele, tendo esse acontecimento se repetido durante os 12 dias 
seguintes ao primeiro ato. Quando a convivência de ambos completou um período de 15 
dias, o acusado começou a maltratar a vítima até que esta regressasse a residência de sua 
genitora.244  

244 PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso da 
acusação, nos termos do voto. Processo n° 1192485-1. Relatora: Sônia Regina de Castro. Sentença: 17/07/2014. 
Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11707313/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1192485>  
Acesso em: 14 jun. 2016
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Como exposto acima, o Juiz sentenciante absolveu o apelado por insuficiência de 
provas. No entanto, o Ministério Público do Estado do Paraná argumenta que a presunção 
do artigo 224-A, é absoluta não podendo ser relativizada, não havendo, portanto, a 
possibilidade de consentimento da vítima para prática do ato sexual, entendendo, ainda, 
que o acusado tinha o devido conhecimento da idade da vítima no momento da ocorrência 
do crime, afastando a hipótese de erro de tipo.245 

 Acerca dos depoimentos das testemunhas, réu e ofendida, relata o Tribunal de 
Justiça do Paraná que a vítima S.B alega que:

 
No início do mês de julho, foi visitar sua tia C., que morava nas proximidades de 
um bar na Vila Caçula e, que o dono do bar, ao vê-la chegando, foi até a casa de 
sua tia e sentou-se na porta, passando a acenar e mandar-lhe beijos. Ao sair da 
casa, o dono do bar, conhecido por “D.”, pediu a sua tia que chamasse a Mãe da 
declarante para conversar, dizendo que pretendia casar-se com a declarante. No 
dia seguinte, ela e sua Mãe foram a cada de Sra. C. e lá conversaram com “D.”, o 
qual confirmou que pretendia relacionar-se com a declarante. Inicialmente sua 
Mãe não queria que a declarante fosse morar com o apelado, mas a declarante a 
convenceu e foi morar com apelado em sua casa. Disse que era virgem e, por essa 
razão, tinha medo de doer, quando foram deitar-se não queria manter relação 
sexual com o apelado, mas este insistiu dizendo que “marido e mulher tem que 
fazer sexo”. Que no dia seguinte acordou com dores, mas mesmo assim foi até 
a casa de sua mãe pegou suas roupas e sapatos e voltou para casa do apelado, 
onde permaneceu por uns quinze dias. Que o apelado dizia que não iria faze-la 
sofrer, e quando ela tivesse 16 anos iriam se casar, todavia, passado alguns dias 
o apelado não mais a procurava para fazer sexo, mandando que voltasse a morar 
na casa de sua Mãe. (2014, TJPR).

O apelado, P. G. DOS S., alega que:

“[...] A mãe dela que levou ela lá para morar comigo porque ela tava só na rua [...] 
Para ser minha mulher [...] Eu conhecia a mãe dela [...] A Soeli ficava querendo vir 
comigo, vir morar em minha casa, ela foi tentando até que a mãe dela veio e trouxe 
ela morar comigo [...] Ela ficou quinze dias em minha casa [...] Eu não sei por que ela 
foi embora [...] Ela falo pra mim que tinha 14 anos, quando soube que tinha treze 
levei para o conselho [...] Ela vivia só para a rua por isso a mãe dela trouxe ela para 
morar comigo [...] Nunca ameacei ela [...] Ela aparentava uma moça de 20 anos de 
idade.” (2014, TJPR).

A senhora C. R. O., também tia da vítima, declarou em Juízo que:

 “[...] Ela (a menor) falava que queria viver com o apelado, ia lá na minha casa e falava 
que queria morar com Ele (apelado); disse que a menor foi até a casa de sua mãe 
e disse que gostava e queria viver com o apelado; confirmou que a menor e sua 
mãe vieram até casa do apelado onde almoçaram, na hora de ir embora, a mãe da 
menor perguntou se Ela de fato queria viver com o apelado, a qual confirmou que 
sim, que queria; daí sua mãe a deixou ali; disse que a menor morou com o apelado 
por pouco tempo e acredita que o relacionamento acabou porque a menor S, sua 
sobrinha, não sabia fazer o serviço de casa; quando a menor saiu da casa Ela não 
estava grávida.” (2014, TJPR).

245 _____.
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O Tribunal superior do Estado do Paraná ao analisar o pedido de apelação e a sentença 
anteriormente promulgada, entende que, embora a palavra da vítima, seja de grande 
relevância para o desenvolvimento do caso, principalmente em casos de crimes sexuais, há 
uma grande contradição entre o que a vítima declara e o relatado pelas testemunhas ouvidas 
ao longo do processo, não restando dúvidas de que o relacionamento entre o apelado P. G. 
DOS S. e a vítima, S. B., foi consensual.

Quanto à relatividade da presunção de violência, indicada no art. 224-A, o referido 
tribunal excedeu à regra, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, de que a natureza da 
presunção de violência é absoluta, fundamentando sua decisão na sentença proferida pela 
Segunda Turma no HC 73.662 . Nesse sentido, utilizando-se do voto do Ministro Marco 
Aurélio, o Tribunal Superior do Estado do Paraná conclui que:

A pouca idade da vítima não é de molde a afastar o que confessou em Juízo, 
ou seja, haver mantido relações com o paciente por livre e espontânea vontade. 
O quadro revela-se realmente estarrecedor, porquanto se consta que menor, 
contando com doze anos, levava vida promíscua, tudo conduzindo à procedência 
do que articulado pela defesa sobre a aparência de idade superior aos citados 
doze anos. A presunção de violência prevista no artigo 224 do Código Penal 
cede à realidade. Até porque não há como deixar de reconhecer a modificação 
de costumes havida, de maneira assustadoramente vertiginosa, nas últimas 
décadas, mormente na atual quadra. Os meios de comunicação de um modo 
geral e, particularmente, a televisão, são responsáveis pela divulgação maciça de 
informações, não as selecionando sequer de acordo com medianos e saudáveis 
critérios que pudessem atender às menores exigências de uma sociedade 
marcada pelas dessemelhanças.

Ainda há o destaque, por parte do tribunal, de que atualmente a infância não é 
mais vista como outrora. Desse modo, ocorre uma certa precocidade no amadurecimento 
das crianças, principalmente por causa do irrestrito acesso à mídia, lidando com assuntos 
alusivo à sexualidade de forma natural e espontânea. Em outras palavras, o amplo acesso 
às mais variadas formas de informação faria com que as crianças, hodiernamente, passem a 
adquirir uma certa maturidade para tomar decisões do que se considera socialmente como 
certo e errado.

Por esse aspecto, o principal argumento TJPR é da precoce maturidade da vítima, 
que nesse caso tendo treze anos de idade não apresentava a inocência reconhecida 
anteriormente à criação da lei. 

O entendimento dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça, é da absoluta incapacidade do menor de quatorze anos, como se refere 
o artigo 224-A do Código Penal. No entanto, ao justificar sua decisão, o juiz argumenta a 
sentença fazendo referência à uma exceção, constante em um julgamento especifico do STF. 

Percebe-se que, com isso, o tribunal quer demonstrar que a ofendida, S.B, tinha 
plena maturidade e consciência do que estava fazendo, diferente do que se pode extrair 
com a interpretação da norma. Além disso, ao concluir que a vítima consentiu em morar 
com o acusado, P. G. DOS S, e com a prática dos atos sexuais mencionados no processo, o juiz 
enquadra a vítima na classificação tão culpada quanto o criminoso. 

246 Julgado em 21 de maio de 1996, DJ 20-09-1996 PP-34535 EMENT VOL-01842-02 PP-00310 RTJ VOL-00163-
03 PP-01028 sem grifos no original.
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O entendimento que se extrai da decisão do juiz é o de que, segundo ele, ao concordar 
em ser esposa do acusado, a vítima contribuiu para a ocorrência do fato, consentindo com 
a exposição à lesão e prevendo conscientemente as consequências que poderiam provir do 
ato, porém mostrando-se indiferente a eles.

4. CONCLUSÃO

Com a exposição dos casos em tela e levando em consideração a classificação das 
vítimas de Benjamim Mendelsohn, fica evidente o posicionamento do juiz para a classificação 
das vítimas perante os fatos alegados nos autos dos processos.

No primeiro caso, tem-se que a hipótese inicialmente apresentada se confirma, pois 
o juiz entendeu que a vítima do crime narrado se adequa ao tipo de vítima simuladora ou 
unicamente culpada, sendo que esta, em sua opinião, segundo os argumentos apresentados 
na sentença, não sofreu a agressão alegada e ainda por suas características e comportamento 
se enquadraria subsidiariamente ao tipo de vítima provocadora ou tão culpada quanto o 
criminoso. 

No segundo caso, evidencia-se que o posicionamento do juiz tende a considerar 
a vítima como sendo tão culpada quanto o criminoso, ou seja, o tipo de vítima que opta 
conscientemente a se expor à uma lesão ou ameaça de lesão, mas que por algum motivo 
permanece indiferente às possíveis consequências. Isso se confirma quando o juiz alega 
que a vítima, mesmo na condição de absolutamente incapaz aos olhos do direito brasileiro, 
possuía plena consciência e vontade de se relacionar e de se envolver sexualmente com o 
sujeito, P. G. DOS S., e que tendo maturidade para tomar decisões por si mesma, consentiu 
com o envolvimento sexual com o sujeito.

Ao ignorar o fato de que ambas as ofendidas detém a condição de incapacidade 
absoluta e assim não possuem vontade plena para se autodeterminar na vida civil, devendo 
ser representadas por alguém legitimamente incumbido dessa função, os juízes decidem 
em contradição com o que o ordenamento jurídico brasileiro visa proteger, que nesse caso, 
é o interesse do(a) menor incapaz frente as possibilidades de vícios de vontade que existem 
na atual sociedade.

Atualmente, os jovens têm maior liberdade para se manifestar e interagir no mundo 
sexual, mas nem por isso detém de maturidade para diferenciar concretamente o que é 
certo e o que é errado, frente à situações muitas vezes dominadas por um desejo efêmero e 
incompreendido, que quando não assistido por quem de direito, pode gerar consequências 
irreparáveis na vida desse jovem, como dos envolvidos nos fatos.

Ambos os posicionamentos dos magistrados, ao afastar a culpabilidade dos agentes 
nesses casos concretos, assim como as justificativas utilizadas para as suas decisões, 
demonstram as consequências de uma mentalidade culturalmente construída de imputação 
e culpabilidade da vítima pela lesão sofrida, uma vez que não enxerga a culpa do criminoso 
ou tenta afastá-la ao justificar a lesão com argumentos superficiais, que muitas vezes se 
contradizem entre si e são viciados por um preconceito fundado no pensamento de que, 
nos casos de violência sexual, a vítima possui uma parcela de culpa.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



133

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848.htm>. Acesso em: 27 jun. 2016. 
CORDEIRO, Euller Xavier. Vitimodogmática: uma análise dogmática do comportamento da 
vítima. São Paulo, Cultura acadêmica: Editora UNESP, 2011, p. 25.   
FILHO, Nestor Sampaio Penteado. Manual esquemático de criminologia. 2. ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 76.  
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Crime contra os costumes 
- Estupro de vulnerável. Processo n° 21.11.201213.01-55. Sentença: 23 de março de 2011. 
Disponível em:  <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1419135/21-11-2012-13-01-55-
criminalcrime-contra-os-costumes-estupro-de-vulneravel.doc.>. Acesso em: 14 jun. 2016.  
PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. ACORDAM os integrantes da Terceira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à unanimidade de votos, 
por conhecer e negar provimento ao recurso da acusação, nos termos do voto. Processo 
n° 1192485-1. Relatora: Sônia Regina de Castro. Sentença: 17/07/2014. Disponível em: 
<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11707313/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1192485>  
Acesso em: 14 jun. 2016
SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. Niterói, Rio de Janeiro. Impetus, 2013, p. 
50-52

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



134

METODOLOGIA JURÍDICA, NEUTRALIDADE CIENTÍFICA E O ENSINO DO 
DIREITO NO BRASIL: DE ONDE VIEMOS E PARA ONDE VAMOS?

Fabiana Simeoni Avais247; Isadora Luiza Bergamo Ortolan248; Vitor Hugo Bueno Fogaça249 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Constitucionalização do Direito Privado

RESUMO
A presente pesquisa tem como problema analisar as possíveis relações entre as formas de 
constituição do ensino jurídico no Brasil e as metodologias de ensino até então empregadas, 
tendo como paradigma norteador o chamado mito da neutralidade científica. De maneira 
específica, busca-se promover uma análise histórica da implementação dos cursos de Direito 
no Brasil aliada à apresentação das teorias que buscam a chamada epistemologia pura, livre 
de valores morais, políticos e econômicos. Pretende-se, ainda, apresentar brevemente a 
existência de algumas metodologias de ensino que possam se mostrar viáveis na superação 
do paradigma colonizador ainda existente no país. Metodologicamente, trata-se de uma 
pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. 
Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental. 
Acerca das conclusões iniciais, constata-se que o atual cenário de ensino e pesquisa 
jurídica existente no Brasil se desenvolveu a partir de uma realidade construída de modo 
absolutamente elitizado e excludente, o qual ainda se mostra presente nas metodologias 
tradicionais de ensino.
Palavras-chave: Direito, ensino jurídico, neutralidade, metodologias ativas.

ABSTRACT
This research has as principal question analyse the possible relations between differents 
types of the constitution of brazilian legal education and the teaching methodologies so far 
employs, having as north the myth of cientific neutrality. Specifically, it intends to promove 
a historical analisys of implementation of law courses in Brazil, with the presentation of 
theories inspired in the pure epistemology, without moral, politic and economic valoration. 
It intends, also, to present quickly the existence of some kinds of methodological teach that 
can be viable in the colonialism paradigm existent in the country. Methodologically, this is 
an exploratory and qualitative research, developped by dedutive method. As instruments 
of data collect, a bibliographic and documental source has been done. About the initial 
conclusions, the current cenary of legal teach and research present in Brazil was develloped 
by a reality constructed in an elitist and exclusionary way, which still is present in the 
traditional methodological education. 
Key-words: Right, legal education, neutrality, active methodology.
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249 Doutorando em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG. Professor Colaborador da UEPG e da FATEB – E-mail: 
vitorbueno0602@hotmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

A discussão acerca da neutralidade científica é de elevada relevância social e jurídica, 
já que o país vive uma crise política, econômica e social, que tem o Direito como possíveis 
concausa e solução. Além disso, por mais que não atingisse a academia, uma discussão 
fervorosa foi instaurada a partir do Projeto de Lei do Senado nº 193 de 2016, que implantaria 
o Programa Escola Sem Partido, onde as metodologias adotadas pelos professores deveriam 
ser limitadas ao conteúdo “oficial” do Estado, sem a adoção de ideologias próprias do docente. 
Portanto, abordar a forma como o Direito, que serve de instrumento para todo o aparato 
Estatal, é ensinado, é fundamental para entender o estado-da-arte da sociedade.  Ademais, 
o método de ensino de Direito no Brasil já se mostrou, demasiadas vezes, ultrapassado, 
precisando ser renovado urgentemente. 

Sendo assim, o trabalho em questão versa sobre a neutralidade científica do 
ensino jurídico no Brasil, questionando se ela é possível e até mesmo desejada. Para isso, o 
trabalho é dividido em 3 momentos. Primeiramente, é feita uma breve retomada histórica 
da construção das universidades e cursos de Direito no país, levantando a evolução do 
pensamento sobre a neutralidade durante cada período. Após isso, é feita uma discussão em 
torno da neutralidade científica, trazida como pressuposto para o cientificismo, no século 
XIX – corrente supostamente já superada, mas que possui grande influência até os dias de 
hoje. Para, então, dar uma resposta a tal questão, é proposta uma discussão concisa sobre 
algumas das novas metodologias de ensino – dentre elas, especialmente as ativas – fazendo 
uma singela reflexão sobre como o conteúdo é levado ao aluno, além de abordar o papel 
do professor em cada uma delas. Nesse sentido, dois questionamentos gravitam ao redor da 
presente pesquisa: é possível a produção de um conhecimento efetivamente neutro em sala 
de aula? Como a constituição dos cursos jurídicos no Brasil contribuiu para a manutenção de 
antigas metodologias de ensino?

Cabe ressaltar que a presente pesquisa não tem pretensão de esgotar o tema. 
Busca-se apenas dispor ordenadamente alguns aspectos históricos e atuais sobre o ensino 
jurídico, tendo como norte a problemática da neutralidade científica, a fim de promover 
uma discussão sobre as questões propostas.

Finalmente, deve-se destacar que a produção do presente artigo se deu a partir 
dos estudos realizados pelas autoras enquanto monitoras da disciplina de Metodologia 
da Pesquisa Jurídica ministrada pelo autor no curso de direito da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa/Paraná. 

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, construída a partir do 
método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se a pesquisa bibliográfica 
e documental.

3. A CONSTRUÇÃO FÍSICA E VALORATIVA DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL: UMA 
BREVE ANÁLISE

Sabe-se que a universidade brasileira, nos moldes em que se encontram atualmente, 
resulta de uma evolução histórica marcada pela ruptura política com Portugal. Antes 
da grande expansão das instituições de ensino superior no Brasil, no final do século XX, 
percorreu-se um longo caminho para que a academia progredisse, tanto em qualidade de 
ensino quanto em quantidade de instituições.
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Inicialmente, na época colonial, a tentativa de criar faculdades no Brasil encontrava 
resistência da Coroa Portuguesa, que receava perder poder, além do desinteresse da própria 
sociedade brasileira, que não via importância em instaurá-la em território nacional.

Consoante Sérgio Rodrigo Martinez (2003, p. 4), no século XVI, os estudantes 
pertencentes às camadas mais ricas da população se graduavam pelos colégios jesuítas no 
Brasil, e mais tarde, poderiam completar seus estudos no continente europeu. Desse período 
se destacou a Universidade de Coimbra, situada em Portugal, além de outras, como a de 
Salamanca, na Espanha. O ensino, nessas faculdades, era marcado pelo controle eclesiástico, 
e foi com a Revolução Francesa, em 1789, que os ideais liberais ganharam repercussão no 
ambiente acadêmico.

 Posteriormente, na ruptura política entre Brasil e Portugal, em 1822, a necessidade de 
criar uma identidade nacional influenciou na instauração de uma Assembleia Constituinte, 
onde foi proposta a criação da primeira faculdade do Brasil, em São Paulo. A vontade geral 
era a de quebrar com as tradições portuguesas e evitar a “re-colonização”, agora reprovada 
pela elite, que passou a considerar a situação de colônia como uma opressão.

Porém, entre a composição da Assembleia, não se viu ruptura quanto às influências 
intelectuais dos deputados, que ainda tinham fortes ligações com o pensamento europeu. 
A grande maioria, que possuía curso superior, pertencia a uma parcela minoritária e rica 
da população. Para a historiadora Bistra Apostolova, além da postura iluminista, o perfil 
dominante era de conservadorismo e religiosidade. Aprovou-se a utilização dos estatutos 
da Universidade de Coimbra, de 1772, assunto que nem ao menos foi problematizado pelos 
deputados que tanto visavam a quebra com Portugal.

O grupo social numericamente mais presente na Assembleia Constituinte e na 
Assembleia Geral e que se encarregou da tarefa de criar os cursos jurídicos, como 
parte de um projeto político maior de construção do Estado, era composto por 
uma pequena elite formada em direito na Universidade de Coimbra no fim do 
século XVIII e no início do XIX. (2014, p. 25).

Bistra pontua que, no ano de 1827, aprovou-se a criação de dois cursos jurídicos 
no país: um em São Paulo, no Convento de São Francisco, e outro em Olinda, no Mosteiro 
de São Bento, que passaram a funcionar no ano seguinte. Porém, apesar da tentativa de 
rompimento com Portugal, tal criação não tendia a nenhuma visão nova da grade curricular 
ou da forma de ensino.

Caracterizada pela estrutura europeia, a academia brasileira estava marcada por 
uma já presente cultura liberalista, que deixaria de lado, consequentemente, a tradição 
eclesiástica. 

Como pontuado por Sérgio Martinez, “A ideologia do momento exigia a consolidação 
do poder da classe burguesa sobre a produção do conhecimento, como já ocorrera sobre as 
Ciências Naturais” (2003, p. 5). Do liberalismo presente no ensino, pode-se citar a influência 
na grade curricular, voltada ao direito privado. Os dois últimos anos, por exemplo, contavam 
apenas com o direito civil e comercial, a prática jurídica e economia política. A filosofia, 
no curso de Direito, era considerada supérflua e desnecessária, pois não estava ligada 
diretamente com o exercício das funções do bacharel (ao menos, era essa a ideia que se 
sustentava na época, pois o que se procurava era apenas uma compreensão das leis para o 
exercício da profissão).
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Sobre a academia, consoante Maria de Lourdes Fávero, esta não seria criada para 
atender às necessidades sociais daquela época, mas apenas servir de veículo para os 
integrantes de famílias abastadas que desejavam o ensino superior:

Preocupado com o possível excedente de bacharéis, o visconde de Cairu [deputado] 
propôs não facilitar a todas as classes os estudos superiores, restringindo-os 
às classes superiores, ou seja, ao grupo de homens que pertencia a “famílias 
remediadas” e de “consideráveis posses”, aqueles em condições de “dar garantia ao 
público”. (APOSTOLOVA, 2014, p. 49). 

Sob esse ponto de vista, é possível afirmar a existência de um interesse minoritário 
em manter o controle sobre a educação, mantendo também o monopólio da elite sobre o 
conhecimento, e, consequentemente, sobre o controle do país. 

De acordo com Sérgio Martinez, ao fim do século XIX, um movimento denominado 
“Ilustração Brasileira” propagou o pensamento da educação como medida revolucionária 
para a sociedade. Essa expansão, conhecida também por “educação livre”, traria o advento 
de várias academias nacionais, destruindo o monopólio de um único curso jurídico ao sul e 
um ao norte, instaurando-se outro na Bahia, em 1891. (2003, p. 7)

Entretanto, o interesse das elites da época não tinha mudado – valorizava-se, ainda, a 
escassez de oportunidade de ensino superior. Esse interesse foi vencido, em partes, por ideais 
liberais de livre concorrência econômica, sob a crença de que a seleção natural regularia o 
mercado, que futuramente estaria lotado de novos profissionais.  

A tentativa não contava, porém, com o aumento da qualidade de ensino, o que rendeu 
o nome “fábrica de bacharéis” às novas instituições formadas, chegando ao número de 14 
cursos espalhados pelo país. Visto que a qualidade tinha sido deixada de lado, atentando-se 
apenas à formação técnica, a estagnação da metodologia de ensino tradicional era previsível. 
Além disso, o que se tinha, até 1934, eram cursos jurídicos, não exatamente universidades, 
porque não obedeciam a critérios acadêmicos suficientes.

[...] ao limitar-se a função do professor ao ato de exposição oral de conteúdos, o 
resultado maior possível será a reprodução do conhecimento existente. Nesse 
aspecto, a pedagogia tradicional contribuiu com o modelo liberal, ao permitir a 
manutenção da estrutura social em concomitância com a estrutural operacional do 
Direito, na formação direcionada dos bacharéis. (MARTINEZ, 2003, p. 6).

Portanto, percebe-se que pouco se alterou quanto às metodologias de ensino, 
na época. A escolha de professores se regia pelas leis do mercado, sem a necessidade de 
nenhuma especialização, e, dessa forma, a de transmissão de conhecimento se tornava 
empobrecida, reduzindo mais ainda a qualidade do curso. Pode-se dizer que a própria 
estrutura da “fábrica de bacharéis” contribuiu para uma postura exegética dos alunos: a 
preparação voltada para a mera aplicação da lei, de forma mecânica, era a realidade que se 
conhecia pelos estudantes da época.

Segundo Sérgio Martinez, foi após 1930 que as ideias norte-americanas da “Escola 
Nova”, estimulada pelo advento do Estado Social, difundiram a revolução das metodologias 
de ensino, porém, não foi constatada mudança, uma vez que a pedagogia tradicional não 
sofreu regulamentação com as inovações propostas. A grade curricular, em contrapartida, 
sofreu algumas alterações, com a inclusão do Direito Penal, Direito Processual Civil e Penal 
e a Lei de Introdução ao Código Civil. Assim, a metodologia estagnou-se por outras três 
décadas.
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Em 1960 as tentativas de se propor uma revolução didática contrastavam o momento 
histórico existente e o que era ensinado dentro das universidades. Dessa vez, criou-se 
um “currículo mínimo”, o que, sem maiores controles, acabou por não mudar a situação 
acadêmica. 

O contexto agravou-se com a Ditadura Militar de 1964, forçando a morte do 
pensamento crítico dentro da academia, aliado às mesmas ideias liberais de ensinar 
meramente o que era necessário para o exercício profissional, visando à competição 
de mercado e todos os outros fatores tradicionalmente considerados. Nesse momento, 
contavam-se 122 faculdades de Direito espalhadas pelo território nacional, com a pior 
qualidade de ensino registrada, resultante do autoritarismo, somado à baixa qualidade 
de ensino, organização, metodologia e mercado. Em toda a duração da Ditadura, não se 
perceberam evoluções nesse quadro.

Foi com a nova Constituição Federal, de 1988, e após o fim da Ditadura, que se pode 
pensar em uma revolução do ensino jurídico. Mediante Sérgio Martinez,

Tais aspectos da crise “crônica” do ensino jurídico agora floresciam com toda a sua 
intensidade. Não havia mais o crescimento econômico do “milagre brasileiro” a 
absorver a vasta gama de profissionais “fabricados”, com a formação minimamente 
técnica requerida. As exigências do momento demandavam profissionais do 
Direito, com qualificação superior àquela fornecida pelo ensino jurídico tradicional, 
aptos ao enfrentamento da complexidade dos conflitos, até então contidos pelo 
autoritarismo, cujo reconhecimento vinha no embalo da Constituição Federal de 
1988. (2003, p. 11).

Assim, pode-se constatar que, graças às mudanças trazidas pela Carta de 1988, 
iniciou-se um processo de refinamento dos métodos de ensino e da qualidade dos cursos de 
Direito no Brasil, estimulados pela liberdade de expressão. Um estudo, na década de 1990, 
trouxe à tona a necessidade de se compreender o papel social do bacharel de direito, estudo 
esse que resultou na Portaria 1.886/94 do MEC, que substituiu a antiga grade curricular 
mínima do período ditatorial.

Como crítica, os aportes da Portaria 1.886/94, mesmo ao inovarem e tentarem 
superar o aspecto das reformas limitadamente curriculares, deixaram ainda 
exposto o maior dos espaços de aprendizagem, a sala de aula, porquanto é na 
sala de aula que a herança liberal continua a reproduzir seu modelo pedagógico 
tradicional. Este é o locus privilegiado ainda fechado às reformas: o seu “ponto de 
produção” (MARTINEZ, 2003, p. 13).

Desse modo, Sérgio Martinez ressalta a necessidade de uma revitalização interna, 
dada dentro da própria sala de aula, que ainda propaga o modelo de ensino liberal e que não 
propõe verdadeiras revoluções para o futuro do ensino. Ademais, a partir do histórico linear 
do desenvolvimento dos cursos jurídicos no Brasil, questiona-se: é possível a construção de 
um conhecimento efetivamente neutro e puro, como se prega em diversos meios políticos 
e intelectuais no Brasil?
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4. O MITO DA NEUTRALIDADE CIENTÍFICA E O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: APORTES 
NECESSÁRIOS

A neutralidade relaciona-se à ideia de imparcialidade, ou seja, de um posicionamento 
neutro que se distancia de quaisquer valores pessoais do individuo ou de seu grupo social. 

A ciência, por sua vez, pode ser considerada o ramo de conhecimento sistematizado 
como campo de estudo e classificação dos fatos atinentes a um determinado grupo de 
fenômenos e formulação das leis gerais que os regem.

A partir das definições expostas, pode-se entender a ciência como um saber neutro 
e alheio aos acontecimentos, pleitos e manifestações sociais? A atuação do cientista e as 
finalidades de sua pesquisa estariam de fato dissociadas dos valores sociais, políticos e 
econômicos que estariam presentes ao seu redor? Sendo a produção do conhecimento 
científico um dos elementos do ensino universitário, esse processo de aprendizagem pode 
se dar de maneira neutra?

Um dos aspectos mais controversos da obra de Max Weber reside em seu postulado 
da “isenção de valor” ou “neutralidade axiológica” do conhecimento histórico-social, 
segundo o qual a sociologia deve ser isolada de quaisquer interesses práticos e juízos de 
valor. Tal raciocínio consubstancia-se em um princípio que, para Weber, tinha importância 
verdadeiramente “biográfica”: a ênfase na busca da imparcialidade no trabalho de 
investigação histórico-social (MATA, 2010, p. 263).

A ideia de “objetividade do conhecimento” que Max Weber buscava foi uma 
problemática não resolvida por ele próprio. Para ele, os juízos de valor acabam interferindo 
nos argumentos científicos, não se limitando apenas em registrar “dados”, que seria, em tese, 
o seu único objeto. Weber concebe a ciência como um espelho da realidade específica, na 
qual o pesquisador está à procura da verdade. Esta realidade empírica, ao qual o pesquisador 
se ocupa, teria a mesma validade em qualquer lugar do mundo. (BURIGO e SILVA, 2003, p. 
148).

Assim, para Weber, as ciências sociais, para serem objetivas, deveriam excluir 
totalmente os juízos de valor de suas investigações, ou, em outro plano, torná-los o próprio 
objeto de suas pesquisas, atribuindo um caráter normativo aos valores, estabelecendo se o 
mesmo pode ou não ser determinado como um regra de conduta. Assim, o sujeito poderia 
estudar cientificamente os valores sem se comprometer com eles, permanecendo isento 
de suas contaminações. Um exemplo disso seria o estudo da legitimidade ideológica de 
eventual regime político do ponto de vista de determinado valor sem, no entanto, sentir-se 
obrigado a tomar posição valorativa pró ou contra tal regime. (JAPIASSÚ, 1981, p. 69)

Hilton Ferreira Japiassú, filósofo nascido no estado do Maranhão, publicou no ano 
de 1976 uma obra notória acerca da temática analisada: o mito da neutralidade científica. A 
obra busca, dentre outros objetivos, estudar as relações da ciência com as práticas sociais e 
da postura dos cientistas frente aos vários tipos de valorização do mundo ao seu redor e de 
seus engajamentos pessoais.

Para Japiassú, a principal função da epistemologia seria mostrar que a atividade 
científica é um produto humano e, por isso, uma realidade sócio-histórica, que se encontraria 
em um estágio de constante inacabamento, jamais atingindo um estado definitivo. Aceitar 
uma produção científica acabada tornaria a ciência um dogma imutável, sendo apenas um 
objeto de crença e não de saber racional.
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Essa processualidade inacabada da ciência pode ser entendida a partir de alguns 
elementos epistemológicos: 1) Se a ciência é histórica, a “verdade” científica não pode deixar, 
também, de ser um conceito histórico; 2) Sendo um produto humano, não há ciência isenta 
de valorações e ideologias; 3) A definição do que é científico não decorre de parâmetros 
prévios e invariáveis; 4) O que mais entrava o progresso científico são as posições dogmáticas, 
sendo que a teoria científica nada mais é que uma hipótese provisória à espera de outra 
mais eficaz; 5) O critério mais seguro de objetividade é a disposição crítica do cientista, que 
se baseia no campo do pluralismo de concepções, afastando quaisquer critérios absolutos. 
(JAPIASSÚ, 1981, p. 60-61)

Sobre a processualidade histórico-social inacabada, bem como a possibilidade da 
isenção de subjetividades pessoais, explica o autor:

Se perguntarmos, por outro lado, sobre o modo de funcionamento da ciência, sobre 
seu papel social, sobre sua maneira de explicar os fenômenos e de compreender 
o homem no mundo, perceberemos facilmente que as condições reais em que 
são produzidos os conhecimentos objetivos e racionalizados estão banhadas por 
uma inegável atmosfera sócio-político-cultural. É esse enquadramento sócio-
histórico, fazendo da ciência um produto humano, nosso produto, que leva os 
conhecimentos objetivos a fazerem apelo, quer queiram quer não, a pressupostos 
teóricos, filosóficos, ideológicos ou axiológicos nem sempre explicitados. Em outros 
termos, não há ciência “pura”, “autônoma” e “neutra”, como se fosse possível gozar 
do privilégio de não se sabe que “imaculada concepção”. Espontaneamente, somos 
levados a crer que o cientista é um indivíduo cujo saber é inteiramente racional 
e objetivo, isento não somente das perturbações da subjetividade pessoal, mas 
também das influências sociais. Contudo, se o examinarmos em sua atividade real, 
em suas condições concretas de trabalho, constataremos que a “Razão” científica 
não é imutável. Ela muda. É histórica. Suas normas não tem garantia nenhuma de 
invariância. Tampouco foram ditadas por alguma divindade imune ao tempos e às 
injunções da mudança. (JAPIASSU, 1981, p. 44)

Para que se possa entender com clareza a crítica à chamada “ciência pura”, faz-
se necessário uma breve caracterização acerca do que se convencionou chamar de 
cientificismo.  

Em linhas gerais, o cientificismo teve sua origem no século XVIII, consolidando-se 
como corrente intelectual apenas no século XIX, possuindo como matrizes teóricas, dentre 
outros pensamentos: a) total autonomia intelectual da ciência e do entendimento científico, 
não dependendo de nenhuma instância racional exterior à ciência; b) só o conhecimento 
científico é verdadeiro e real, sendo que aqueles que não possam ser comprovados 
quantitativamente ou que não possam ser repetidos em laboratório não possuem 
validade epistemológica; c) o ideal da ciência é atingir uma concepção “mecanicista”, 
“formalista” ou “analítica” da natureza, sendo que toda relação humana possa ser expressa 
em uma linguagem formalizada no seio das “matemáticas”; d) o conhecimento científico 
deve fundar-se exclusivamente na Razão, que pode ser comprovada exclusivamente pelo 
método experimental e dedutivo. (JAPIASSU, 1981, p. 117)
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A concepção de ciência, sob a ótica cientificista, se fundaria em dois mitos: o da 
ciência conduzindo necessariamente ao progresso e o da ciência pura, sendo que o mesmo 
foi um dogma aceito durante muito tempo. O segundo mito, que interpreta a ciência como 
sendo o seu próprio fim, defende que a busca pelo “conhecimento” e pela “verdade” não 
possui qualquer significação moral ou política, sendo uma atividade ideologicamente 
neutra. Assim, a ciência e a tecnologia seriam absolutamente neutras, e quaisquer valores 
ideológicos se dariam apenas a partir de sua utilização. (JAPIASSU, 1981, p. 125).

Buscando contrariar todos os pontos defendidos pelo cientificismo, diversos 
são os argumentos contrários: a) Impossibilidade dos problemas da humanidade serem 
solucionados pelo progresso técnico-científico; b) O progresso da ciência não se dá de 
maneira isolada, sendo dependente dos acontecimentos políticos, sociais e culturais; c) 
Não existe apenas uma solução isolada para cada problema, e não cabe apenas aos experts 
resolvê-los; d) O mundo não é construído apenas por fenômenos quantificáveis; e) O 
conhecimento científico não é neutro e independente do pesquisador.

5. DO IMPERIALISMO JURÍDICO À EMANCIPAÇÃO DO ACADÊMICO: A NECESSIDADE DE 
NOVAS FORMAS DE ENSINO E APRENDIZADO

A fim de buscar uma possível solução à questão da neutralidade científica no ensino, 
e considerando o histórico dos cursos de Direito no Brasil, pode-se fazer uma reflexão em 
torno das metodologias de ensino, levando em consideração as metodologias ativas, nas 
quais o aluno passa do polo passivo para o polo ativo no processo de aprendizagem. O 
professor assume papel de mediador, em que fica responsável pela conexão entre o aluno e 
o conhecimento. Essa ideia (não método), colocada primeiramente por Jean Piaget e seguida 
por Paulo Freire, é chamada de Construtivismo. (GREGORIO; PEREIRA, 2012, p. 53-57).

Dessa forma, já que assume o papel de protagonista no processo de cognição, o 
aluno forma, de acordo com suas convicções, suas próprias opiniões, recebendo menos 
influência de terceiros. Permite-se assim, uma maior maleabilidade da ciência jurídica, de 
forma que o Direito abandone o papel de mantenedor de uma ordem social e passe a ser 
instrumento para um fim social, quebrando o círculo vicioso percebido atualmente. 

Um dos métodos bastante difundidos no meio jurídico é o estudo de casos. É um 
método ativo, que foi introduzido nos Estados Unidos, em 1870, pelo professor Langdell, 
com o intuito de reverter o que havia começado a acontecer: buscava fazer com que ir às 
aulas fosse mais proveitoso do que o estudo individual. O sistema clássico ou tradicional, 
que estava em decadência, baseado nas faculdades europeias e usado até hoje no Brasil, 
consistia em aulas meramente expositivas sobre as leis. (FILHO, 1968, p. 369-373; RESENDE; 
BUENO, p. 3-7).

O “case system” é baseado em um caso trazido pelo professor, do qual os alunos, 
após estudo prévio e posterior discussão em classe, extraem as normas e princípios gerais – 
ganhando, por esse motivo, o nome de método socrático. Essa técnica de ensino é exclusiva 
dos Estados Unidos, diferindo até mesmo da Inglaterra, que também adota o sistema 
common law – o que faz muitos pensarem que utilizam o mesmo método. Os britânicos 
possuem aulas expositivas, em que, ao contrário, aprendem normas gerais e princípios, para, 
então, estudar um caso e localizá-los dentro dele.
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Entretanto, apesar de ser um método que exige um julgamento independente por 
parte do aluno – já que não segue os moldes tradicionais das aulas expositivas, onde o 
professor externa o seu entendimento de forma pronta sobre o assunto – algumas críticas 
podem ser tecidas sobre o “case system”. 

Segundo Oscar Barreto Filho, essa técnica de ensino não permite um conhecimento 
total sequer da parte substancial do Direito, abordando “aspectos parciais da realidade jurídica 
total” (FILHO, 1968, p. 372), o que leva a uma especialização e pragmatismo exacerbados. 
Ademais, é um método que não propicia a interdisciplinaridade, já que o estudo é focado 
apenas no aspecto jurídico do caso em questão. 

Por esses motivos, foi criado um novo método de ensino, baseado em problemas, 
conhecido hoje como PBL (Project Based Learning). O “problem method” consiste numa 
complementação entre teoria e prática, encaixando com a ideia Construtivista. Esse método 
é bastante utilizado hoje no Brasil nos cursos de Medicina, sendo, geralmente, combinado 
em uma proporção de 50% com o método clássico (de aulas expositivas). Entretanto, nos 
Estados Unidos esse método é amplamente aplicado também a outros cursos, dentre eles, 
Direito. 

Nele, segundo Barreto Filho (1968, p. 373-376), o professor, que é chamado de tutor, 
passa previamente um problema à turma, geralmente o que seria levado pelo cliente ao 
advogado, a fim de que os alunos pesquisem sozinhos qual seria a melhor solução para o 
caso. O aluno primeiramente forma a sua opinião, depois debate com seus colegas para, 
então, chegar a uma conclusão. Para isso, além das leis e dos livros, usa suas próprias 
ferramentas de pesquisa, como a internet, por exemplo – valorizando o raciocínio usado em 
prol da memorização de dados, visto que no dia a dia possuem esses meios de consulta em 
mãos facilmente. 

Um tipo de metodologia ativa que segue a lógica PBL e se encaixaria no curso de 
Direito, já sendo aplicada em algumas Universidades, é a aprendizagem por pares. Nela, ao 
contrário do que se imagina, a turma, e não duplas, recebem um material do professor para 
estudar previamente, e na aula o tema é discutido. (TOLEDO; LAGE, p. 5-7) O método do 
“peer instruction” possui 10 passos a serem seguidos.

O primeiro é o estudo prévio do material por parte do aluno. O segundo é a exposição 
de questões conceituais pertinentes ao tema por parte do professor – geralmente esse passo 
leva de 15 a 20 minutos e deve ser um diálogo. O terceiro é a aplicação de um teste conceitual, 
formado por questões complexas e úteis, no qual o índice de acerto dos estudantes deve 
ser de 40 a 70%. Caso esse índice seja atingido, passa-se à próxima etapa. A quarta etapa 
consiste na coleta pelo professor das respostas individuais dos alunos, que pode ser feita a 
partir de gestos, de fichas, ou se utilizando de tecnologias, como seus próprios smartphones, 
para votar. O quinto passo é a informação da resposta do aluno ao professor.

A sexta é a redefinição do caminho por parte do professor, de acordo com a abstração 
dos estudantes. Ele vai decidir se deve recolocar as questões, partir para um novo assunto, 
caso o acerto dos alunos tenha sido de 40 a 70%, ou explicar novamente o conteúdo. O 
sétimo é a discussão entre os estudantes sobre as questões, dando uma média de 2 minutos 
para cada pergunta. O oitavo é a reaplicação do teste conceitual, após a interação dos alunos, 
o que leva a um aumento para 80 a 90% de acerto das questões. O nono é a apresentação 
e explicação das respostas certas das perguntas por parte do professor. Por fim, o professor 
decide se vai aplicar uma nova questão sobre o assunto ou se irá partir para outro tópico.
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Esse método se mostra muito eficaz, principalmente na oitava etapa, em que, 
após a discussão entre os colegas, a média de acertos das questões reaplicadas aumenta 
significativamente. Nele, o professor se coloca como formulador de perguntas, instigando a 
criatividade do aluno e despertando interesse e vontade de aprender, além de deixar espaço 
para o debate e construção do conhecimento.

Sinteticamente, a vantagem do método clássico é que a aprendizagem da matéria é 
mais ampla e ordenada. Entretanto, recebe-se, de forma passiva, o conhecimento produzido 
e analisado pelo professor – onde, inevitavelmente, incrementa suas opiniões. Ademais, é 
desestimulante para o aluno, já que as aulas geralmente são teóricas e cansativas. 

 Nas metodologias ativas (o PBL e a aprendizagem por pares, por exemplo), 
por outro lado, o aluno, a partir da sua percepção de mundo, é instigado a construir seu 
conhecimento, a partir de uma informação mais neutra, dando espaço para formar as suas 
próprias convicções. Ao formular uma questão, o aluno não irá ouvir que “isso é assunto 
do próximo semestre”, já que esse método valoriza a naturalidade do aprendizado, que é 
baseada na curiosidade. 

Portanto, o ideal é combinar os dois métodos, de forma que o aluno receba as 
informações de forma ordenada, para, então, analisar, pesquisar e construir o conhecimento. 

O desafio é, assim, do professor e do aluno. Do professor ao passo que deve aceitar 
seu papel de conexão entre o aluno e o conhecimento ao aplicar as metodologias ativas, e 
ter consciência de que deve buscar ser neutro ou, pelo menos, mostrar seus pressupostos 
aos alunos ao usar a metodologia clássica. E do aluno, ao recepcionar essa nova técnica de 
aprendizagem, cumprindo seu papel de pesquisador e participando ativamente das aulas e 
debates.

6. CONCLUSÃO

Embora muitas vezes a ciência se mostre onipotente e onipresente, sendo venerada 
como uma espécie de divindade, a mesma passou a se submeter a interesses políticos e 
econômicos, perdendo, assim, o ideal de ciência enquanto mecanismo de busca metódica 
e desinteressada de um saber. Em virtude desses interesses muitas vezes escusos, a mesma 
descoberta científica poderia ser utilizada para o bem e para o mal, o que, por sua vez, passou 
a exigir que a ciência deixasse de ser entendida como a “guardiã da inocência” e passasse a 
desenvolver uma epistemologia crítica, capaz de proporcionar uma atitude reflexiva acerca 
das descobertas dos saberes científicos e de suas reais consequências para o homem e para 
a natureza. 

O entendimento da “neutralidade científica” como um mito demonstra a 
impossibilidade de se construir um saber científico desprovido de valores e interferências 
externas, seja do investigador ou da sociedade na qual está inserido. Assim, a ciência 
puramente objetiva passa a ser considerada como uma utopia que deve ser superada em 
favor de uma nova epistemologia crítica, capaz de conferir a ciência instrumentos próprios 
de avaliação de suas descobertas e experiências, a fim de que a humanidade e a natureza 
não sofram novos ataques sob a égide de uma ciência inocente e pura, incapaz de coibir o 
mal uso de seus próprios estudos e avanços.

Dessa forma, como já se afirmou, se a ciência é um processo gradativo, a “verdade” 
científica não pode deixar, também, de ser um conceito histórico. Nesse ponto, percebe-se 
que a construção histórica dos cursos jurídicos no Brasil interferiu amplamente no sistema e 
nas metodologias de ensino adotadas no decorrer das décadas, dando ênfase às disciplinas 
relacionadas à manutenção do status das elites portuguesas e brasileiras.
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Em um segundo momento, sendo a ciência e o ensino produtos humanos, não 
há concepções ou metodologias de aprendizagem isentos de valorações e ideologias. A 
definição do que é realidade, verdade ou científico não decorre de parâmetros prévios e 
invariáveis, mas verdadeiramente das dinâmicas sociais nas quais os sujeitos das relações 
de ensino e aprendizagem estão inseridos. O que se pode fazer, em verdade, é a opção 
por metodologias que mantenham o status quo ou que visem à superação de entraves 
epistemológicos e didáticos no processo de aprendizagem.

Assim, considerando-se que o critério mais seguro de objetividade é a disposição 
crítica do professor e do estudante, que se baseiam no campo do pluralismo de concepções, 
afastando quaisquer critérios absolutos, as metodologias ativas de ensino mostram-se 
como cenários de superação das posições dogmáticas e da busca por uma neutralidade 
inalcançável, favorecendo o surgimento de um espírito crítico e viabilizando a superação de 
valores e crendices historicamente presentes no ensino jurídico.
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RESUMO
O presente trabalho visa a demonstrar a importância social do tributo para a constituição 
do Estado, e, através deste, almejar a justiça social com as políticas públicas, salientando as 
extrafiscalidade do tributo como meio de impulsionar ou refrear setores da economia de 
acordo com o interesse da Sociedade, também sublinhando a importância das ações de 
Inclusão Digital para a incorporação do cidadão ao atual contexto Sociedade da Informação.
Palavras-chave: Tributo. Justiça Social. Extrafiscalidade. Direito Tributário. Inclusão Digital.

ABSTRACT
This work aims to demonstrate the social importance of the tribute to the state constitution, 
and through this, aim for social justice with public policies, emphasizing the tribute 
extrafiscality as a means to boost or curb economic sectors according to the interest the 
Society also stressing the importance of digital inclusion actions for the incorporation of the 
citizen to the current Information Society context.
Key-words: Tribute. Social justice. Extrafiscality. Tax law. Digital inclusion.

1. INTRODUÇÃO

Historicamente Estado advém da vontade humana de convívio pacífico e em 
sociedade, deste modo o homem abre mão de sua liberdade absoluta para a liberdade 
concedida. Para garantir as necessidades da sociedade organizada, a entidade então definida 
como Estado necessita de recursos, e o tributo é o principal modo de arrecadação.

É o tributo que dá vida ao ente público financiando-o, pois sem recursos o Estado 
não pode exercer suas atribuições mínimas. Assim estabelece relação clara entre governante 
e governados.

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:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (BRASIL, CF/88)

250 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <joelmaocanha@hotmail.com>.
251 Acadêmico do curso de Gestão em Tecnologia da Informação da Uninter – e-mail: <fabiano@techno7.com.
br>.
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A Constituição Federal do Brasil, já em seu primeiro artigo, preconiza a dignidade 
humana como um dos fundamentos do Estado, assim as políticas públicas são de relevante 
importância para a realização de gestão baseada em valores maiores, compatibilizando 
desenvolvimento econômico e justiça social.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, CF/88)

Ainda na trilha da Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 3º preleciona os 
atributos que norteiam as políticas públicas em prol da sociedade.

As providências necessárias tomadas pelo Estado para que os direitos se realizem, 
para que as satisfações sejam atendidas, para que as determinações constitucionais 
saiam do papel e se transforme em utilidades aos governados. Em última análise, 
cabe ao executivo implementar os direitos formalmente previstos na Constituição. 
Transformar em proveito social e individual os direitos traçados essenciais à vida 
em sociedade. Dar educação, saúde, habitação, saneamento básico, transporte, 
iluminação, etc. (OLIVEIRA, 2007, pág. 260)

Segundo Oliveira, políticas públicas são as ações do Estado em materializar os 
direitos resguardados constitucionalmente que visam o bem-estar social e individual. Os 
tributos são a principal fonte de recursos do Estado, desta forma devem proporcionar a este 
o alcance necessário para lograr o desenvolvimento econômico e social. 

O volume da carga tributária e a alocação de recursos na economia é indicativo da 
maior valoração individualista ou coletivista pela sociedade. Sua composição pode dar uma 
noção sobre os valores prevalecentes de equidade e de justiça social, e o papel do Estado 
em influenciá-lo ou não.

2. METODOLOGIA

O presente estudo será desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica e documental, 
descritiva, qualitativa e através do método dedutivo.

3. O TRIBUTO E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (BRASIL, Lei nº 
5.172/1966)

O tributo deve ser exigido do contribuinte de acordo com sua capacidade de 
contribuição, pois se maior, torna-se dilapidatório dos bens do cidadão contribuinte. O 
Poder tributante deve elaborar sistema tributário justo, ou seja, tratar de maneira igual 
todos os contribuintes que se encontram em situação isonômica, e também, pertinente ao 
desenvolvimento econômico e distribuição de renda.
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Uma política tributária, para ser racional, há de manter o equilíbrio ótimo entre 
o consumo, a produção, a poupança, o investimento e o pleno emprego. Se 
houver hipertrofia de qualquer desses aspectos em detrimento dos outros, várias 
perturbações podem suceder com penosas consequências para a coletividade. 
(BALEEIRO, 1984, pág. 171)

A questão essencial não é somente a maior ou menor carga tributária, mas como 
esta é distribuída. Conforme aduz Vanoni, a finalidade da tributação não é apenas a de 
proporcionar receita ao Estado, mas a de proporcionar receita para que o Estado possa fazer 
frente às necessidades públicas.

O legislador fiscal não pode editar leis de qualquer maneira. Deve observar os 
princípios de justiça. Leis fiscais sem relação alguma com a justiça não fundamentam o 
Direito Tributário.

Embora a política tributária consista em instrumento de arrecadação tributária, 
alternativamente à imposição, pode o Governo, através de incentivos fiscais, isenções, 
tributação regressiva ou progressiva, e outros mecanismos, estimular ou desestimular 
comportamentos de acordo com o interesse da sociedade. Esta é a chamada política 
extrafiscal.

Exemplificando a extrafiscalidade, o fomento do mercado interno mantém as divisas 
e fortalece a economia doméstica, tornando o país cada vez menos dependente do mercado 
externo, através do controle interno de fundos circundantes dentro do próprio país por 
meio dos impostos sobre importação e exportação. Ao taxar um produto a ser exportado, 
favorece a permanência deste no mercado interno, assim a maior disponibilidade, e, 
portanto, menores preços ao consumidor doméstico. Ao taxar a importação, favorece o 
fortalecimento da indústria nacional, que fortalecida, gera empregos, e, portanto, maior 
circulação de moeda e aquecimento da economia.

4. A RELEVÂNCIA DO TRIBUTO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A tributação na modernidade, não está mais vinculada tão somente à questão 
orçamentária, no objetivo exclusivo de angariar recursos para o Poder Público. Contudo, 
constitui atualmente um dos principais instrumentos a caracterizar o desenvolvimento 
econômico e a redistribuição da riqueza. 

Este posicionamento ainda é bastante controverso causando discussões e opiniões 
muito divergentes.

O tributo como fato econômico, político e social torna-se sim um mecanismo de 
solidariedade social, ou seja, contrapartida do tributo recolhido pelo cidadão. Assim, é a 
aplicação do tributo enquanto instrumento social que pode possibilitar uma política social 
justa e distributiva.

Os incentivos fiscais tributários são de fundamental importância para a condução 
e realização do bem-estar social, pois, sendo a obrigação tributária do tipo ex 
legis, deve estar comprometida com os objetivos da Constituição, garantindo, sob 
motivação do interesse público, a retirada de parte do dever em pagar o tributo, ou 
até mesmo de pagá-lo em sua integralidade. (SALIBA, 2005, p. 274)
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A teoria do lucro não mais é bastante em si para definir a natureza e a função social 
do tributo, pois contrário à teoria citada, o maior recebedor de serviços do Estado é o 
mais necessitado, e não quem tem maior capacidade contributiva. A coletividade deveria 
compreender os tributos como fonte de financiamento de bens e serviços públicos e 
também como instrumento interventivo, ambos em razão de uma função social. A aceitação 
da tributação está diretamente relacionada com a necessidade de mudar, de proporcionar a 
utilidade esperada; uma necessidade de sobrevivência.

A extrafiscalidade é a utilização do tributo como meio de fomento ou de desestímulo 
a atividades reputadas convenientes ou inconvenientes à comunidade. É ato de 
polícia fiscal, isto é, de ação de governo para o atingimento de fins sociais através 
da maior ou menor imposição tributária. (MEIRELLES, 1993, p. 151)

A extrafiscalidade origina-se da parafiscalidade, que em síntese, trata das contribuições 
parafiscais em geral e nas Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), isto é, 
consequência fiscal da descentralização administrativa através da constituição de entidades 
paraestatais de personalidade jurídica própria. As paraestatais, apesar de não integrarem a 
Administração direta ou indireta, contribuem com o Estado no desempenho de atividades 
de interesses público, majoritariamente entendido como sendo os serviços sociais.

A finalidade parafiscal do tributo destina-se historicamente ao custeio do parafisco 
e, contemporaneamente, serve de instrumento à adesão de políticas públicas de cunho 
regulatório252, ou transformadora das estruturas253. Diante disto, no cenário contemporâneo, 
a parafiscalidade é elemento conceitual da extrafiscalidade, e, portanto, não mais cabível a 
distinção entre os conceitos.

Neste diapasão, quando legislada lei de cunho extrafiscal, sempre será em razão de 
apreciar situações econômico-sociais. Neste liame, o Imposto Territorial Rural (ITR) ao fazer 
incidir mais onerosamente no caso dos imóveis inexplorados ou de baixa produtividade, 
precipuamente visa atender à finalidade de ordem social e econômica e não o incremento 
da receita.

Assim também se dá com os abatimentos no Imposto de Renda (IR) de verbas gastas 
em investimentos considerados de interesse econômico ou social, tal como reflorestamento, 
que tem a possibilidade de justamente incentivar a formação de reservas florestais do país.

A Cide-Tecnologia(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), é devida 
somente por pessoas jurídicas que pagam royalties a titulares de direitos de propriedade 
intelectual residentes ou domiciliados no exterior. Este trata-se de exemplo de entrelaçamento 
de efeitos fiscais e extrafiscais, como elemento fiscal a verba arrecadada destina-se a financiar 
o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, e como 
elemento extrafiscal, objetiva estimular o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil.

Exige-se um conjunto de princípios para escolher entre várias formas de ordenação 
social que determinam essa divisão de vantagens e para selar um acordo sobre as 
partes distributivas adequadas. Esses princípios são os princípios da justiça social: 
eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas 
da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da 
cooperação social. (RAWLS, 2000) 

252 Cide-Tecnologia, Lei n.º 10.168, de 29 de dezembro de 2000
253 Cide-Combustíveis, Lei n.º 10.336, de 19 de dezembro de 2001

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



149

Nas isenções extrafiscais de natureza incentivadora, não se pode exigir isonomia, 
pela capacidade contributiva, dos sujeitos passivos nas regras discriminatórias que 
objetivem compensar ou minorar as desigualdades derivadas de outros fatores. O princípio 
da isonomia permite ao legislador fazer discriminações que atendam situações desiguais (o 
que parte do   que   a   doutrina   chama  de “desisonomia   seletiva254”), desde   que   o   critério 
discriminatórionãosejapuramentearbitrário,existindorazõesvaliosas,deordem econômica e/
ou social.

5. CLASSIFICAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A análise de política pública é o labor de apreensão que se propõe a descrever, 
explicar ou prescrever a ação dos governos, envidando métodos de estudos que perquiram 
causas e consequências para entender e interpretar o processo político.

O termo política pública é descrito por Secchi (2010, p. 124) como a “[...] diretriz 
elaborada para enfrentar um problema público”, podendo ser estudadas através de 
perspectiva teórica ou empírica. As políticas públicas podem ser classificadas em diversas 
categorias de acordo com a ótica aplicada. 

5.1. Classificação Quanto a Área de Atividade Governamental

Políticas Sociais: envolve ações nas áreas de educação, saúde, assistência social, e 
afins. Nesta há a distinção entre:

• Políticas compensatórias, isto é, objetivam minimizar, se possível sanar, distorções 
sociais profundas, por exemplo, política de cotas.

• Políticas emancipatórias, amparar grupos sociais vulneráveis para seu 
empoderamento e autonomização.

Políticas Econômicas: monetária, cambial, tributária, agrícola, industrial, comércio 
exterior, etc. Por exemplo o Simples Nacional como política pública tributária indutora do 
desenvolvimento e inclusão social do município no Brasil.

Políticas de Infra-Estrutura: energia, comunicações, transportes, etc. Nesse âmbito 
que se insere a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI).

Políticas de Estado: ciência e tecnologia, direitos humanos, relações exteriores, 
segurança pública, etc. O Decreto 91.146 de 1985 criou o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), e tem como competências os seguintes assuntos: política nacional de 
pesquisa científica, tecnológica e inovação; planejamento, coordenação, supervisão e 
controle das atividades da ciência e tecnologia; política de desenvolvimento de informática 
e automação; política nacional de biossegurança; política espacial; política nuclear e controle 
da exportação de bens e serviços sensíveis.

254 Desisonomia seletiva: selecionar para desigualar proporcionalmente, até o atingimento da igualdade 
substancial, ou seja, tratar igualmente pessoas diferentes acarreta o aumento do quadro de desigualdade. É 
preciso, por meio de um critério legítimo, tratar diferentemente os desiguais, na medida dessa desigualdade. 
Diferenciando os desiguais é que se igualiza.
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5.2.  Classificação Segundo Merigo e Andrade255 

As políticas públicas podem ser classificadas quanto à natureza ou grau de 
intervenção, quanto a abrangência dos possíveis benefícios.  

Natureza ou grau de intervenção: são classificadas em estrutural e conjuntural. 
As políticas públicas estruturais visam interferir em relações como renda, emprego, etc. 
Enquanto que as políticas conjunturais, também chamadas de emergenciais, propõem-se a 
mitigar situações temporárias.

Abrangência dos possíveis benefícios: dividem-se em três tipos, são eles políticas 
universais, segmentais, fragmentadas. As políticas universais estendem-se a todos os 
cidadãos, por exemplo o SUS. As políticas segmentais são definidas por algum fator comum, 
por exemplo o Estatuto do Idoso. As políticas Fragmentadas, sendo as mais específicas, 
destinam-se a grupos sociais dentro de cada segmento, por exemplo o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil que é direcionado às famílias com crianças em situação de 
trabalho dentre a população mais pobre.

5.3. Classificação Segundo J.Q. Wilson256

 
Wilson classifica as políticas públicas segundo a distribuição dos custos e dos 

benefícios.
Políticas Majoritárias: benefícios distribuídos e custos distribuídos. Abrange os 

serviços públicos de saúde, segurança pública, energia, educação, etc.
Políticas Empreendedoras: benefícios distribuídos e custos concentrados. Implicam 

mudanças que oneram alguns em benefícios de todos, como a reforma administrativa, 
política ambiental, etc.

Políticas Clientelistas: benefícios concentrados e custos distribuídos. Toda a 
sociedade arca com o seu custo, para que alguns grupos tenham benefícios. Nesta 
categoria encontram-se os subsídios, renúncias fiscais, etc.

Políticas de Grupos de Interesses: benefícios concentrados e custos concentrados. 
Neste, alguns grupos arcam com todo o custo e outros grupos recebem todo o benefício. 
Nesta categoria encontra-se, por exemplo, a reforma agrária.

5.4. Classificação Segundo G. Gustafsson257 

A Tipologia de Gustafsson tem como critério de distinção o conhecimento e a 
intenção do policymaker258. Segundo essa tipologia, há quatro tipos de políticas públicas:  

Políticas Reais: há a intenção e o conhecimento necessário. São selecionadas 
estratégias e alocados os recursos para que os problemas sejam sanados.

Pseudopolíticas: existe a intenção, porém não há a disponibilidade de conhecimento 
necessário. Nesta, embora haja o interesse em formular e efetivar políticas públicas, têm 
baixa capacidade de formulação e de elaboração de estratégias eficazes.

Políticas Simbólicas: há o conhecimento necessário, entretanto não há a intenção. 
Podem até ser formuladas, mas inexiste o compromisso com a implementação.

255 Merigo, J. e Andrade, M.M. (apud E.C. TEIXEIRA, 2002).
256 Political Organizations, 1974.
257 Gunnel Gustafsson (apud L. SECCHI, 2010).
258 Elaborador de políticas públicas.
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Políticas Sem Sentido: quando não existe intenção e nem conhecimento necessário. 
São proposições sem fundamento no conhecimento, utilizadas apenas em discurso políticos, 
sem a real intenção de resolver alguma demanda.

5.5. Classificação Segundo GORMLEY259 

Segundo Gormley as políticas variam segundo o conhecimento necessário para sua 
formulação e implementação, isto é, sua complexidade, e sua relevância.

Políticas de sala operatória: além de grande visibilidade, exigem profundos 
conhecimentos técnicos. Por exemplo, legislação sobre transgênicos.

Políticas de audiência: apesar de grande visibilidade, não exige conhecimento 
especializado. Legislação sobre cotas raciais é um exemplo típico deste tipo de política.

Políticas de sala de reuniões: apesar de ser necessário grande conhecimento sobre o 
tema, têm pouca visibilidade. Exemplo: política cambial.

Políticas de baixo escalão: não exigem conhecimento especializado e também tem 
pouca visibilidade. Normalmente se referem a normas administrativas.

6. INCLUSÃO DIGITAL COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL

No cenário atual a informatização não mais tem o papel de ferramenta auxiliar 
aos processos empresarias e passa a ser um fator perene na vida da população. As novas 
possibilidades tangíveis através dos vários entrelaçamentos de dados possíveis através 
de redes, salientando a Internet, transformou a relação do cidadão com a sociedade e o 
governo.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas.[...]

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 
(internet). (BRASIL, Lei nº 12.527/2011)

A lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, reflete a aquiescência do Governo 
desta nova relação da tecnologia com a sociedade, determinando a obrigatoriedade de 
divulgação de dados dos órgãos e entidades públicas em site institucional na Internet, 
disponibilizando assim, publicamente, o acesso à informação. Sob este entendimento, 
compreende-se que a inclusão digital pressupõe inclusão social.

259 Regulatory issue networks in a Federal system, 1986.
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Ainda no artigo 8º da LAI, parágrafo 3º, inciso VIII, preleciona a inclusão de “medidas 
necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos 
termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, 
de 9 de julho de 2008.”, deixando claro assim a relevância em incluir todos os cidadãos no 
ordenamento.

77% dos entrevistados com menos de 25 anos têm contato com a rede, pelo me-
nos, uma vez por semana. Esse percentual cai para 3% entre os respondentes com 
mais de 65 anos. Quando observado o recorte por porte de município, percebe-se 
que, quanto maior a cidade, mais frequente tende a ser o contato de sua população 
com a rede mundial de computado- res. Enquanto 34% dos entrevistados de pe-
que- nas cidades (com menos de 20 mil habitantes) acessam a internet pelo menos 
uma vez por semana, 56% dos respondentes das maiores cidades apresentam essa 
frequência de exposição. (Brasil/Secom, 2014, p. 48)

Segundo Thomas Traumann, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República (SECOM) em 2014, em referência ao Relatório Final 
Pesquisa Brasileira de Mídia de 2014, aponta o dado inserido na página 7 deste que 47% 
da população, quase a metade, se informa através da Internet. Assim, a Internet se insere 
cada vez mais no cotidiano do cidadão comum, permitindo abarcar grande quantidade 
de informação e novos cruzamentos de dados estruturados, semi-estruturados e não 
estruturados.

Define-se dados estruturados como dados dispostos em blocos semânticos, 
associados a um SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, mantem a mesma 
estrutura de representação previamente projetada. Os dados produzidos pelos sistemas 
empresarias convencionais é exemplo típico deste tipo de dado.

Os dados semi-estruturados são assim classificados por possuírem alta 
heterogeneidade e consequente dificuldade de consultas a estes dados. Este tipo de 
dado não é estritamente tipado, sua estrutura irregular, parcial e com esquema de 
representação presente de forma explícita ou implícita, necessita análise do dado para 
compreender e identificar a estrutura do mesmo. Os dados Web, por exemplo, apresentam 
uma organização bastante heterogênea.

Dados não estruturados por sua vez não possuem uma estrutura definida. 
Normalmente caracterizados por documentos textos, imagens, vídeos, etc. Este é o tipo 
de dado que mais se avoluma, tendo como suporte o Big Data.

A explosão de sensores, dispositivos inteligentes tais como os smartphones e 
tablets, popularização dos computadores tipo netbooks, notebooks e desktops,as diversas 
redes sociais e demais tecnologias de colaboração, isso ampliado pela presença ostensiva 
e discreta da IoT – Internet of Things, ou em português Internet das Coisas – aumenta 
exponencialmente os dados colhidos e as possibilidades de análise, por outro aspecto, 
populariza o acesso a informação como nunca observado anteriormente. A facilidade de 
acesso aos dispositivos de hardware criou a necessidade de disponibilidade de redes de 
Internet Wireless.
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Esta demanda é comumente atendida por pontos de acesso em estabelecimentos 
comerciais como shoppings e lanchonetes, e também pelos executivos municipais através 
de redes públicas com instalação de pontos coletivos de acesso à Internet, por exemplo o 
programa “Telêmaco Borba Digital – Internet para todos” que trata de iniciativa do executivo 
municipal de Telêmaco Borba em promover o acesso gratuito aos cidadãos em diversos 
pontos da cidade. As redes de dados para celulares 3G e 4G também estão se popularizando, 
pois além de ampliação constante de área de cobertura, também há a diminuição do custo 
de contratação deste tipo de serviço.

Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:

I - do direito de acesso à internet a todos;
II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 
condução dos assuntos públicos;
III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de 
uso e acesso; e
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 
acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. (BRASIL, 
Lei nº 12.965/2014)

A facilidade de acesso a informação não somente permite maior transparência 
das entidades como instrui a LAI, como também a aquisição de conhecimento e maior 
participação dos vários atores sociais na composição de leis, exempli gratia, a lei 12.965, de 
23 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, foi elaborada inicialmente de um debate 
público realizado em 2009 pelo Ministério da Justiça em parceria com o Centro de Tecnologia 
e Sociedade, da Fundação Getúlio Vargas, contando com o apoio do Ministério da Cultura no 
uso da plataforma CulturaDigital.br.

Em 2000, o Ministério da Ciência e Tecnologia, disponibiliza a obra “Sociedade da 
Informação no Brasil - Livro Verde” sob a organização de Tadao Takahashi. Nesta obra “contém 
as metas de implementação do Programa Sociedade da Informação e constitui uma súmula 
consolidada de possíveis aplicações de Tecnologias da Informação” (pág. V). O Programa 
Sociedade da Informação está estruturado em sete grandes linhas de ação:

• Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias-Chave;
• Aplicações-piloto em Áreas Estratégicas;
• Implantação de Infraestrutura Avançada para Pesquisa e Ensino (RNP-II);
• Fomento a Informações em Ciência e Tecnologia;
• Fomento a novos Empreendimentos em Tecnologia da Informação;
• Apoio à Difusão Tecnológica e Impacto Social;
• Governança no mundo eletrônico.

A grande questão reside em como lidar com a exclusão digital existente no país, 
como o Brasil, que conta com altos índices de pobreza e analfabetismo. É certo 
que a pobreza e o analfabetismo se constituem como problemas que precisam ser 
sanados com urgência. Mesmo assim, não há como pensar a exclusão digital em 
segundo plano, visto que o desenvolvimento das tecnologias se dá cada vez mais 
rapidamente e o abismo existente entre incluídos e excluídos tende a aumentar 
(LEMOS, 2007, p.16).
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Neste ímpeto da inclusão digital como forma de inclusão social, surgem diversos 
projetos para a inserção da população, principalmente o jovem, neste novo contexto social, 
pois conforme aduz Silveira (2001) “a exclusão digital impede que se reduza a exclusão social, 
uma vez que as principais atividades econômicas, governamentais e boa parte da produção 
cultural da sociedade vão migrando para a rede” (p. 18).

Em 2005 há o sancionamento da Lei nº 11.196 e do decreto nº 5.602, que institui e 
regula o Programa de Inclusão Digital do Governo.

Em 2006 o Ministério das Comunicações publicou o relatório “Ações governamentais 
em Inclusão Digital: Análise de utilização do FUST”. Parte destas ações foram realizadas pelo 
Governo Federal conjuntamente com demais órgãos da administração direta e Organizações 
Não Governamentais (ONG’s) para diminuir as discrepâncias entre as classes sociais, atuando 
na educação, saúde, saneamento e também disseminação da informação.

Em diversas partes do território nacional, surgiram ONG’s que buscaram através da 
inclusão digital, incluir socialmente a população carente. Segue tabela com algumas destas 
ONG’s, exemplificando projetos nas diversas regiões do Brasil:

Tabela 01: ONG’s que desenvolvem atividades de inclusão digital

ONG Local
Classificação da 

Organização
Atividades 

Desenvolvidas

Instituto SODETEC 
de Desenvolvimento 

Social
Curitiba/PR

• Desenvolvimento e 
Defesa de Direitos
 
• Educação e 
Pesquisa
 
• Meio Ambiente

• Apoio à 
Aprendizagem

• Associações de 
Crédito e Poupança

• Capacitação para o 
Trabalho

• Educação 
Ambiental

• Formação Técnica e 
Profissional

• Inclusão Digital

• Prevenção ao Crime

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



155

ABRADES Agencia 
Brasileira de 

Desenvolvimento 
Econômico e Social

São Paulo/SP

• Assistência Social

• Desenvolvimento e 
Defesa de Direitos

• Educação e 
Pesquisa

• Outras Instituições 
Privadas sem Fins 
Lucrativo

• Apoio à 
Aprendizagem

• Associações de 
Crédito e Poupança

• Capacitação para o 
Trabalho

• Desenvolvimento 
Econômico

• Estágio e Emprego

• Inclusão Digital

• Pesquisa em 
Ciências Sociais, 
Políticas e Humanas

• Promoção da 
Participação Social e 
Política

• Promoção do 
Voluntariado

• Promoção Humana 
e Social

Instituto de Cidadania 
e Estudos Ambientais 

e Turismo
Goiânia/GO

• Assistência Social

• Cultura

• Desenvolvimento e 
Defesa de Direitos

• Educação e 
Pesquisa

• Meio Ambiente

• Outras Instituições 
Privadas sem Fins 
Lucrativos

• Apoio à 
Permanência Escolar

• Arte-Educação

• Atividades 
Complementares à 
Escola

• Controle e 
Diminuição de 
Danos Ambientais

• Educação 
Ambiental

• Inclusão Digital
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• Produção 
Eco-Sustentável

• Promoção do 
Voluntariado

• Promoção Humana 
e Social

• Proteção e 
Conservação do 
Patrimônio Natural

Centro de Defesa dos 
Direitos da Criança e 

do Adolescente
Manaus/AM

• Defesa de Direitos 
de Grupos e 
Minorias

• Estudos e Pesquisas

• Outras Formas de 
Desenvolvimento e 
Defesa de Direitos

• Defesa dos Direitos 
Humanos

• Inclusão Digital

• Liberdade Assistida

• Assistência para 
Moradia

• Capacitação para o 
Trabalho

• Desenvolvimento 
Comunitário e Social

• Desenvolvimento 
Econômico

• Desenvolvimento/ 
apoio rural e agrícola

• Educação 
Ambiental

• Formação de 
Multiplicadores

• Formação Técnica e 
Profissional

• Inclusão Digital

• Desenvolvimento e 
Defesa de Direitos

• Educação e 
Pesquisa

• Habitação

• Meio Ambiente

Recife/PE

Centro de Ações de 
Desenvolvimento 

Social e Urbano do 
Nordeste

Fonte: adaptado de OngsBrasil < http://www.ongsbrasil.com.br/ >
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No Final de 2015, o Governo anunciou mudanças fiscais com a finalidade de aumentar 
a arrecadação em cerca de R$ 6,7 bilhões para 2016, dentre as mudanças o término da 
isenção do PIS/Cofins sobre a venda no varejo de diversos equipamentos de informática. 
Como consequência desta medida, dentre outros fatores, neste ano de 2016 observou-se 
incremento substancial nos valores para aquisição deste tipo de equipamento.

O governo eletrônico também atua por meio da inclusão digital para que o 
cidadão exerça a sua participação política efetiva na sociedade do conhecimento. 
As iniciativas nessa área visam garantir a disseminação e o uso das tecnologias da 
informação e comunicação orientadas ao desenvolvimento social, econômico, 
político, cultural, ambiental e tecnológico, centrados nas pessoas, em especial nas 
comunidades e segmentos excluídos. (BRASIL, Governo Eletrônico, 2016)

O Decreto Nº 8.638, de dia 15 de janeiro de 2016, institui a Política de Governança 
Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. Também neste ano, o Ministério do Planejamento publicou o 
documento Estratégia de Governança Digital – EGD, abarcando Governança Digital, gestão 
pública e tecnologias digitais. Este dedica sessão para a participação social, estabelecendo 
metas, indicadores e iniciativas estratégicas para:

• Fomentar a colaboração no ciclo de políticas públicas
• Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos.
• Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade.

7. CONCLUSÃO

Através da conjugação dos princípios da igualdade e seus corolários, em conjunto 
com o princípio da função social do tributo, há o respeito ao princípio da justiça social, deste 
modo é que o Estado alcança suas finalidades socioeconômicas, criando condições para 
abarcar o preceito constitucional da dignidade humana aos cidadãos. A implementação de 
políticas públicas pode se dizer que é diretamente reflexo da fundamentação do Estado 
Democrático de Direito. A finalidade extrafiscal da normativa tributária surge, como um 
arranjo institucional legítimo no processo de formulação, mecanização e implementação 
para que haja uma política pública  viável. Do contrário pode se cair no “déficit” orçamentário 
carente de verba e planejamento, por isso a necessidade plena da previsão deste orçamento 
antes da aplicação da política pública.

O valor finalístico da extrafiscalidade que o legislador incute na lei tributária, portanto, 
deve atender às necessidades elencadas na mesma no decorrer da condução econômica 
ou correção de situações sociais indesejadas, mesmo, na possibilidade de fomento a certas 
atividades ou ramo de atividades de acordo com os preceitos constitucionais, que por certo, 
dentro de determinada previsão orçamentária.

O sistema tributário deve ter como objetivos o fomento de determinados ramos como 
o crescimento econômico, as justiças fiscal e social, a criação de empregos, a eliminação da 
pobreza, o desenvolvimento sustentado, e a redução da dependência de capitais externos, 
visando o desenvolvimento planejado da nação.
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As políticas públicas devem albergar a inclusão digital, pois, por vários aspectos, esta 
também faz parte da inclusão social. A inclusão transborda o mero sentido da participação 
nos processos políticos e sociais, reflete-se sobremaneira no salário médio, que segundo o 
relatório “Ações governamentais em Inclusão Digital: Análise de utilização do FUST”, para os 
excluídos digitalmente é de R$ 569,00 (quinhentos e sessenta e nove reais) contra o salário 
médio de R$ 1.677,00 (mil seiscentos e setenta e sete reais) dos incluídos.
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Aos senhores Joel Ocanha e Paulo de Almeida (Pais, pela força), à senhora Lourdes 
Ocanha (in memorian) e Aparecida da Silva (Mães, pelos exemplos), Nicolas Emanuel 
Ocanha de Almeida (por seu carinho e compreensão), aos professores (por repartirem seu 
conhecimento) e mutuamente como companheiros, Fabiano de Almeida e Joelma Ocanha 
de Almeida, pelos momentos de estudo, pelas trocas de ideias e as deliciosas conversas 
filosóficas até altas horas, somos gratos pelo nosso amor.

REFERÊNCIAS

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 14ª ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1984.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988.
______. Governo Eletrônico. Inclusão Digital. Disponível em <http://www.governoeletronico.
gov.br/eixos-de-atuacao/cidadao/inclusao-digital>. Acessado em 01 de setembro de 2016.
______. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional 
e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
______. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de 
maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
______. MCT. Sociedade da Informação no Brasil – Livro Verde. Brasília: 2000. 231 p. 
organizador Tadao Takahashi. Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/
documentos-e-arquivos/livroverde.pdf>. Acessado em 20 de agosto de 2016.
______.MPOG. Estratégia de Governança Digital da Administração Federal. Brasília: 
2016. Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/egd-
estrategia-de-governanca-digital-da-administracao-federal-2016-2019.pdf/at_download/
file>. Acessado em 1 de setembro de 2016.
______. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira 
de mídia 2014 : hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. – Brasília : 
Secom, 2014. 151 p. Disponível em <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-
pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/livro-pesquisa-brasileira-de-
midia_internet-pdf/@@download/file/Livro%20Pesquisa%20Brasileira%20de%20Midia_
INTERNET.pdf>. Acessado em 22 de agosto de 2016.
ELALI, André. Um Exame da Desigualdade da Tributação em face dos Princípios da 
Ordem. Econômica. Disponível em <www.idtl.com.br/artigos/242.pdf>. Acessado em 27 
de maio de 2016.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



159

GORMLEY Jr., W. T. Regulatory issue networks in a Federal system. Polity, v. 18, n. 4, p. 595-
620, 1986.
LEMOS, A. (Org). Cidade digital: portais, inclusão e redes no Brasil. Salvador: EDUFBA, 
2007.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 6. ed. atualizada por Izabel C. L. 
Monteiro e Yara D. P. Monteiro. São Paulo: Editora Malheiros, 1993.
OLIVEIRA, José Marcos Domingues (coordenador).  Direito Tributário e Políticas Públicas. 
São Paulo: MP Editora. 2007.
ONGSBRASIL. Lista de Ongs para trabalho voluntário ou doações. Disponível em <http://
www.ongsbrasil.com.br>. Acessado em 1 de setembro de 2016.
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2000.
SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial. 3ª ed., São Paulo: Editora Método, 2014.
SALIBA, R. B. Fundamentos do direito tributário ambiental. São Paulo: Quartier Latin, 
2005.
SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 
São Paulo: CENGAGE Learning, 2010.
SILVEIRA, S. A. Exclusão digital: a miséria na era da informação. São Paulo: Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2001.
TEIXEIRA, E. C. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na 
transformação da realidade. Revista AATR, 2002. Disponível em: <http://www.dhnet.org.
br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf>. Acesso em: 01 de agosto de 2016.
VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributárias. Trad. Rubens Gomes de Souza. 
Rio de Janeiro: Financeiras, 1932.
WILSON, J. Q. Political Organizations. Princeton: Princeton University Press, 1974.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



160

O RETROCESSO A DIREITO ADQUIRIDO EM RELAÇÃO AO DIREITO SOCIAL 
DE PENSÃO POR MORTE REFERENTE À MP 664 DE 30 DE DEZEMBRO DE 

2014 CONVERTIDA NA LEI 13.135/2015

Ricardo Machado de Oliveira260, Elisa Stroberg Schultz261 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do Estado contemporâneo

RESUMO
A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado, 
entendido como o indivíduo que contribui para o Sistema de Previdência Social, em virtude de 
seu falecimento. Sua concessão era imediata e mais facilitada, sendo considerada como direito 
adquirido. A MP 664/2014, que depois se transformou na lei 13.135/2015, prevê mudanças em 
direitos já conquistados, dificultando as normas para concessões da pensão por morte, previstas 
no artigo 3º da lei,  as quais violam os artigos 1º, 3º, 5º, 6º; 60, 195 e 226 da CF-1988. Através de 
uma pesquisa qualitativa com coleta de instrumentais bibliográficos e documentais, o presente 
trabalho aborda, por meio de discussão teórica, o retrocesso jurídico de direitos fundamentais 
sociais adquiridos através de tal medida provisória justificada por uma unicidade internacional. O 
Poder Legislativo tem a prerrogativa de criar leis e o faz pautado na Constituição Federal de 1988 
que lhe outorga essa atuação. A Carta Magna orienta que o Poder Executivo é executante das leis 
já existentes, porém a medida provisória é uma ferramenta poderosa nas mãos do Executivo em 
torná-lo criador de leis, sua emissão ocorre com caráter de relevância e urgência. Este trabalho 
expõe o retrocesso social a direito adquirido que o Poder Executivo está cometendo ao emitir 
a Medida Provisória em questão, especificamente, discorre sobre as alterações no acesso ao 
benefício pensão por morte.
Palavras-chave: Retrocesso a direito, Direito Adquirido, Medida Provisória, Pensão por Morte.

ABSTRACT
Death pension is a pension benefit due to the dependents of the insured, ie, the individual 
who contributes to the Social Security system in our country, because of its falecimento.Sua 
concession was immediate and easier, being regarded as acquired rights. The MP 664/2014 
which later became the law 13,135 / 2005 provides for changes in rights already conquered, 
complicating the rules for death pension concessions, provided for in Article 3 of the law, 
which violate Articles 1, 3, 5, 6 ; 60, 195 and 226 of the CF-1988. Through a qualitative research 
with collection of bibliographic and documentary instrumental, this work addresses, through 
theoretical discussion, the legal setback of fundamental social rights acquired through such 
provisional measure justified by an international uniqueness. The legislature has the prerogative 
to make laws and is guided by the Constitution of 1988 that you grant this performance. The 
Constitution directs that the executive branch is executing the existing laws, but the relief is a 
powerful tool in the hands of the executive to make it creative laws, issue occurs with character 
relevance and urgency. This paper exposes the social careless that the executive branch is 
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committing to issue the provisional measure in question specifically discusses the changes in 
access to the benefit pension for death.careless that the executive branch is committing issuing 
the Provisional Measure in question, specifically discusses the changes in Death Pension.
Keywords: Security, Provisional, Death Pension.

1. INTRODUÇÃO

A Previdência Social é um direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição 
da República Federativa do Brasil (CF -1988), as quais possuem aplicação imediata de acordo 
com artigo 5º, parágrafo 1º, da CF -1988 e que não podem ser objeto sequer de emenda 
constitucional por se tratar de cláusula pétrea conforme prevê o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 
IV, da CF, lembrando que o STF possui entendimento que sequer as emendas constitucionais 
podem alterar cláusula constitucional pétrea.

A CF-1988 veio atender demandas da sociedade que até então, na Constituição de 
1946, não haviam sido alcançadas, por isso a de 1988 tornou-se conhecida como a “Constituição 
Cidadã”. Em 1985, instaurada a democracia no País, a Carta Magna foi redigida lançando olhares 
a diversos direitos fundamentais, dentre os quais, os direitos sociais (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2009). 

O Art. 194 da CF/88 revela o avanço social determinado por essa Carta, e um deles se 
refere à previdência. Tavares (2014) ressalta que a previdência “é aquela que possui natureza 
de seguro e, como tal, cria um vínculo jurídico especial entre o Estado e o segurado” (TAVARES, 
2014, p. 3).

O parágrafo único do Art. 194 CF/88 faz conhecer os objetivos da seguridade social dos 
quais aqui, neste trabalho, são destacados apenas dois: 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento, sendo o Estado quem deve cobrir e 
atender todos os que em certo momento de adversidade necessitem dele, prestando serviços 
de forma abrangente com relação aos infortúnios vividos; 

b) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços: este 
benefício faz contraponto com o anterior. Enquanto o primeiro visa atender as necessidades 
abrangentes do cidadão, o segundo tem como objetivo selecionar os mais carentes para 
receber o atendimento (TAVARES, 2014).

A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos dependentes do 
segurado, entendido como o indivíduo que contribui para o Sistema de Previdência Social, em 
virtude de seu falecimento.

Sua concessão era imediata e mais facilitada, sendo considerada como direito adquirido. 
A MP 664/2014 que depois se transformou na lei 13.135/2005 prevê mudanças em 

direitos já conquistados, dificultando as normas para concessões da pensão por morte, 
previstas no artigo 3º da lei, as quais violam os artigos 1º, 3º, 5º, 6º; 60, 195 e 226 da CF-1988.

Entre as diversas mudanças propostas merecem destaque o estabelecimento de 
carência de 18 contribuições mensais para que os dependentes do servidor falecido façam jus 
à pensão por morte e a limitação do período da duração da pensão por morte de acordo com 
a idade/expectativa de vida do pensionista, podendo haver alterações posteriores por parte 
do ministro do Planejamento.
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Também merece destaque o questionamento do condicionamento ao pagamento de 
pensão ao cônjuge ou companheiro ao lapso temporal de pelo menos dois anos da formação 
do núcleo familiar e a exclusão da possibilidade de designação de pessoa maior de 60 anos e 
da portadora de deficiência para receber a pensão por morte.

Tais alterações são contraditórias aos princípios da proibição do retrocesso social e da 
dignidade da pessoa humana protegidos pelo art.1º da CF -1988. 

O sistema da Seguridade Social objetiva exatamente proteger o cidadão no momento 
de maior necessidade na sua vida, não podendo o Estado, exatamente nestes momentos de 
maior vulnerabilidade humana, deixar marginalizar as condições básicas de vida, abandonando 
o ser humano literalmente à sua própria sorte. 

Uma das justificativas para tal alteração pensada pelo Governo,  diz respeito a 
estabelecer a necessidade de adequação com o que ocorre no cenário internacional.  
Allan Patrick (2010), em seu sítio na internet, cita o sociólogo Samuel Venezuela, em um de 
seus trabalhos, traçando um paralelo entre dois países que no início do século XX estavam em 
um mesmo nível em termos de população, recursos naturais e desenvolvimento. 

Um dos países empenhou-se na estruturação de sua previdência pública (Suécia) e 
o outro não (Chile). Com essas semelhanças - população, recursos e economia - resolveram 
implantar programas de bem-estar social diferenciados, sendo a Suécia voltada a um acesso 
Universal, ou seja, para todos, enquanto Chile criou um formato com limitações de acesso. 

Suas pesquisas o levaram a diversas conclusões, ressalta-se aqui, quanto ao serviço da 
previdência social ofertado aos cidadãos suecos, o qual não impediu o progresso econômico 
do país.

O que se pode perceber com a pesquisa de Velenzuela e as justificativas do governo 
brasileiro é que comparações com outros países requerem avaliação da população, ou seja, são 
quantitativamente equivalentes? A economia está em pé de igualdade? Os recursos possuem 
semelhanças? Em que nível de implantação de previdência o outro, ou outros países estão? 
Quais ocorrências históricas ocorreram para que a previdência nesses países alcançasse a 
situação em que está? Estas indagações são necessárias para uma justificativa consistente. Não 
houve a menção de nenhum país como modelo de previdência a ser seguido, nem mesmo um 
continente foi destacado como padrão a ser imitado (DIEESE, 2015).

Segundo o Dieese (2015) em 2013 mais de 7.100.000 (sete milhões e cem mil) pessoas 
receberam o benefício pensão por morte e o gasto total nesse ano foi de R$76.100.000.000,00 
(Setenta e seis bilhões e cem milhões de reais), a estimativa da média é de R$890,00 (oitocentos 
e noventa reais) por mês por pensionista. 

Sendo que cerca de 57,5% dos beneficiários recebem um salário mínimo, ou seja, a 
maioria dos que recebem o benefício pertencem a uma porção da população economicamente 
pobre. Nesse caso, a Universalidade da cobertura e do atendimento e a Seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios, citados na CF-1988, ocorrem aqui, porém, deve-
se verificar que toda alteração nas regras da pensão por morte, se determinadas restrições 
ocorrerem, poderá futuramente afetar a porção maior que recebe o benefício, a qual é a mais 
carente da sociedade, então o termo “Constituição cidadã” será apenas um belo nome que se 
registra na história. 
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2. METODOLOGIA

Classifica-se tal pesquisa como qualitativa. Utilizaram-se para a elaboração e coleta 
de dados da presente pesquisa o método dedutivo, consubstanciado por meio de artigos 
científicos, norma jurídica e sítios da internet. Mediante a um procedimento dialético 
buscou-se expor o descuidado social por parte do Poder Executivo na emissão da medida 
provisória de 30 de dezembro de 2014. 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Normas Gerais da Pensão por Morte

 A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos dependentes do 
segurado, entendido como o indivíduo que contribui para o Sistema de Previdência Social 
em virtude de seu falecimento. 
 Encontra previsão constitucional no artigo 201, sendo disciplinada nos artigos 74 a 
79 da Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social.
 Madeira (2012) conceitua a pensão por morte como uma “verba paga pelo INSS aos 
dependentes do segurado que vier a falecer, substituindo a renda antes advinda de seu 
trabalho”. 
 No mesmo raciocínio Martinez, ao debater sobre a natureza jurídica do benefício, 
nos traz que:

“A pensão por morte é prestação dos dependentes necessitados de meios de 
subsistência, substituidora dos seus salários, de pagamento continuado, reeditável 
e acumulável com aposentadoria. Sua razão de ser é ficar sem condições de 
existência quem dependia do segurado. Não deriva de contribuições aportadas, 
mas dessa situação de fato, admitida presuntivamente pela lei.” (2009, p. 700)

Assim, temos que o objetivo de tal benefício é possibilitar ao dependente do segurado 
um meio para que este possa suprir sua existência, visto que antes possuía meio de executar 
sua subsistência, pois contava com a renda mensal do segurado, após o falecimento deste, 
viu-se sem essa garantia.
 Não se exige carência mínima para se fazer jus à pensão por morte. Exige-se, contudo, 
que o óbito tenha ocorrido enquanto o segurado ainda ostentava a qualidade de segurado 
da Previdência Social. Vale dizer, ou o segurado deverá estar contribuindo para a Previdência 
ou deverá estar, quando ocorrer o evento morte, no período de graça. 

Exceção a essa regra ocorre quando o falecido já tiver adquirido, em vida, o direito 
a aposentar-se, em qualquer modalidade, mas não o tenha exercido. Nesse caso, a pensão 
pela sua morte será devida mesmo que, em tese, já tenha perdido a qualidade de segurado.
 Sendo assim, a legislação prevê dois requisitos para percepção da pensão por morte:

1º) o falecido deverá ostentar a qualidade de segurado da Previdência Social na data de seu 
óbito ou já ter adquirido, em vida, o direito a aposentar-se;

2º) o requerente deverá ser considerado dependente do segurado falecido, na forma do 
artigo 16 da Lei nº 8.213/91.
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A qualidade de segurado é mantida continuamente enquanto houver contribuições 
para a Previdência Social. Exceção é a previsão legal da qual se confere uma extensão da 
proteção previdenciária por um período após o fim dessas contribuições, chamado de 
período de graça. Nesse período não há contribuições, mas permanece, por ficção legal, a 
qualidade de segurado pelo lapso previsto no artigo 15 da Lei nº 8.213/91, que diz:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 
de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver 
suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de 
doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças 
Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o 
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem 
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o 
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no 
órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos 
perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término 
do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da 
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos 
fixados neste artigo e seus parágrafos.

Assim, podemos afirmar que no caso de direito a concessão da pensão por morte, 
a morte do segurado deverá ocorrer enquanto o mesmo estiver contribuindo para a 
Previdência Social ou, se tais contribuições tiverem cessado, enquanto durar o período de 
graça que em média prevalece por 12 (doze) meses de contribuição.
 Assim, podemos concluir que se, na data do óbito, o segurado já tiver perdido a 
qualidade de segurado a pensão pela sua morte não será devida, salvo se comprovado que 
o falecido possuía direito, em vida, embora não exercido, de aposentar-se, sob qualquer 
modalidade, pela Previdência Social. 

Outra questão pertinente é que possui o direito o dependente do segurado. De início, 
vale transcrever o previsto no artigo 16 da Lei nº 8.213/91, que diz: Art. 16. São beneficiários 
do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
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I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 1995)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

IV -  (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do 
direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração 
do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 
estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 
mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º 
do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a 
das demais deve ser comprovada.

Importante ressaltar a necessidade de comprovação de dependência do assegurado, 
que conforme acima citado, devem comprovar essa dependência para fazer jus ao benefício, 
sendo que no caso de dependência econômica do cônjuge, da companheira e dos filhos 
menores ou inválidos a mesma é presumida. 
 No caso dos dependentes possuírem bens suficientes para o seu próprio sustento, o 
benefício não será devido. Assim, podemos concluir que apenas o filho menor de 21 anos ou 
inválido possui a presunção absoluta de dependência.
 O cônjuge, a companheira e o companheiro ostentam presunção apenas relativa de 
sua dependência econômica, admitindo, portanto, prova em contrário.
Podemos classificar os dependentes para fins previdenciários em três classes:

I) cônjuge, companheiro(a), filhos menores de 21 anos (não emancipados) ou inválidos (de 
qualquer idade);
II) pais;
III) irmão menor de 21 anos (não emancipado) ou inválido (de qualquer idade). Existindo 
dependente da classe I, estão automaticamente excluídos os da classe II e III. Existindo da 
classe II, excluem-se os da III.

 Quanto a situação dos cônjuges separados, judicialmente ou de fato, ou divorciados 
somente se reconhece a dependência se o Segurado vinha pagando pensão alimentícia. Se 
não houver pagamento de pensão, a presunção de dependência cessará.
 Quando a comprovação de dependência do companheirismo decorrente de relações 
homoafetivas exige demonstração de vida em comum, a união estável deverá ser igualmente 
comprovada.
 O Decreto 3.048/99, não se admite prova exclusivamente testemunhal. Exigem-se, 
no mínimo, três provas documentais:
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Art. 22. (...)

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso 
devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: (Redação 
dada pelo Decreto nº 3.668, de 22/11/2000)

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III- declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado 
como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V- (Revogado pelo  Decreto nº 5.699, de 13/02/2006 - DOU DE 14/2/2006)

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou 
comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como 
dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII- apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a 
pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o 
segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; 
ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Admite-se, na via administrativa ou judicial, a produção de prova para exclusão de 
dependente que esteja situado em posição concorrente ou preferencial em relação 
ao interessado (ex.: companheira provar que a ex-esposa do segurado falecido, que 
não recebia pensão alimentícia, não dependia economicamente daquele).

Hoje dentro do Regime Geral de Previdência Social, o fato de a viúva ou viúvo contrair 
novas núpcias não interfere no seu direito à percepção do benefício em apreço. Em outros 
termos, o beneficiário de pensão por morte pode casar-se novamente sem prejuízo de seu 
benefício.
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3.2. Medida Provisória

 A Emenda Constitucional 32/2001 extinguiu o Decreto Lei e o substitui pela Medida 
Provisória (MP). A MP é uma ferramenta à disposição do Poder Executivo, que quando a 
emite entra em vigor após o período de vacatio legis e no ato da emissão é encaminhada 
ao Congresso Nacional (Legislativo) o qual deve avaliar se esta MP vigorará como lei ou 
não.

Há um prazo específico para que o Legislativo avalie e vote essa MP. Se os prazos 
encerrarem-se e ela não for votada, perde a força de ação que exercia enquanto aguardava 
a votação do legislativo, não podendo mais retornar para as pautas do Congresso Nacional. 
Assim, o Executivo não poderá propô-la novamente (RICCI; TOMIO, 2011).

A utilização de MP pelo Presidente da República deve ocorrer em situações 
específicas, conforme caput do Art. 62 da CF/88 enuncia: em casos de relevância e 
urgência. Vale salientar que não é lei, pois não é advinda do legislativo, casa que representa 
a vontade do povo e normativa para o povo, porém existe com muita semelhança ao DL 
(MAIA; GOMES, 2011).

Para estar válida a MP são necessários dois requisitos, os formais e os materiais. 
Requisito formal: edição pelo Presidente da República e submissão imediata a sua edição 
ao Congresso Nacional; Requisito material: relevância e urgência para a edição da MP. 

Uma MP quando emitida pelo Presidente da República é encaminhada para o 
Congresso Nacional para apreciação, votação e dependendo do resultado, conversão em 
lei. Contudo há um tempo a ser respeitado para esse processo, sendo sessenta dias com 
a possibilidade de prorrogação para mais sessenta, ou seja, o Congresso possui cento e 
vinte dias para as avaliações necessárias e votação. Caso esse tempo seja extrapolado a MP 
perde sua vigência, não retornando mais à pauta do Congresso.

A Medida Provisória 664 de 30 de Dezembro de 2014 (MP 664) fez várias alterações 
na concessão de diversos atendimentos da Previdência Social.

Segue o que ela dispõe para aquisição do benefício pensão por morte: 

a) Carência de vinte e quatro contribuições pagas junto ao INSS pelo segurado 
falecido, assim, com esse período contributivo aferido o cônjuge/companheiro e filhos 
receberão a pensão; 

b) a partir de agora deverá comprovar-se o casamento ou união civil estável por 
um período mínimo de vinte e quatro meses, exceto em casos de: 

1) cônjuge/companheiro incapaz, 
2) cônjuge/companheiro inválido, 
3) causa de falecimento de o segurado ser acidente de trabalho com consequência 

de morte; 

c) com relação ao valor que será recebido da pensão por morte, este foi fracionado 
da seguinte forma: 50% do valor a que se tem direito acrescentado de 10% para cada 
indivíduo dependente beneficiário sendo o teto 100%, exceto aos órfãos de pai e mãe; 
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d) a tabela de expectativa de sobrevida emitida pelo IBGE passa a ser utilizada para 
a verificação de: por quanto tempo o cônjuge/companheiro receberá a pensão. A idade de 
44 anos – segundo tabela de 2015 – é a idade em que o cônjuge/companheiro(a) receberá 
a pensão vitaliciamente; e) o indivíduo envolvido em crime doloso não terá direito ao 
recebimento da pensão por morte. Esta última alteração (letra e) entrou em vigor a partir 
de 31 de Dezembro de 2014 (DIEESE, 2015). 

Em tempo anterior a emissão da MP 664, nenhum desses critérios eram utilizados 
para aquisição do benefício pensão por morte.

 O Poder Executivo apresentou justificativas para a emissão da MP 664, a 
título de foco desse resumo, registram-se os seguintes motivos: 

a) existência de deformações para a concessão do benefício; 
b) vedar a possibilidade de fraude; 
c) Igualar as despesas e as regras com o que está acontecendo em outros países do 

mundo; 
d) necessidade de prevenção no equilíbrio fiscal quanto o futuro devido o fato de 

a população brasileira estar a cada ano envelhecendo mais; 
e) Cresce as despesas com o pagamento de pensões (DIEESE, 2015).

O DIEESE (2015) aponta questões que devem ser observadas, como por exemplo: 
ocorrência de fraudes não ser uma regra. O Juiz substituto na área civil em Telêmaco 
Borba/PR, Giovane Rimsza (2015), quando em tempo passado trabalhou como Analista 
Judiciário em Curitiba/PR na TRF 4º Região, acompanhou diversas situações jurídicas do 
INSS, inclusive fraudes. Quando indagado se fraudes na previdência eram exceções ou 
regras afirmou categoricamente serem exceções (in loco, 2015). A discussão quanto à 
criação de mecanismos de controle da sociedade a fim de não permitir espaço às fraudes 
se faz distante do debate, porém quando estas elaborações tomam de assalto direitos já 
estabelecidos não devem ser aceitos, pois cortam o que não deveriam. Não fica evidenciada 
na emissão da MP a vedação de possíveis fraudes, manifesta-se sim a restrição do acesso 
ao benefício (DIEESE, 2015).

3.3. Conversão em Lei

O Congresso Nacional, após análises e debates, não acatou em sua totalidade a MP 
664, fez remoções totais para determinadas normas e parciais para outras. 

A MP 664 converteu-se na lei 13.135 de 17 de junho de 2015, a qual tem em seu 
conteúdo, além de outras alterações, as regras para acesso ao benefício pensão por morte. 
Segue alterações: 

a) Carência de dezoito contribuições mensais pagas junto ao INSS pelo segurado 
falecido; 

b) a partir de agora deverá comprovar-se o casamento ou união civil estável por um 
período mínimo de vinte e quatro meses, exceto em casos de: 1) cônjuge/companheiro 
incapaz, 2) cônjuge/companheiro inválido, 3) motivo do falecimento do segurado for 
acidente de trabalho com consequência de morte. Em situações em que haja os dezoito 
meses de contribuições mensais, porém o casamento ou união civil tenha o tempo inferior 
a vinte e quatro meses, a pensão será recebida por apenas quatro meses; 
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c) A lei 13.135/15 define que os dependentes recebem 100% do valor a que se tem 
direito do benefício (não há fracionamentos); 

d) Quanto ao tempo que receberá o benefício à lei trás alterações relevantes, sendo 
a idade do cônjuge/companheiro(a), recebedor da pensão, fator limitador, segue: idade 
inferior a vinte e um anos receberá  benefício por três anos, entre vinte e um e vinte e seis 
anos de idade receberá por seis anos o benefício, entre vinte e sete e vinte e nove anos de 
idade receberá benefício por dez anos, entre trinta e quarenta anos de idade receberá o 
benefício por quinze anos, entre quarenta e um e quarenta e três anos de idade receberá 
o benefício por vinte anos, com quarenta e quatro anos de idade ou mais, receberá o 
benefício vitaliciamente; 

e) O dependente será indigno de receber o benefício pensão por morte quando 
envolver-se em crime doloso e a autoridade judicial determinar como trânsito em julgado. 
A MP 664 impedia o recebimento quando o dependente era apenas acusado do crime, 
nesta regra a lei 13.135/2015 evidencia o direito fundamental da presunção da inocência.

O artigo 5º da lei 13.135/2015 disponibiliza que todas as decisões realizadas com 
base na MP 664 poderão ser revistas e adaptadas à lei convertida.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Executivo possui uma ferramenta poderosa em sua mão, a saber: Medida 
Provisória. Este instrumento deve ser utilizado em situações específicas com caráter de 
relevância e urgência. A relevância deve ser de interesse social e a urgência a pressa em 
colocar em vigor esse interesse.

Uma justificativa para a emissão da MP 664 expõe a criação de regra para caso 
de exceção, ou seja, a fraude que é exceção possuir regra. Quanto a justificativa do Brasil 
emparelhar-se em seu sistema previdenciário com o que ocorre em outras partes do 
mundo revela-se inconsistente, pois não há a citação do  lugar que se deve imitar.

Em 2013 57,5% dos beneficiários da pensão por morte recebeu um salário mínimo, 
o que mostra que a fatia maior dos beneficiários obteve o valor mínimo aceitável no Brasil 
para sua sobrevivência. As alterações no acesso ao benefício pensão por morte previstas 
na MP 664 revelam descuidado social por parte do executivo e a lei 13.135/15 confirma 
isso.
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COERÊNCIA E INTEGRIDADE NO NOVO CPC

Eduardo Couto Alferes262, Luísa Nocera263, Diego Kortz da Fonseca264 e 
Elisa Stroberg Schultz265 

RESUMO
Uma análise da importância e dos efeitos da aplicabilidade da coerência e integridade nas 
decisões judiciais (requisitos do artigo 926 do novo Código de Processo Civil brasileiro). 
Utiliza como fonte primeira de pesquisa Lênio Strek, e sua obra “Verdade e Consenso”, 
capítulo 11, para demonstrar o conceito e aplicabilidade da coerência e integridade em três 
decisões proferidas pelo STF, uma advinda do pleno, e duas decisões monocráticas, todas 
referentes a pedidos de Habeas Corpus. 
Palavras-chave: coerência, integridade, código de processo civil.

ABSTRACT
An analysis of the importance and the applicability of consistency and integrity in judicial 
decisions (the requirements of Article 926 of the new Civil Procedure Code Brazilian). Used 
as a primary source of Lênio Stręk research, and his "Truth and Consensus", chapter 11, to 
demonstrate the concept and applicability of consistency and integrity in three decisions 
issued by the Supreme Court, one derived from the full, and two monocratic decisions, all 
related requests for Habeas Corpus.
Key-words: consistency, integrity, civil procedure code.

1. INTRODUÇÃO

 Um novo código e um velho problema que insiste em contaminar a estrutura jurídica 
e a efetiva prestação jurisdicional: a sub interpretação de normas constitucionais, que tornam 
ainda mais caótico o sistema jurídico brasileiro, dando origem à justiça incerta, de decisões 
randômicas.
 Esta abordagem não visa apontar soluções para uma suposta “anomia” jurídica, mas 
sim colocar sob a mesa acadêmica as consequências da não observância da coerência e 
integridade, muito sob o escopo do professor Lênio Strek, professor pós-doutor em Direito, 
interventor direto na elaboração dos artigos 371 e  926, do novo CPC (Código de Processo 
Civil brasileiro).
 O presente artigo apresenta uma análise dos conceitos oriundos do artigo 926 do 
novo CPC, baseando-se na decisão do pleno do STF, a partir do HC 126.292, bem como das 
decisões monocráticas dos ministros Celso de Mello no HC 135.100/Minas Gerais, e Ricardo 
Levandowski, em HC 135.752/Paraíba, que negaram o caráter vinculativo à decisão do pleno. 

262 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba e-mail <couto_advocacia@hotmail.com.>.
263 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <luisa_nocera@hotmail.com.
br>.
264 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba e-mail <diegofonseca7@hotmail.com.>.
265 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, Especialista em Direito do Trabalho 
e Processo do Trabalho pela UEPG, Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, Docente do Curso de 
Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB das disciplinas de Direito Constitucional e Direito da Infância 
e Juventude.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



172

Busca-se aqui evidenciar a existência de uma jurisprudência indeterminada, que 
ignora os conceitos de coerência e integridade a partir de sub interpretações da Constituição 
Federal, resultando em decisões diferentes para o mesmo problema. Nas jurisprudências 
objetos deste artigo, tornou-se evidente as sub-interpretações dos artigos 5º, LVII, e artigo 
93, IX, ambos da Constituição de 1988, gerando consequências na aplicação jurisdicional do 
estado de direito. Sob este cenário, o novo CPC trouxe novas ferramentas para estabilizar a 
incoerência e a iniquidade nas decisões de casos idênticos.

Por fim, este artigo responde a duas perguntas: se a decisão tomada no HC 126.292/
STF, em que se entendeu pela possibilidade de cumprimento da sentença condenatória 
confirmada em segundo grau e ainda não transitada em julgado, afrontou a coerência e a 
integridade na jurisprudência do STF, e se, as decisões monocráticas dos ministros Celso de 
Mello e Ricardo Lewandowski, que negaram o caráter vinculativo à decisão do pleno, estão 
corretas se analisadas sob as lentes da coerência e da integridade.

2. DESENVOLVIMENTO

Primeiramente cabe destacar as intenções de Lênio Luiz Streck, que vislumbrou, 
durante a elaboração do novo CPC, nos artigos 371 e 926, a necessidade de blindagem a artigos 
da Constituição Federal que possibilitam a sub interpretação de sua aplicabilidade, tornando 
a justiça brasileira carregada de decisões divergentes para casos idênticos, evidenciando a 
criação de jurisprudências incoerentes ante a possibilidade de fundamentação a qualquer 
tempo, formada pelo “livre convencimento”.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal é responsável por garantir a fundamentação 
nas decisões de qualquer órgão do Poder judiciário, mas não é capaz de precisar seu tempo. 
Esta interpretação discricionária origina e alimenta um sistema jurídico de direito incerto, 
sujeito a cometer injustiças. Trata-se de uma loteria na qual, casos idênticos podem ser 
interpretados da maneira que o “livre convencimento” melhor convier ao julgador. A parte 
torna-se refém das sentenças prontas.

O artigo 5º, LVII, é outro constitucional que se torna vítima das vontades subjetivas 
dos julgadores. É também o principal artigo de discussão nas decisões utilizadas como fonte 
de pesquisa deste trabalho.

Até o advento do novo CPC, o sistema jurídico brasileiro não buscou ferramentas 
para combater a má utilização dos dispositivos constitucionais do “livre convencimento” 
na fundamentação das decisões judiciais. Tendo como efeito colateral a “incoerência” e a 
“inequidade” nas jurisprudências, os artigos 371 e 926, surgem como tentativa de tornar a 
justiça brasileira menos arbitrária. 

O artigo 926 (que pode ser entendido como uma complementação ao artigo 371, 
e vice-versa), trouxe a exigência da uniformização da jurisprudência, bem como mantê-la 
integra e coerente. O próprio professor Streck, da ênfase quanto à importância do respeito 
aos preceitos da coerência e integridade jurisprudencial. Define o artigo 926 como de 
“infinito valor” ao Direito.

Para efeitos de organização deste artigo e, segundo Streck, a coerência pode ser 
entendida como a aplicação nas decisões de casos idênticos, de preceitos e princípios 
idênticos, que por fim asseguram a igualdade. A integridade significa tratar a todos do 
mesmo modo, ou seja, de forma equânime, a partir de uma mentalidade comum entre os 
juízes.
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A coerência e a integridade são por fim, conforme Streck, “vetores principiológicos” da 
nossa estrutura jurídica.

Superadas as questões principiológicas que deram origem ao artigo 926, as 
decisões monocráticas dos ministros Celso de Mello no HC 135.100/Minas Gerais, e Ricardo 
Levandowski, em HC 135.752/Paraíba, são exemplos práticos da observância aos preceitos 
da coerência e da integridade. 

As duas decisões monocráticas, oriundas após a vigência do novo CPC, tratam de 
pedido de habeas corpus, com decisão liminar, em razão de indeferimento dos pedidos pelo 
Superior Tribunal de Justiça. 

Trata-se na verdade de uma longa discussão jurídica acerca do inicio de cumprimento 
da pena privativa de liberdade, visto que a Constituição Federal assegura o direito de ser 
considerado culpado somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
As possibilidades de interpretação deste conceito são tantas que o tema chegou ao STF, 
certamente em decorrência de sua repercussão geral. 

A decisão monocrática do Habeas Corpus 135.100/Minas Gerais, do Celso de 
Mello revela que o impetrante apontou uma afronta ao artigo 5º, LVII, da CF/88. Em sua 
fundamentação, o ministro revela que o artigo constitucional deve ser interpretado de forma 
direta e objetiva, ou seja, é claro e evidente que se a Constituição permite que o ninguém 
cumpra pena antes de ter todos os seus recursos julgados. Por fim, defere o pedido liminar 
para que, até o final da ação de habeas corpus, seja suspensa a execução de mandado de 
prisão em desfavor do impetrante. Mantém, contudo, as decisões cautelares do juízo de 
primeiro grau, diversas da prisão.

Em momento distinto, buscando resolver as mesmas questões apontadas no 
Habeas Corpus acima, a também decisão monocrática do Habeas Corpus 135.752/Paraíba, 
do Ministro Ricardo Levandowski, destaca pontualmente que o respeito aos artigos 5º, 
LVII e 93, IX (ambos da CF), exigem no mínino a motivação da ordem judicial, sem criar 
fórmulas legais e jurisprudenciais. Ao final, defere o pedido liminar, suspende a execução 
provisória das penas impostas ao ora paciente, até o final do julgamento da ação.

Desse modo, superadas as comparações entre as decisões monocráticas, a análise 
da decisão proferida pelo pleno do STF no Habeas Corpus 126.292/São Paulo, se faz 
necessária para as conclusões finais deste artigo. 

A decisão mencionada também tem como objeto o pedido de habeas corpus 
contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e aponta como problema 
a ser enfrentado a interpretação do artigo 5º, LVII, da Constituição. Por fim, o acórdão, 
por maioria de votos mantém a decisão do STJ, denegando a ordem, entendendo que a 
execução provisória da pena privativa de liberdade não viola o princípio constitucional da 
presunção de inocência.

Os votos vencidos, representados pelos ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, 
Rosa Weber e Ricardo Levandowski, fundaram suas decisões na interpretação objetiva da 
Constituição, como bem destaca o ministro Marco Aurélio em seu voto, ao tentar definir o 
princípio da não culpabilidade, que seria nada mais que se evitar a execução, “invertendo-
se a ordem natural das coisas”. Os ministros Celso de Mello e Ricardo Levandowski fundam 
suas decisões para conceder a ordem, revelando o entendimento de que a execução 
provisória da pena, antes do seu trânsito em julgado, afronta diretamente o artigo 
constitucional, tentando manter o precedente do ex ministro Eros Grau, em HC 84.078/
Minas Gerais.
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Por outro lado, os votos vencedores, dos ministros Luís Barroso, Teori Zavascki, 
Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, fundaram suas decisões 
no entendimento que “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 
grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 
o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, LVII, da 
Constituição Federal”.

Os vencedores sustentaram que, a partir da sub interpretação do artigo 5º, LVII, 
que se o referido artigo for interpretado de maneira objetiva, a execução da pena privativa 
de liberdade estaria condicionada à concordância do apenado. Utilizam o argumento da 
sensação de impunidade social para justificar que a sentença condenatória confirmada em 
superior grau de jurisdição permite a execução da pena sem afrontar o artigo constitucional 
da presunção de inocência. A ministra Carmem Lúcia bem define a coerência dos votos 
vencedores ao afirmar “que o a Constituição determina é a não culpa definitiva antes do 
trânsito, e não a condenação” e conforme o ministro Fux “se em duas instâncias já foi assim 
considerado”.

Desse modo, a decisão do pleno do STF deixa evidente que mesmo diante da tentativa 
de se manter a coerência, em determinadas situações não é possível manter a integridade 
como mentalidade comum entre os juízes.

Os ministros Levandowski e Mello proferem seus votos de maneira coerente e 
íntegra, atendendo aos valores defendidos pelo professor Streck quando ao vincularem suas 
decisões ao julgado do ex ministro Eros Grau, em HC 84.078/Minas Gerais. 

No ano de 2009, o ex ministro proferiu decisão monocrática concedendo a ordem 
em processo de igual natureza àqueles aqui abordados. Entendeu que, “A prisão antes do 
trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar”. Foi mais 
longe ainda ao destacar que “nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. 
Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos processuais. São pessoas, 
inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade 
(art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam 
consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que 
somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada 
qual”

As conclusões acerca da validade da distorção interpretativa de alguns ministros é no 
mínimo objeto de análise minuciosa, pois, engloba não apenas a vida daquele que recorreu 
da prisão antes do trânsito em julgado, mas põe em xeque o ordenamento jurídico como 
um todo. Ao tempo que a sensação de impunidade aumenta, significa dizer que o Estado 
não está sendo efetivo na aplicação do Direito, tornando o processo lento até o trânsito 
em julgado da decisão. Por outro lado, são compreensíveis os argumentos de que o Estado 
realmente não tem ainda condições de ser efetivo na prestação jurisdicional, o que torna a 
sub interpretação de artigos constitucionais fato necessário para se criar uma “sensação de 
justiça”, sem a qual o Estado pode entrar em caos.
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3. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a partir da leitura do capítulo 11 do livro “Verdade e 
Consenso” de Lênio Streck, assim como do acórdão e das liminares citadas, fica evidente que a 
decisão tomada no HC 126.292/STF, em que se entendeu pela possibilidade de cumprimento 
da sentença condenatória confirmada em segundo grau e ainda não transitada em julgado, 
afronta a coerência e a integridade na jurisprudência do STF, pois possui identidade de 
objeto, mas diversidade de fundamentação e decisão.

Apesar dos votos vencidos e vencedores possuírem coerência entre si, lhes 
falta o princípio da integridade. Alguns magistrados votam de acordo com o texto legal 
independentemente da ocorrência, enquanto outros aplicam o texto legal de acordo com a 
necessidade social de cada situação.

De outro modo, as decisões monocráticas dos ministros Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski, que negaram o caráter vinculativo à decisão do pleno, estão corretas se 
analisadas sob as lentes da coerência e da integridade, pois possuem identidade de objeto, 
de fundamentação e de decisão.

A ideia professor Streck para, pelo menos tentar diminuir as sentenças judiciais 
formadas pelo “livre convencimento” é válida e benéfica à estrutura jurídica brasileira, 
contudo, diante do período de evolutivo pelo qual passa o Direito brasileiro, torna-se 
cada vez mais raro a aplicação direta da lei a partir de um consenso jurídico. Fato ainda é a 
existência de juízes investidos de super poderes, que decidem de acordo com suas próprias 
conclusões, sem constrangimento das consequências geradas.

O ápice seria a construção de uma cadeia jurisprudencial coerente e íntegra que 
visa o bem público, capaz de garantir que os casos idênticos tenham o mesmo resultado, 
independentemente do grau de jurisdição. 
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RESUMO
Este artigo apresenta um projeto interdisciplinar de ensino de literatura para alunos do 
Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba/PR, que está sendo desenvolvido em 2016. 
Nesse projeto procura-se explorar o diálogo existente entre a literatura, o direito e outras 
áreas do conhecimento humano por meio da abordagem de obras clássicas da literatura 
universal. O texto também apresenta os resultados iniciais da aplicação do projeto obtidos 
no primeiro semestre de 2016, quando foi abordada a tragédia grega Antigona sob o viés 
de três disciplinas.
Palavras-chave: Literatura; Direito; Interdisciplinaridade.

ABSTRACT
This article presentsan on going interdisciplinary approach to the teaching of literature to 
Telêmaco Borba College's Law students in 2016. The project aims to explore the dialogue 
between literature, law and other area sof human knowledge by means of careful study 
some classic works of universal literature. Also presented here are the initial results from 
the project's first semester in execution, in 2016, when Sophocles' ancient Greek tragedy of 
Antigo new as studied through the scope of three different subjects. 
Keywords: Literature, Law, Interdisciplinary.

1. INTRODUÇÃO

Apresentamos, neste artigo, um projeto interdisciplinar de ensino da literatura que 
está sendo desenvolvido durante o ano letivo de 2016 no curso de Direito da Faculdade 
de Telêmaco Borba/PR, bem como a apresentação de alguns de seus resultados iniciais 
obtidos com a abordagem da tragédia grega Antígona, realizada no dia 25 de maio pelos 
professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Introdução ao Estudo do Direito e Direito 
Constitucional. 

Partindo da natureza interdisciplinar que a literatura possui, observada por Roland 
Barthes (2013, p.18): “todas as ciências estão presentes no monumento literário”, o projeto 
envolve uma abordagem interdisciplinar do ensino de literatura relacionada às diversas 
áreas do Direito, procurando-se explorar a interação existente entre a literatura e essas áreas 
do conhecimento, cujos conceitos e saberes estão internalizados em diversas obras clássicas 
da literatura universal.

266 Professor de Língua Portuguesa do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: donizeth.
santos@hotmail.com
267 Professora do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: elisasschultz@hotmail.com
268 Professora e Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: direito@fateb.
edu.br>.
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2. METODOLOGIA

O trabalho apresenta um projeto interdisciplinar de ensino de literatura e os 
primeiros resultados de sua aplicação no curso de Direito. Nesse sentido, para realizá-lo 
foram necessárias pesquisas bibliográficas sobre literatura, direito e interdisciplinaridade, 
bem como reuniões entre os professores envolvidos visando ao desenvolvimento do projeto, 
com a escolha das obras e suas apresentações.

3. PORQUE LITERATURA

A literatura é uma manifestação artística, uma arte que tem a palavra como matéria-
prima. Ou seja, sendo uma obra de arte, ela é, conforme teoriza Gerard Genette (apud. 
JOUVE, 2012), um objeto estético intencional, um artefato com função estética. Nesse 
sentido, pelo fato de ter a linguagem como matéria-prima, o texto literário se caracteriza 
pelo predomínio da Função Poética, que, conforme a teorização feita por Roman Jakobson 
(2007), é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, 
valorizando-se as palavras e suas combinações semânticas e sintáticas, por meio de uma 
linguagem metafórica, afetiva, sugestiva, conotativa.

A literatura é também um fenômeno da linguagem resultante de uma experiência 
existencial/social/cultural.  Por isso, por meio dela temos contato com um conjunto de 
experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. Segundo o crítico literário 
Afrânio Coutinho:

A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada 
através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que 
são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a 
viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade 
de onde proveio.
Os fatos que lhe deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram 
outra, graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes 
dos fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou pelo social. O 
artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis 
pelos mesmos padrões das verdades factuais. Os fatos que manipula não têm 
comparação com os da realidade concreta. 
São as verdades humanas, gerais, que traduzem antes um sentimento de 
experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um sentido 
da vida, e que fornecem um retrato vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes 
que esgota o quadro. 
A Literatura é, assim, a vida, parte da vida, não se admitindo que possa haver 
conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a 
vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são 
as verdades da mesma condição humana. (COUTINHO, 1978, P. 9-10)

Já para o crítico literário Antonio Candido (1999, p. 105), a literatura enquanto objeto 
artístico se constitui no seguinte paradoxo: “a necessidade universal de dar forma à fantasia 
para compreender melhor a realidade”. Nesse sentido, ele a define de um modo amplo, de 
forma a contemplar vários gêneros textuais que dão vazão à fantasia do ser humano:
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Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 
poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 
tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 
complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações.

Vista desse modo a literatura aparece claramente como manifestação universal 
de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que 
possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma 
espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é 
capaz de passar as vinte quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega 
ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável 
deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília a criação 
ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os níveis e modalidades, 
está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, 
história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba 
carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus 
até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance.

Ora, se ninguém pode passar vinte quatro horas sem mergulhar no universo 
da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi 
parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja 
satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 2011, p. 176-177)

Nesse sentido, Candido elege a Função Psicológica como a principal função da 
literatura, pois ela preenche a necessidade de ficção e fantasia do ser humano, despertando 
emoções, distraindo, alegrando, comovendo e provocando a catarse e a reflexão. Assim a 
Função Psicológica é definida como a necessidade universal de ficção e fantasia que o ser 
humano possui, ao lado de outras necessidades vitais como a alimentação e o repouso. Nesse 
sentido, a obra literária é uma das possibilidades de satisfação dessa necessidade humana, 
juntamente com outras modalidades de arte e objetos culturais. Segundo Candido,

Por via oral ou visual; sob formas curtas e elementares, ou sob complexas formas 
extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante; aliás, ninguém 
pode passar um dia sem consumi-la, ainda que sob a forma de palpite na loteria, 
devaneio, construção ideal ou anedota. E assim se justifica o interesse pela função 
dessas formas de sistematizar a fantasia, de que a literatura é uma das modalidades 
mais ricas. (CANDIDO, 1972, p. 81)

A ligação entre fantasia e realidade faz com que a obra literária seja também “a 
representação de uma dada realidade social e humana” (CANDIDO, 1972), e por conta 
disso Candido também vê na literatura uma força humanizadora, entendendo por 
humanização:

... o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 
como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 
da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, 
o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 
medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 
sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2011, p. 182)

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



179

Nesse processo de humanização, a leitura do texto literário enquanto objeto artístico 
paradoxal que une "a necessidade universal de dar forma à fantasia para compreender melhor 
a realidade", nos possibilita conhecer melhor a nós mesmos e aos outros, numa prática de 
alteridade que nos leva à tolerância tão cara ao convívio social e humano, num processo 
de “incorporação do outro em mim sem renúncia da minha própria identidade”, pois no 
exercício da literatura, podemos ser e viver como outros e ainda assim sermos nós mesmos, 
conforme afirma Rildo Cosson (2014, p. 17). Nesse sentido, Nelly Novaes Coelho(COELHO 
2010 p. 16)observa que “os estudos literários estimulam o exercício da mente, a percepção 
do real em suas múltiplas significações, a consciência do eu em relação ao outro, a leitura do 
mundo em vários níveis.”

4. O PROJETO INTERDISCIPLINAR DE ENSINO DA LITERATURA

A ideia do projeto nasceu da conhecida observação feita por Roland Barthes em Aula:

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há 
um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, antropológico 
(Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socialismo ou 
barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, 
é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no 
monumento literário. (BARTHES, 2013, p. 18-19)

Posteriormente, num artigo da professora Ivanda Martins (A literatura no ensino 
médio: quais os desafios do professor), publicado no livro Português no ensino médio e 
formação do professor (2006), encontramos uma observação feita por ela de que essa visão 
barthesiana ainda precisava ser mais difundida no espaço escolar:

Essa visão da literatura como disciplina que envolve e correlaciona outras áreas do 
conhecimento (história, filosofia, geografia etc.) ainda precisa ser mais difundida no 
espaço escolar. 
O texto literário é plural, marcado pela inter-relação entre diversos códigos (temáticos, 
ideológicos, linguísticos, estilísticos etc.), e o aluno deveria compreender a interação 
entre literatura e outras áreas que se relacionam no momento da constituição do 
texto. Segundo Reuter (1986: 76), “a leitura é um objeto largamente transdisciplinar”, 
por isso qualquer discussão teórica sobre o ato de ler deve considerar a reflexão sob 
uma perspectiva mais ampla que envolva as diversas áreas atreladas à prática da 
leitura como ato político e social. (MARTINS, 2006, p. 86-87)

Nesse sentido, a autora ainda afirma, embasando-se em Angela Kleiman e Márcia 
Moraes (1999), que a perspectiva interdisciplinar da leitura e da literatura proporciona ao 
leitor (aluno) uma abertura para que ele relacione, durante a leitura do texto, o conteúdo 
que está lendo a outros conteúdos que já fazem parte do seu repertório do conhecimento, 
ou seja, ao seu conhecimento prévio, ou, conforme teoriza Hans Robert Jauss (1994), ao seu 
horizonte de expectativas. Dessa forma, na esteira do que preceitua Angela Kleiman e Márcia 
Moraes (1999), a leitura literária, por sua natureza interdisciplinar, poderia se transformar 
numa atividade de integração de conhecimentos, ou seja, poderia ser uma importante 
arma contra a fragmentação de conhecimentos proporcionada pelos compartimentos 
estanques em que as disciplinas estão colocadas no currículo escolar. Assim, complementa 
Ivanda Martins (2006, p. 87), “leitura e literatura mantêm relações dialógicas, pois revelam 
uma natureza interdisciplinar quando convergem para um mesmo ponto: o diálogo entre as 
diversas áreas do conhecimento subjacentes ao ato da leitura e à recepção do texto literário.”
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Nesse sentido, partindo da natureza interdisciplinar que o texto literário possui, o 
projeto é voltado aos alunos do curso de Direito, e envolve uma abordagem interdisciplinar 
do ensino de literatura relacionada às áreas do Direito, Educação, Filosofia, História, Sociologia 
e Direitos Humanos, procurando-se explorar a interação existente entre a literatura e essas 
áreas do conhecimento, cujos conceitos e saberes estão internalizados em diversas obras 
clássicas da literatura universal. 

Optamos por obras clássicas da literatura universal pelo fato de estarmos de pleno 
acordo com a definição de “clássico” realizada pelo escritor italiano Italo Calvino (2007, p. 
11) de que “um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”  
Ou seja, os clássicos da literatura são atemporais, sobrevivem à passagem do tempo, sejam 
séculos ou milênios, e, ainda com Calvino, “quando são lidos de fato mais se revelam novos, 
inesperados, inéditos”, pelo fato de que estão impregnados da natureza humana, que é 
universal e imutável. Esclarecedora a esse respeito é a observação feita por Ralph Emerson, 
citado por Harold Bloom (2001, p.18), de que “os melhores livros levam-nos à convicção de 
que a natureza que escreveu é a mesma que lê”.

O projeto está sendo desenvolvido da seguinte forma: os professores escolhem 
uma obra literária para ser trabalhada durante o semestre. O principal critério para escolha 
é o diálogo que ela possui com algumas disciplinas do curso. Em seguida, é marcada 
uma data para apresentação dessa obra para todos os alunos do curso na forma de um 
café literário, onde, num primeiro momento, o professor de Língua Portuguesa aborda 
questões pertinentes ao aspecto literário e aponta as relações que ela possui com outros 
saberes, e, num segundo, os professores das outras áreas envolvidas abordam as relações 
anteriormente mencionadas com aprofundamento das questões que estão relacionadas às 
suas respectivas disciplinas. 

A abordagem desse diálogo entre a literatura e as outras áreas pode ser aprofundada 
durante as aulas regulares dos professores participantes. A ideia do projeto é que cada obra 
trabalhada seja abordada por, pelo menos, mais dois professores de áreas diferentes, além 
da área da linguagem.

É importante ressaltar que em nenhum momento a leitura da obra literária que está 
sendo trabalhada será imposta aos alunos como atividade pedagógica. A obra literária é 
sugerida a eles e apresentada como um objeto estético/artístico elaborado por meio da 
linguagem, que comporta em seu interior elementos históricos, sociais, psicológicos, 
econômicos e filosóficos; e assim pretende-se mostrar que ela não é um objeto autônomo, 
desvinculado da vida, mas sim que ela está profundamente enraizada na vida porque 
se alimenta dela, por isso as relações que possui com todas as áreas importantes do 
conhecimento humano. 

Desse modo, espera-se que por meio da apresentação da literatura como uma criação 
humana (artística e social), os alunos envolvidos no projeto sejam despertados para a leitura 
literária e passem a usufruir dessa atividade que pode ser ao mesmo tempo prazerosa e uma 
importante forma de conhecimento do ser humano e da vida. 

5. A PRIMEIRA APRESENTAÇÃO: ANTÍGONA, DE SÓFOCLES

Em reunião de Colegiado de Curso realizada em abril de 2016, decidiu-se que a 
primeira obra literária a ser trabalhada dentro do projeto seria Antígona, tragédia grega 
integrante da trilogia tebana, escrita por Sófocles no séc. V a.C.
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A tragédia grega narra a história dos irmãos Antígona, Ismênia, Etéocles e Polinices, 
frutos de um relacionamento incestuoso entre Édipo, rei da cidade de Tebas, e Jocasta.
Depois da descoberta do incesto e do afastamento de Édipo, que arranca os próprios olhos 
e sai vagar pelo mundo em busca da morte, fica estabelecido que seus filhos homens, 
Etéocles e Polinices, se revezariam no trono ano a ano. Mas Etéocles, o primeiro a reinar 
por ser mais velho, depois de um ano recusou-se a passar a coroa a Polinices, que ao saber 
da traição do irmão, com a ajuda do sogro, o rei Áfrastos de Argos, reuniu um exército 
para atacar Tebas e recuperar o trono. Os dois irmãos se encontram frente a frente numa 
batalha na principal porta da cidade de Tebas e ambos se matam, ficando o trono nas 
mãos do seu tio Creonte, irmão de Jocasta. 

O rei Creonte faz um funeral com honras de herói a Etéocles e proíbe o sepultamento 
do corpo de Polinices, deixando-o para ser comido pelos animais, e assim dá-se o início 
do conflito que no contexto da análise jurídica encontra diversos pontos de contato, 
bem como em relação ao aspecto social, tais como o papel da mulher na sociedade, as 
relações familiares, a concentração e a legitimação de poder, o conflito do Direito Natural 
e Direito Positivo, do conflito entre direito e moral, bem como a importância do respeito 
aos costumes como fonte jurídica.

Antígona foi apresentada aos alunos no dia 25 maio em um café literário, para o 
qual foram convidados todos os alunos do curso. A participação era facultativa. Aqueles 
que não quisessem participar do evento teriam aula normalmente. Ainda assim, tivemos 
uma participação de algo em torno de 40% deles. Em relação aos professores, houve a 
participação efetiva de três docentes na apresentação. 

A apresentação da obra foi realizada da seguinte forma: primeiramente o professor 
de Língua Portuguesa abortou questões referentes ao conceito de literatura e suas funções, 
enfatizando que ela é um produto ficcional, inventado, mas que pode revelar grandes 
verdades sobre a natureza humana e a sociedade, conforme já apresentado subtítulo 3 
deste artigo; à natureza interdisciplinar da literatura, apontando as relações que ela mantém 
com outros saberes que eles estudam dentro do curso de Direito (conforme apresentado 
no subtítulo 4); ao nascimento da literatura ocidental na Grécia antiga, discorrendo sobre 
os grandes escritores e obras gregas da antiguidade, com especial destaque às tragédias; 
e, por último, uma contextualização e resumo do enredo de Antígona.

Em seguida, a professora da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito abordou 
a obra sob o viés do Direito Natural versus Direito Positivo, bem como a importância dos 
costumes como fonte jurídica, e a professora de Direito Constitucional falou sobre os 
Direitos fundamentais éticos e outros direitos positivados.

5.1. Da Luta de Antígona Contra a Ordem Estabelecida no Decreto e da Afirmação da 
Lei Natural

Contudo de ser uma obra literária, Antígona tem muito a contribuir com o estudo 
crítico do Direito, no entanto, neste momento a atenção ficará restrita a dois pontos, os 
costumes como fonte do direito e a dicotomia entre o direito natural e o direito positivo. 

Miguel Reale na obra Filosofia do direito, ao se debruçar sobre o mundo clássico, aduz 
que Antígona “é um conforto para os que cultivam aos valores espirituais: a distinção entre 
o justo por natureza e o justo por convenção, ou, por outras palavras, entre lei natural e lei 
positiva” (2007, p. 622).
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Importa salientar neste ínterim o que leciona Wolkmer sobre a família grega, 
traduzida como uma organização política baseada na autoridade, tendo como chefe o pater 
familias. A obra Cidade Antiga de Fustel de Coulanges apresenta a história civil do mundo 
greco-romano centralizada no culto aos mortos. Continua o autor revelando que quando 
dispõe sobre o culto e as antigas crenças revela que a alma e corpo não se separavam com a 
morte. (WOLKMER, 2003, p. 96-97),

Segundo o autor acima citado, essa afirmação guarda correspondência com os ritos 
fúnebres, observe-se:

Necessário se faz salientar que não bastava que o corpo fosse confiado à terra. 
Era preciso ainda obedecer a alguns ritos tradicionais e pronunciar determinadas 
fórmulas, porque do contrário a almas tornar-se-iam errantes, não repousariam nos 
túmulos, como escrevia-se em epitáfio (WOLKMER, 2003, p. 98-99).

Note-se que a decisão de Creonte afeta não só a tradição, mas afeta a salvação da 
alma de Polinices, ou seja, Antígona não estava lutando apenas contra um eventual capricho, 
mas sim a favor de um costume instituído e reconhecido pela sua importância de cunho 
religioso e místico. 

A obra revela assim uma importante atuação de Antígona em querer fazer prevalecer 
um direito natural sobre um decreto que revela em sua edição nada mais do que um poderio 
déspota e vingativo, desconexo das tradições e com sentimento de vingança privada, longe 
de ser um decreto legítimo e justificável. 

5.1.1. Da (in)existência da dicotomia entre o jusnaturalismo e o positivismo jurídico – 
contextualização da obra 

Partindo da análise do decreto de Creonte (aqui visto como direito positivado) e do 
conflito com a lei natural (do direito ao sepulcro – de cunho religioso e costumeiro), tem-se 
aparentemente um conflito entre os dois institutos.

Não se pretende aqui esgotar o tema da dicotomia e das construções teóricas mais 
recentes sobre a norma jurídica, mas em breve exposição tratar do tema.

Quando ocorre a desobediência ao Decreto Real, ou seja, mesmo ciente da proibição, 
Antígona enfrenta o poder e presta as homenagens ao seu irmão, lhe rendendo os cultos e 
assim garantindo a salvação de sua alma.

Quando um dos guardas mais tarde apresenta Antígona como a então violadora da 
norma real (SÓFOCLES, 2002, p. 20), a mesma, ao ser interrogada por Creonte, confessa a 
prática dos costumes.

Questionada sobre o seu conhecimento quanto à proibição pelo decreto, ela alega 
que sim, porém entendia como um capricho do Rei, que não é lei e é diferente dos costumes.

Nesse momento, Antígona vence as barreiras que ela como mulher tinha, de não 
poder expressar sua opinião política e muito menos contestar a ordem real.

Assim, trazendo o costume grego de se prestar culto e respeitar os rituais fúnebres, 
para uma justificativa jusnaturalista, é possível explicar que no pensamento jusnaturalista 
encontram-se pelo menos três ideias de natureza, delimitando-se aqui apenas o tema ao 
direito grego.

A ideia de natureza que comandará o conceito de direito será a ordem cosmológica; 
entre os medievais, essa ordem natural era remetida ao modo de ser perfeito: Deus. 
(ABBOUD, 2015, p. 74 e 233).
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A justificação cosmológica já seria argumento suficiente para que Antígona 
enfrentasse o Decreto Real, pois ao proceder com o ritual fúnebre estaria lutando por uma 
lei da natureza, de ordem cosmológica, já que o mesmo garantiria a salvação da alma de 
Polinices. 

Então se propõe o pensamento: O direito religioso e costumeiro de se prestar o culto, 
em face do Direito positivado, através do Decreto de Creonte, do não direito à sepultura, 
seriam conflitantes?

Não é de hoje que a obra Antígona, de Sófocles é tida como base para discussão da 
doutrina clássica do direito natural. 

Nesse sentido, André Franco Montoro leciona que o reconhecimento de que o 
direito positivo apresenta fundamentação em certas exigências elementares da natureza 
humana, e que este fato é objeto de formulações desde a antiguidade, cita como uma das 
manifestações desta doutrina, a obra Antígona, de Sófocles (MONTORO, 2012, p. 305).

Questiona-se assim, se o Decreto de Creonte cumpriria as exigências elementares da 
natureza humana?

Evidente que não, pois não há que se falar em direito positivado legítimo àquele que 
exclui de sua normatividade a natureza humana, neste caso representada por um costume 
que garantiria a salvação de Polinices. 

Assim, pode-se afirmar que o direito invocado por Antígona era o direito natural 
decorrente da vontade divina, tendo em vista que o objetivo da prestação do culto ao irmão 
Polinices era a garantia de salvação de sua alma (DIMOULIS, 2013, p. 87).

Estaria o rei Creonte agindo com legitimidade ou estaria extrapolando os limites de 
seu poder, agindo com arbitrariedade e discricionariedade?

Estamos diante de um impasse: o direito natural e o positivado.
Qual deve prevalecer?
Um é mais legítimo que o outro?
Antígona então explica que é uma lei de todos os tempos – um direito natural – a 

família prestar homenagens aos seus entes. Então é questionada a palavra do Rei como lei 
válida, que contraia os costumes e um direito natural do ser humano.

Por outro lado, tem-se o peso do decreto de Creonte como uma ordem estatal 
positiva. E nesse sentido, “o positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe 
outro direito senão o positivo” (BOBBIO, 1995, p. 26).

Note-se que o direito positivo na época clássica prevalecia sobre o direito natural, 
conforme leciona Bobbio, quando trata dos pressupostos históricos da relação entre direito 
natural e positivo

Limitando-nos a algumas indicações a respeito diremos que na época o direito 
natural não era considerado superior ao positivo: de fato o direito natural era 
concebido como “direito comum” (koinósnómos conforme o designa Aristóteles) 
e o positivo como direito especial ou particular de uma dada civitas; assim, 
baseando-se no princípio pelo qual o direito particular prevalece sobre o geral 
(“Lex specialisderogatgenerali”), o direito positivo prevalecia sobre o direito natural 
sempre que entre ambos ocorresse um conflito (basta lembrar o caso Antígona, em 
que o direito positivo – o decreto de Creonte – prevalece sobre o direito natural 
– o “direito não escrito” posto pelos próprios deuses, a quem a protagonista da 
tragédia apela) – (1995, p. 25). 
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Depreende-se da lição de Bobbio (1995, p. 22-23), que o direito natural é universal, 
imutável, de fonte natural e obtido pela razão humana, que distingue os comportamentos 
como bons ou ruins e que ainda estabelece valoração para aquilo que é bom, ao passo que 
o direito positivo é particular, mutável, obtido pelo poder popular, dado através da vontade 
alheia, neste caso o Estado (Representado pelo Rei Creonte) fixa normas de comportamento 
de permissão ou proibição e baseia-se no critério de utilidade.

Pensemos sobre o decreto, seria ele resultado de uma legitimação de poder popular? 
Creonte estaria agindo em nome do Estado? Que utilidade verificamos em sua ordem?

A legitimação de Creonte é questionável já que o poder a ele inerente seria cabível 
a um dos dois irmãos mortos, o que por si só já é argumento para seu descumprimento. 
Evidente que Creonte estava agindo de acordo com seus caprichos, pois a pena imposta a 
Polinices e a Antígona serviram apenas como afirmação de seu poder ilegítimo, baseado na 
força e no dissenso.

O que Antígona fez foi questionar a situação política de Tebas.
Note-se que a defesa da aparente dicotomia desaba diante da afirmação de que o 

direito positivado deve ser reflexo das vontades humanas (incluindo o direito ao culto e aos 
costumes institucionalizados).

Não pretendemos aqui defender um ou outro instituto, mas sim demonstrar que 
ambos são complementares e não dicotômicos. 

A ciência normativa revela que a superação do positivismo e a volta das questões 
morais ao Direito puderam ser percebidas após o século XX, com o chamado pós-positivismo. 
Onde os valores são resgatados ao conteúdo da norma, demonstrando uma preocupação 
com a axiologia trazida nas leis positivadas, e a questão da validade da norma jurídica, nos 
aspectos formal, de eficácia e éticos, ou seja, não basta a norma ser criada com todos os 
critérios rigorosos de sua formação, conforme previsto na norma Constitucional. A norma 
precisa ser eficaz, demonstrar que ganhou espaço na sociedade e foi recepcionada pelos 
jurisdicionados e, ainda, ser estudada sobre seu aspecto ético, no sentido de entender quais 
valores estão sendo propostos ou buscados na norma imposta.

5.2. Antígona: Diretos Fundamentais Éticos e Outros Direitos Positivados

Na conjuntura atual, com base no reconhecimento e aceitação das diferenças 
e do multiculturalismo no mundo, já se reconhece que um Direito Positivo, escrito, nem 
sempre expressa a vontade do seu povo, perdendo sua eficácia muitas vezes para normas 
consuetudinárias, naturais inerentes a existência do ser humano.

Instituições religiosas, culturais, cientificas, artísticas e sociais, em especial o Direito, 
estão em constante mutação dentro das sociedades e muitas vezes são elas que nos 
permitem conhecer e caracterizar um determinado povo em um determinado período na 
história.

No clássico Antígona, datado de 441a.C, a tragédia grega relata uma confrontação 
de valores humanos contraditórios onde existe um choque de Direitos Naturais versus 
Direitos Positivos, tratando-se de um drama social despertando em quem o assiste, ou lê, 
sentimentos de medo, piedade e justiça.

Dentro das Teorias Contratualistas de formação do Estado, o indivíduo abre mão de 
sua liberdade em nome da coletividade e aceita a viver de acordo com as normas propostas 
em benefício da maioria. Porém, de maneira alguma este indivíduo que se submeteu 
ao Estado perde seus direitos inerentes a sua condição de pessoa humana, seu direito à 
dignidade e outros direitos subjetivos que vão aquém daqueles já declarados pelo Estado. 
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Mas o que é o Direito? Viver dentro do Direito em sociedade é um paradoxo: ao 
mesmo tempo você está sendo livre e oprimido em nossa liberdade, ao mesmo tempo você 
querer se comprometer com as leis e ter vontade de não cumpri-las, transgredi-las.

Mas existem alguns Direitos que não podem ser objeto de dúvidas quanto a sua 
titulação, e nem sequer ficarem condicionados à boa vontade do legislador, são os chamados 
de Direitos Humanos. Porque sem eles a pessoa humana não é capaz de existir nem de 
se desenvolver e participar plenamente da vida. Eles representam as mínimas condições 
necessárias para que uma pessoa possa ter uma vida digna.

Antígona é filha e irmã do amaldiçoado Édipo, que após desposar sua própria mãe 
Jocasta sem conhecer seus laços sanguíneos e cumprindo uma profecia que traçava para ele 
o inescapável destino de transgressão natural, contraindo o pecado familiar que o levou a se 
autopunir furando seus próprios olhos ao descobrir a verdade sobre a sua origem. 

Antígona se rebela contra a ordem de Creonte de deixar insepulto o corpo de 
Polinices, pois, para os gregos,a morte tinha muito mais importância do que a vida para os 
indivíduos: o justo merecimento de uma sepultura honrosa era a demonstração do quanto 
este era benquisto enquanto vivo e isto garantia ao morto a glória de ser recebido no outro 
mundo.

E é isso que gera o choque de Direitos. Antígona sofre com as alternativas que possui, 
que seria ou obedecer às leis ou dar um funeral para glorificar seu ente querido.

Como já dissemos anteriormente, podemos extrair da tragédia grega o claro exemplo 
de choque de Direitos, onde o Direito Natural que fez com que Antígona desafiasse as leis 
de Creonte, e os Direitos Positivados, escritos na Diké que garante ao rei sua soberania, o 
detentor da força estatal em nome do mantimento da ordem social. 

Para Antígona, que ao descumprir a lei do rei se viu diante do destino trágico de ser 
emparedada viva, mais valiam seus princípios éticos e o temor de Zeus que ela invocara em 
sua defesa, conforme segue no trecho citado abaixo:

CREONTE – (...) Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizeste?

ANTÍGONA – Sim, eu sabia! (...)

CREONTE – (...) tiveste a ousadia de desobedecer a essa determinação?

ANTÍGONA – Sim, porque não foi Zeus que a promulgou, a deusa que habita com 
as divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos; nem 
eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de 
infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não existem 
a partir de ontem, ou de hoje; são eternas, sim! E ninguém sabe desde quando 
vigoram! - Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar 
sem que por isso me venham punir os deuses! (SÓFOCLES, 2003, p. 25-26)

Neste confronto de direitos, muitos foram aqueles que tentaram uma via apaziguadora, 
flexível, que conseguisse conciliar os preceitos naturais. Mas Creonte resistente a abrir mão 
da lei, demorou em ceder aos muitos apelos e rever sua sentença.

Na tragédia como na vida real, tanto os Direitos Naturais quanto os Direitos 
Positivados não podem ser considerados como absolutos, sendo que o ideal seria que 
ambos se coexistissem de forma harmônica.
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As leis escritas, por mais que causem uma maior segurança jurídica, não são sinônimos 
de justiça. A soberania do Estado junto à elaboração das leis deve obrigatoriamente obedecer 
à supremacia dos direitos fundamentais, sejam eles provenientes de processos legislativos 
ou simplesmente reiteração consuetudinária.

6. CONCLUSÃO

A percepção inicial é que tivemos êxito em nosso objetivo de apresentar a obra 
literária aos alunos, mostrando-a como um objeto estético/artístico que comporta em seu 
interior elementos históricos, sociais, psicológicos, econômicos e filosóficos, que podem 
dizer muito sobre a nossa vida em sociedade, pois tratam sobre de uma mesma natureza 
humana; sugerindo a sua leitura mas não a impondo, ficando eles livres para escolha.

O projeto ainda se encontra em fase embrionária, mas acreditamos que poderá 
dar bons frutos pelo fato de que estamos nos esforçando para mostrar aos nossos alunos 
que a literatura é útil, que pode trazer satisfação, conhecimento e diz muito sobre nossas 
vidas, pois, conforme afirma Vincent Jouve (2012, p. 139), “os estudos literários só podem 
ter legitimidade se resultarem em algo útil para a sociedade. Portanto, não basta ‘provar’ 
(supondo-se que seja possível) que esse poema é belo: é preciso mostrar que ele enriquece 
nossa compreensão do mundo, esclarecendo-nos sobre o que somos e sobre a realidade em 
que vivemos.”

A interdisciplinaridade que revela o projeto, possibilita um trabalho em conjunto 
de áreas afins e um olhar diferenciado do aluno para as disciplinas basilares do currículo. 
O despertar do interesse ao estudo, de forma livre e convidativa proporciona um novo 
pensar no processo ensino-aprendizagem, em que o aluno perceberá que tudo é uma 
complementaridade e que não há ensino estanque e isolado. 

REFERÊNCIAS

ABBOUD, G.; CARNIO, H. G.; OLIVEIRA, R. T. de. Introdução à teoria e à filosofia do direito. 3 
ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
BARTHES, R. Aula. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 2013.
BLOOM, H Como e por que ler. Trad. José Roberto O’Shea. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
BOBBIO, Norberto, 1909. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. Compiladas 
por Nello Morra; tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: 
Ícone, 1995.
CALVINO, I. Por que ler os clássicos. Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007.
CANDIDO, A. O direito à literatura. In.:Vários escritos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 
2011.
COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2014.
COUTINHO, A. Notas de teoria literária. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
DIMOULIS, D. Manual de introdução ao estudo do direito. 5 ed. rev. atual. eampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
FERRAZ JÚNIOR, T.S.Introdução ao Estudo do Direito: técnicas, decisãodominação. 4. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2003.
JAUSS, H. R. A história da literatura como provocação à Teoria Literária. Trad. Sérgio 
Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994.JOUVE, V. Por que estudar literatura. Trad. Marcos Bagno e 
Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2012.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



187

KLEIMAN, A. B.; MORAES, S. E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos 
da escola. Campinas/SP: Mercado de Letras, 1999.
MARTINS, I. A literatura no ensino médio: quais os desafios do professor? In. BUNZEN, C.; 
MENDONÇA, M. (orgs.). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2006, p. 83-102.
MONTORO, A. F. Introdução à Ciência do Direito. 30 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012.
REALE, M. Filosofia do direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
______, Lições preliminares de direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
SÓFOCLES.  Antígona. 6 ed. Trad. Millôr Fernandes. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
WOLKMER, A. C. (Org.). Fundamentos de história de direito.2 ed. 3 tir. rev.eampl. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. 

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



188

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

Diego Garcia da Silva; Edinei Peres Junior; Jorge Paulo Soares Borges

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do Estado contemporâneo

RESUMO
O presente trabalho apresenta uma síntese das parcerias público privadas, instituídas através 
da Lei nº 11.079 de 30-12-2004, que se destinam à captação de recursos do setor privado 
para o desenvolvimento de atividades em relação às quais a atuação isolada do Estado tem 
se revelado ineficiente. É visto como se inserem as
PPPs no Direito Administrativo e Constitucional brasileiro e a justificativa de sua implantação, 
definindo sua aplicação, em comparação com a Lei nº 8.987/95 (Concessões): São destacados 
o conceito de PPP e as principais características das três modalidades de concessão resultantes 
do surgimento desta lei: concessão patrocinada, concessão administrativa e concessão 
comum. São examinados o objeto, limites e vedações de sua aplicação, o procedimento e 
etapas de implementação e outros aspectos peculiares das PPPs.
Palavras-chave: Direito Administrativo, concessão de serviço público, parceria público-
privada.

ABSTRACT
This paper presents a synthesis of public-private partnerships, established by Law No. 11,079 
of 12/30/2004, which are designed to capture private sector resources for the development 
of activities for which the isolated action of the state has proved inefficient. It is seen as falling 
within the PPPs in Administrative Law and the Brazilian Constitution and the justification 
of their implementation , defining their application , compared to Law No. 8,987 / 95 ( 
Concessions ) : the concept are highlighted PPP and the main characteristics of the three 
types of award resulting the emergence of this law, sponsored concession , administrative 
concession and common concession. Are examined the object, limits and prohibitions of 
their application, the procedure and implementation stages and other specific aspects of 
PPPs.
Key-words: Administrative law, utility concession, public-private partnership.

1. INTRODUÇÃO

Na atual conjectura, onde resta comprovada a dificuldade do Estado, em obter 
recursos próprios suficientes para serem investidos em infraestrutura, as parcerias entre o 
setor público e a iniciativa privada soam como uma boa alternativa. 

Como um aumento de arrecadação em forma de aumento de tributos se mostra 
inviável, e a não disponibilidade de fundos por parte do Estado que possam ser destinados 
a investimentos, é de suma importância a análise e posterior emprego da chamada parceria 
público-privada (PPP), sendo assim uma maneira de captar recursos oriundos de capital 
privado para investimentos em infraestrutura.

Para tanto, foi editado pelo então Presidente da República, Sr. Luis Inácio Lula da 
Silva, a Lei Nº 11079, de 30 de Dezembro de 2004, com a finalidade de regulamentar a PPP.
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2. METODOLOGIA

Para a realização do presente artigo foi utilizado o modo dedutivo, em uma 
pesquisa bibliográfica.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Conceito

Segundo o portal do governo brasileiro, a Parceria Público-Privada (PPP) é um 
contrato de prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20 milhões, com duração 
mínima de 5 e no máximo 35 anos, firmado entre empresa privada e o governo federal, 
estadual ou municipal.

Di Pietro define as parcerias público-privadas como “todas as formas de sociedade 
que, sem formar uma nova pessoa jurídica, são organizadas entre os setores públicos e 
privados, para a consecução de fins de interesse público” (DI PIETRO, Maria Zanella. 2005). 
Vale ressaltar, ainda, a importante definição dada pelo Professor Alexandre Aragão acerca 
das parcerias público-privadas, descrita abaixo:

“As parcerias público-privadas no Direito positivo brasileiro como sendo os 
contratos de delegação da construção, ampliação, reforma ou manutenção de 
determinada infraestrutura e de gestão da totalidade ou parte das atividades 
administrativas prestadas por seu intermédio, mediante remuneração de longo 
prazo arcada total ou parcialmente pelo Estado, fixadas em razão da quantidade 
ou qualidade das utilidades concretamente propiciadas pelo parceiro privado à 
Administração Pública ou à população”. (ARAGÃO, Alexandre. p.18, 2005).

Difere ainda da Lei 8987/95, Lei de Concessão Comum, pela forma de remuneração 
do parceiro privado. Na concessão comum, o pagamento é realizado com base nas tarifas 
cobradas dos usuários dos serviços concedidos. Já nas PPPs, o agente privado é remunerado 
exclusivamente pelo governo ou numa combinação de tarifas cobradas dos usuários dos 
serviços mais recursos públicos.

A definição legal do conceito de parceria público-privada pode ser encontrado no 
art. 2º da Lei Federal nº. 11.079/2004: 

“Art 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na 
modalidade patrocinada ou administrativa”.

No Manual de Parcerias Público-Privadas – PPPs, as parcerias público-privadas são 
definidas como:

“As PPPs são associações entre os setores público e privado, em que as partes 
trabalham em conjunto para benefício mútuo, segundo regras previamente 
estabelecidas. As PPPs são, em realidade, uma nova modalidade de concessão de 
serviços públicos, em que há obrigatoriedade de aporte de recursos do parceiro 
público ao parceiro privado, já que o retorno financeiro dos investimentos e gastos 
operacionais por este último não seria suficiente apenas com receitas próprias”.

As parcerias público-privadas são uma forma contratual de se vincular a Administração 
Pública e a iniciativa privada, com vistas à implantação ou gestão, ainda que total ou 
parcialmente, de obras, serviços ou atividades de interesse público, onde o parceiro privado 
fica responsabilizado pelo financiamento, investimento e exploração do serviço, ficando 
obrigado a respeitar os princípios desse tipo de parceria.
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4. MODALIDADES DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

A finalidade das parcerias público-privada é escolher, de fato, aquele que pode 
prestar o melhor serviço de modo a alcançar o que o Estado almeja, não levando em 
consideração qual empresa pode oferecer o menor preço, e sim, qual empresa pode 
oferecer o serviço de melhor qualidade. Visando isto, foram criadas modalidades de 
parceria público-privada, estando estas exemplificadas no Art. 2º da Lei nº. 11.079/04, 
tendo como função regrar um modelo novo para contratos públicos. Tais modalidades 
são classificadas de duas maneiras: concessão patrocinada e concessão administrativa.

4.1. Concessão Patrocinada

No site PPP Brasil, a concessão patrocinada é definida como “a modalidade de 
parceria público-privada em que as tarifas cobradas dos usuários não são satisfatórias 
para compensar os investimentos realizados pelo parceiro privado”, desta forma, nesta 
modalidade de PPP patrocinada, o serviço é prestado diretamente ao usuário, com 
cobrança de taxas, sendo que há uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.  As tarifas cobradas dos usuários da concessão não são suficientes para 
pagar os investimentos feitos pelo parceiro privado. Assim, o poder público complementa 
a remuneração da empresa por meio de contribuições regulares, isto é, o pagamento do 
valor mais imposto e encargos.

“Art. 2º [...]
§1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado”.

Destarte, nesta modalidade, é permitido ao concessionário a possibilidade de 
redução de riscos do negócio, podendo assim, gerar mais eficiência econômica para 
implementar os serviços públicos, pois terá o aval financeiro do Poder Público. Ademais, 
a remuneração do ente privado será o resultado de uma mescla dos recursos do Poder 
Público e do próprio rendimento da empresa, sendo remunerados através da tarifa paga 
pelos usuários e também a contraprestação da Administração Pública.

4.2. Concessão Administrativa

No site PPP Brasil, a concessão administrativa é definida como a “modalidade de 
parceria público-privada que, em função do contexto do serviço de interesse público a 
ser prestado pelo parceiro privado, não é possível ou conveniente a cobrança de tarifas 
dos usuários de tais serviços”, ou seja, quando não é possível ou conveniente cobrar do 
usuário pelo serviço de interesse público prestado pelo parceiro privado, a remuneração 
da empresa é integralmente feita por pelo poder público. Neste sentido, afirma Garcia da 
Costa que o “parceiro público-privado seria remunerado unicamente pela Administração, 
sem o pagamentos de tarifas pelo usuário, para prestação de serviços públicos, ainda que 
envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”. (GARCIA DA COSTA, p. 
109. 2015).
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A concessão administrativa de serviços públicos, em que a Administração Pública 
é usuária indireta, tem como objeto serviços públicos listados no Art. 175 da Constituição 
Federal. Vale salientar que, para Fernando Vernalha, a concessão administrativa estende a 
“lógica concessória a atividades juridicamente incompatíveis com o sistema tarifário, e, por 
outro, disponibiliza a Administração via para o custeio integral do serviço público tarifável 
por contraprestações públicas”. (VERNALHA, Fernando. p. 103, 2012). 

A base legal para a concessão administrativa encontra-se no Art. 2º da Lei nº. 
11.079/04, em que está disposto:

“Art. 2º [...]
§2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 
de obra ou fornecimento e instalação de bens."

Destarte, chega-se ao entendimento de que a concessão administrativa de serviços 
ao Estado visa prestar serviços ou fornecer utilidades diretamente ou indiretamente à 
Administração, sendo possível verificar que na modalidade de concessão administrativa o 
valor estipulado contratualmente é derivado do Poder Público. 

5. DIFERENCIAÇÃO DA CONCESSÃO COMUM

As parcerias público privadas são classificadas, de acordo com a Lei Federal nº. 
11.079/04, nas modalidades de concessão patrocinada e de administrativa. Vale dizer que a 
concessão comum, a qual tem por objeto os serviços públicos tratados especificamente na 
Lei nº. 8.987/95, não tem amparo pela lei das PPP, conforme exposto abaixo:

“Art. 2º [...]
§3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida 
a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº. 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado.”

Uma vez ausentes os requisitos estabelecidos na Lei específica das parcerias, e 
a remuneração não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado, está caracterizada a concessão comum.

6. NÃO CONFUSÃO COM PRIVATIZAÇÃO

Diferentemente do que acontece durante as privatizações, onde ocorre a alienação 
definitiva do controle da concessão, as parcerias público-privadas não importam nessa prática. 
Outrossim, nas parcerias público-privadas, os contratos celebrados são mais abrangentes 
no tocante aos objetos delegados. Portanto, não se deve confundir privatização e parceria 
público-privada, pois tratam-se de dispositivos contratuais administrativos distintos.
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7. REQUISITOS DA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

Para a celebração de contratos de PPP, a legislação estabelece alguns requisitos 
específicos que devem ser obedecidos, sob pena de nulidade do contrato, estabelecidos no 
art. 2º da Lei 11.079/04. Segue os requisitos descritos abaixo:

“Art. 2º [...]
§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos; ou
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento 
e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.”

A celebração de um contrato de parceria tem como fim a arrecadação de fundos 
do setor privado para ser investido na implementação da infraestrutura pública. Este tipo 
de operação é dispendiosa no tocante aos custos elevados. Seria então injustificável a 
contratação do particular por meio de parceria público-privada para contratos de valores 
ínfimos, ficando o piso limitado a R$ 20 milhões.

Todo contrato celebrado deve ter um período de vigência. No caso das PPP, este 
contrato de prestação dos serviços deve perdurar no mínimo por 5 anos. Tem se no Art. 5º da 
Lei das parcerias público-privadas, a exigência do termo final do vínculo obrigacional, a qual 
não pode ser superior a 35 anos. Temos então que as PPP devem ter duração de no mínimo 5 
e no máximo 35 anos. Esta previsão do prazo mínimo legal permite à Administração Pública 
amortizar o investimento, e deixa exposto o responsável pela obra ou serviço aos riscos 
quando da má execução da infraestrutura.

É vedada a celebração do contrato de parceria público-privada que tenha por objeto 
único a execução de obra pública.  Da interpretação do  texto legal do §1º, art. 2º da Lei nº. 
11.079/04, extrai-se que as obras públicas podem preceder ou não a prestação de serviços 
públicos, no entanto, na ausência da contratação destes estaremos diante de contrato 
diverso ao de parceria público-privada.

8. DIRETRIZES DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Devem ser observadas algumas diretrizes quando da contratação das parcerias 
público-privadas, sendo que estão dispostas no art. 4º da Lei das Parcerias Público-Privadas. 
Esta observação deve ser feita em conjunto com os princípios gerais consagrados no 
ordenamento jurídico.

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 
diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos 
da sociedade;
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 
privados incumbidos da sua execução;
III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder 
de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;
V – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
V – transparência dos procedimentos e das decisões;
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 
parceria.
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A lei das PPP trouxe uma inovação quando mostra em seu dispositivo a determinação 
da repartição objetiva dos riscos entre os parceiros, além claro de reforçar os princípios 
basilares da administração pública, tais como o da eficiência, responsabilidade fiscal e 
transparência dos procedimentos e das decisões.

Deve-se observar a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas do 
projeto de parceria levando-se em conta a viabilidade econômica, a possibilidade de retorno 
financeiro bem como atendimento ao interesse coletivo.

Na abrangência do contrato de parceria público-privada, a atuação da iniciativa 
privada estará limitada pelos termos de cada contrato, podendo ser delegadas pelo poder 
concedente todas as funções, à exceção das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 
de poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado.

9. APLICABILIDADE PRÁTICA

As parcerias público-privadas são consideradas um meio eficaz na captação de 
recursos da iniciativa privada, os quais serão destinados a serviços públicos e setores de 
pouca viabilidade econômica quando executados pelo Poder Público.

O professor Marcos Cintra analisa a situação atual do Brasil como uma grande procura 
de aplicação em serviços públicos e infraestrutura, porém entende que os orçamentos são 
restritivos, o que impede drasticamente o crescimento da economia brasileira, por este 
motivo, a implementação de parcerias entre o Poder Público e Poder Privado pode ser a 
solução e pode acarretar também o crescimento e o melhor desenvolvimento da economia 
no Brasil. Para que isto aconteça, Marcos Cintra destaca pontos importantes no setor privado 
que poderiam, de fato, facilitar a parcerias entre os setores público e privado:

“Relativamente ao setor privado, as evidências apontam não apenas para a 
capacidade técnica, administrativa e gerencial para incorporar o setor na produção 
de bens e serviços a cargo do Estado. Há também liquidez e capacidade produtiva 
ociosa em busca de realização, características que poderiam ser canalizadas para 
financiar investimentos sob responsabilidade dos governo”.

Em relação ao poder público, Marcos Cintra afirma que:

“Pelo lado do setor público, desenvolver formas cooperativas de atuação com 
a iniciativa privada é a saída para realizar os investimentos necessários. Essa 
interação se apresenta com enorme potencial para implementar projetos voltados 
à qualificação de serviços prestados pelo Estado e para provisionar equipamentos 
sociais e infraestrutura produtiva”.

Em nosso país, de longa data já ocorre à parceria publico-privada com vistas à 
satisfação de interesses públicos. Com o advento da Lei das PPP não se notou alteração 
significativa. Consequentemente a Lei Federal nº. 11.079/04 limitou-se à positivação dos 
preceitos e costumes já utilizados nos contratos de parceria público-privada, demarcação 
bem definida das modalidades e à previsão de peculiaridades do instituto.

A concessão de rodovias é uma das principais experiências brasileiras na efetivação 
de contratos de parceria público-privada. Aproximadamente 10.000 quilômetros da malha 
rodoviária brasileira são gerenciados por concessionárias privadas, todas constituídas em 
Sociedades de Propósito Específico.
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Os estados podem também elaborar suas próprias leis de PPP. Há diversos projetos 
pelo Brasil, desde ações nacionais até estaduais, como no Rio Grande Sul, Santa Catarina, 
Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Abaixo estão 
elencados alguns exemplos:

• Construção do Complexo Datacenter do Banco do Brasil e Caixa em Brasília;
• Construção do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, em Minas Gerai;s
• Reforma no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte;
• Fornecimento e manutenção de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) de São Paulo;
• Construção do Hospital do Subúrbio (HS) em Salvador, já em funcionamento. É a primeira 
unidade hospitalar pública do Brasil viabilizada por uma Parceria Público-Privada;

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, fica evidenciado no presente artigo, que a Parceria Público Privado, é um 
modelo de parceria do Estado com a iniciativa privada, o qual podem juntamente atingir 
grande projetos da infraestrutura brasileira, que acaba não sendo concretizados por falta de 
dinheiro público e sua própria operalização. Deixando assim os serviços públicos de serem 
monopolizados pelo Estado, sendo concedido uma parcela dos serviços a entes privados.

Visto que as parcerias público-privadas giram em torno da delegação do Estado a 
particulares para realizarem serviços os quais o Estado não possui recursos suficientes para 
realizar, a criação da Lei das PPPs, efetivamente, é mais um passo no sentido da diminuição 
do papel do Estado e de sua retirada da economia do país. Trata-se de fenômeno mundial, de 
cunho neoliberal, na esteira da globalização, do qual, podemos ver os excelentes resultados.

O objetivo deste artigo é mostrar essa nova modalidade de concessão de serviço 
público que tem garantido à Administração Pública a construção de várias obras de 
infraestrutura que por insuficiência de recursos seria impossível tornar-se realidade.

Vale salientar ainda que, no Brasil, a demanda por investimentos em serviços 
públicos e infraestrutura é gigantesca, porém os orçamentos são restritivos, o que gera 
a insuficiência na produção de obras e por muitas vezes o Estado acaba por não atingir 
o objetivo estabelecido. Desta forma, através da implementação da parceria entre Poder 
Público e privado, haverá também o crescimento e o melhor desenvolvimento da economia 
brasileira.
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AS RELAÇÕES AFETIVAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
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RESUMO
O presente trabalho tem por escopo a análise das relações familiares na sociedade 
contemporânea, trazendo assim um breve levantamento histórico dessas relações e também 
do afeto. Após essa definição se faz necessário entendermos a evolução dos laços afetivos e, 
principalmente os laços afetivos na contemporaneidade.
Palavras-chave: Afetividade; Sociedade Contemporânea; Relações afetivas.

ABSTRACT
This article has the scope to analyze family relationships in contemporary society, thus 
bringing a brief historical survey of these relationships and also affection. After this definition 
it is necessary to understand the evolution of affective ties and especially the emotional ties 
in contemporaneity.
Key-words: Affectivity ; Contemporary society; Affective relationships .

1. INTRODUÇÃO

Com as inúmeras mudanças pela qual a sociedade, em especial a família tem 
suportado, resultado de um avanço cruel do sistema capitalista e uma evolução da própria 
economia de mercado, estamos vivenciando tempos líquidos no olhar de Bauman, onde 
as relações são fundamentadas e justificadas pela liberdade e pelas relações de compra e 
venda. (BAUMAN, 2008).

Junto a isso, observa-se um grande paradoxo onde antes o que se viam valorizadas 
eram relações consanguíneas para segurança e proteção patrimonial e hoje se vivenciam 
relações afetivas com a finalidade de buscar a felicidade e objetivos em comum.

A família na época contemporânea vai além dos laços conseguimos e o casamento 
entre um homem e uma mulher, com o decorrer dos tempos as famílias foram se modificando 
e não se limitando mais as relações heterossexuais, 

Assim, inicialmente se fez necessário o entendimento da evolução dos laços afetivos 
e, principalmente os laços afetivos na contemporaneidade.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesse trabalho trata-se de pesquisa exploratória, com 
utilização de bases bibliográficas, artigos científicos, revistas eletrônicas, leis, normas, 
jurisprudências e sites da internet.

269 Professora do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB, Graduada em Direito, Especialista 
em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa – e-mail: elisasschultz@hotmail.com
270 Acadêmica do 8ª Período do curso de Direito da FATEB – e-mail:kamyla.elias@outlook.com.
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. O Que são Relações Afetivas?

A afetividade é algo que faz parte da vida das pessoas e também do social, logo 
que todos os momentos de suas vidas estão ligados a alguma emoção, algum sentimento, 
e consequentemente estes são responsáveis pelo desenvolvimento, fortalecimento e 
aprendizagem dos indivíduos. 

Sendo assim, Romero (2011, apud, NOGUEIRA, 2013, p.16) destaca que: 

De uma maneira formal e abstrata, podemos dizer que a afetividade é uma das 
dimensões da existência humana que abrange todas as formas que possam afetar 
o ser humano em sua relação com o mundo. 

Cada indivíduo se afeta de uma forma diferente com o que acontece em sua volta e 
consigo, ou seja, alguns têm uma sensibilidade maior de ser afetado do que outros.

O afeto pode ser compreendido como sentimentos e emoções que, nas lições de 
Odilon Luiz Nogueira (2013, p. 17): 

Os afetos são entendidos como sinônimos de sentimentos, entretanto, eles 
correspondem às unidades específicas e próprias, que se configuram no plano 
da afetividade e, portanto, no homem como um todo, afetando toda a sua vida 
e levando-o a experimentar um modo próprio e único de se relacionar com o 
mundo.

Podemos então identificar qual a intensidade das emoções e dos sentimentos de 
cada indivíduo, e assim podemos entender como este é afetado, nesse viés compreendemos 
então que o fator social tem grande influência na vida das pessoas e em suas emoções e 
sentimentos.

Nesse sentido Odilon Luiz Nogueira (2013, p. 17) afirma que:

Os laços afetivos seriam os níveis de relacionamento, os elos ou vínculos criados no 
campo afetivo que as pessoas mantêm em seu meio de convivência, quer seja com 
outras pessoas, eventos ou objetos.

Sendo assim, todas as relações afetivas do indivíduo terão a sua importância e 
influenciaria em outras relações.

Após o supracitado, podemos então compreender a importância da afetividade 
na vida do indivíduo, logo que a mesma está presente em seu dia-a-dia, nas suas relações 
amorosas, familiares, sociais e até mesmo nas relações com objetos.

As relações afetivas veem para complementar a vida do ser humano, Odilon (2013, 
p. 18) explica que:

Significa que o homem somente poderá viver mais plenamente e mais 
integralmente se tiver uma coexistência, se estiver em um mundo onde possa 
dividir, compartilhar a sua existência com o outro e só se divide e compartilha, com 
aqueles que nos compreendem, nos aceitam, aqueles com os quais mantemos 
laços afetivos fortes e verdadeiros.
Desta forma as pessoas são mais completas quando se tem relações afetivas e 
dessas se constroem uma confiança e, além disso, uma segurança está ligada com 
todas as relações, ou seja, social e profissional.
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3.2. Histórico

A forma com que os indivíduos se relacionam está interligada com o momento 
histórico que estes estão inseridos. Antes de compreendermos as relações contemporâneas 
é necessário se entender como eram essas relações no passado.

Na antiguidade as relações afetivas estavam ligadas a busca de uma estética da 
existência, onde o bem e a beleza eram vistos como valores. Esses relacionamentos também 
estavam ligados nas questões políticas, logo que a família era considerada a base da 
sociedade, desta forma as separações não eram bem vistas nessa época.

Com o decorrer do tempo, o afeto teve grande influência da cultura judaico-cristã, 
onde o objeto dessas relações era visto com um ser supremo, uma divindade (de Deus para 
Deus). 

No período feudal o afeto não era valorizado, pois nesta época o objetivo dos 
relacionamentos era o poder, logo que o filho não tinha direito a herança deixada por seu 
pai, sendo assim era necessário que este se casasse com uma mulher que fosse rica, para que 
assim pudesse assumir o poder quando seu sogro morresse.

Em seguida temos o período cavalheiresco com a sua cortesia, onde o objeto era 
a dama, esse sentimento cortês veio em contrapartida ao feudalismo, onde não se tinha 
como objeto a herança, mas sim o coração da dama, mesmo esta já sendo prometida a outro 
sujeito.

No século XIX, encontramos a fidelidade e a eternidade, que são consideradas as 
características das relações afetivas românticas. A partir de então houve muitas mudanças 
na sociedade temos como exemplo a inserção das mulheres no mercado de trabalho, desta 
forma o não comprometimento afetivo acaba se tornando uma opção, temos como exemplo 
o casamento.

Por fim temos então a sociedade contemporânea, onde os indivíduos estão mais 
preocupados com a estabilidade financeira do que com os relacionamentos afetivos. Esta 
é uma época de consumismo na qual as pessoas são vistas como objetos de satisfação que 
pode ser conseguida através dos relacionamentos, estes podendo terminar a qualquer 
momento.

3.3. Teorias do Amor

No ramo da psicologia social Zick Rubin, psicólogo americano, advogado e autor, foi 
o primeiro a abordar teoricamente sobre o amor da forma romântica, distinguindo o amar e 
o gostar, tal estudo influenciou as teorias que se subseguiram dessa, tendo como principais 
a teoria dos três modelos do amor (Kelley), teoria das cores do amor (Lee), teoria triangular 
do amor (Sternberg) e teoria dos estilos de apego (Bowlby e Hazan&Shaver).

A primeira teoria divide o amor em três modelos, sendo estes o amor passional, 
pragmático e altruísta, o modelo passional que tem como base a necessidade de estar com 
outra pessoa, tem como ênfase a necessidade de um outro indivíduo, está relacionado com 
a atração física, a paixão, tem o surgimento súbito e a duração é breve, existe um controle 
mínimo sobre o curso do relacionamento. A falta do amor e a carência faz com que o 
indivíduo esteja mais vulnerável ao amor, desta forma se idealiza um tipo ideal de amor, 
com o passar do tempo nem sempre as expectativas são correspondidas.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



199

O amor pragmático enfatiza a tolerância e a confiança do amor, ocorrendo em 
relacionamentos mais maduros e duradouros, exige dos envolvidos confiança, conhecimento 
e compreensão e tem como base o respeito, admiração, lealdade e compromisso.

Por fim, dentro desta teoria, temos o modelo altruísta tem ênfase no cuidado onde 
não se espera nada em troca, a preocupação aqui está voltada somente ao outro individuo, 
com seu bem-estar e sua felicidade.

A teoria das cores faz uma analogia entre o amor e as cores, para assim conseguir 
explicar o que este sentimento. Tem como pressuposto que as cores assim como o amor 
pode encontrar diversas variações, ou seja, o amor é plural e não existe hierarquia entre eles. 
Uma pessoa pode, dependendo do momento ou do par, se adaptar a diferentes amores. 
Para Lee, existe seis tipos de amor onde três são modelos primários, sendo estes Eros, Storge 
e Ludus, esses três modelos podem se combinar e assim formam três subtipos de amor que 
são mania, ágape e pragma, outras combinações também são teoricamente possíveis, mas 
estas são as principais.

Eros está relacionado com a cor vermelha, que significa viver fortes emoções, está 
baseado no amor erótico, onde o indivíduo se guia por um par ideal, existe uma grande 
atração física, se abrindo mutualmente para o conhecimento.

Storge se relaciona com a cor amarela, existe um desenvolvimento gradativo do 
compromisso e da afeição dos indivíduos, não existe fortes emoções nem sujeito ideal, mas 
uma procura em conhecer outras pessoas que apreciem e tenham o mesmo interesse desta 
forma podendo assim ter um relacionamento.

Por fim temos Ludus que se iguala a cor azul, onde o sujeito está voltado para o 
prazer, não possui um tipo ideal nem deseja compromisso, são pluralistas e honestos com 
relação a isso.

Os modelos supracitados se combinados formam novos tipos de amor, sendo assim 
temos a mania que é a junção de Eros e Ludus formando então a cor violeta, que tem como 
característica uma preocupação obsessiva com o seu par, essa preocupação se dá de forma 
possesiva e ciumenta, o pragma se relaciona a cor verde é a ligação do Ludus e Storge, 
onde se valoriza a compatibilidade do par, se baseando no que se tem de comum, por fim 
temos Ágape que é Eros e Storge juntos temos então a cor laranja, aqui encontramos o amor 
desinteressado, respeitoso, altruísta e dedicado.

A teoria triangular do amor de Sternberg nos ensina que existem três componentes 
do amor sendo estes a intimidade, paixão e a decisão (compromisso), com a combinação 
desses componentes podem-se caracterizar diversas formas de amor, ou seja, sendo 
presente somente a intimidade. Temos como característica o carinho, algo muito próximo 
da amizade, logo que não existe paixão ou comprometimento. A presença apenas da 
paixão da origem a um relacionamento que se distingue um elevado grau de despertar 
psicofisiológico271, podendo começar e acabar instantaneamente. Por fim o amor baseado 
unicamente na decisão (compromisso), pode ser encontrado nos relacionamentos onde a 
intimidade a atração física já acabaram, é considerado um amor vazio. 

A teoria do apego de Bowlby nos ensina que o apego desenvolvido no início da 
vida de uma criança serve como base e também como modelo para as futuras vinculações 
afetivas, sendo incluído o relacionamento romântico.

Assim sendo, as primeiras experiências afetivas da pessoa serão responsáveis pela 
qualidade de futuros relacionamentos sendo estes românticos ou não.

271 Ação momentânea provocada na alma, que altera de imediato a fisiologia humana.
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3.4. Princípio da Afetividade

Atualmente o afeto pode ser considerado o principal fundamento para as relações 
familiares, segundo Paulo Lôbo (2011, p. 70): 

É o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações 
socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de 
caráter patrimonial ou biológico.

Tal princípio vai além de abarcar a família de uma forma harmônica incentiva os laços 
que surgem através do amor, sendo assim Paulo Lôbo (2011, p.71) ensina:

A família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens mais remotas: 
a de grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão de vida.

Além disso, o princípio da afetividade está ligado não somente na dignidade da 
pessoa humana (artigo 1º, III da Constituição Federal de 1998), mas também na solidariedade 
social (artigo 3º, I da Constituição Federal de 1998) e na igualdade entre filhos ( artigo 5º, 
caput, e 227, § 6º da Constituição Federal de 1998).

Neste sentido Paulo Lôbo (2011, p. 71) leciona:

O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre irmãos 
biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, além do forte 
sentimento de solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada pelo 
prevalecimento de interesses patrimoniais. É o salto, à frente, da pessoa humana 
nas relações familiares.

Sendo assim, mesmo não sendo expresso em lei, ao se utilizar da sensibilidade se 
é capaz de entender que a afetividade é um princípio no nosso sistema jurídico. Segundo 
Flavio Tartuce (2014, p. 96):

Os princípios estruturam o ordenamento, gerando consequências concretas, por 
sua marcante função para a sociedade. E não restam dúvidas de que a afetividade 
constitui um código forte no Direito Contemporâneo, gerando alterações 
profundas na forma de se pensar a família brasileira.

O princípio em questão se faz presente nas diversas expressões da família, que são ou 
não previstas pelo ordenamento jurídico, dando assim uma abrangência nos laços afetivos e 
atribuindo uma ênfase maior no que esses laços representam.

Encontramos o artigo 1593 do Código Civil que aprecia o princípio da afetividade, 
segundo Paulo Lôbo (2011, p. 72):

Essa regra impede que o Poder Judiciário apenas considere como verdade real a 
biológica. Assim, os laços de parentesco na família (incluindo a filiação), sejam eles 
consanguíneos ou de outra origem, têm a mesma dignidade e são regidos pelo 
princípio da afetividade. 

Com a mudança da sociedade, ocorreu uma modificação no conceito de família e 
também a inserção da afetividade como um princípio, implícito, previsto na Constituição 
Federal, isto ocorreu no momento em que se valorizou os laços afetivos e não mais o 
matrimonio. Nesse viés, Paulo Lôbo (2011, p. 73):
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A concepção revolucionária da família como lugar de realização dos afetos, na 
sociedade laica, difere da que a tinha como instituição natural e de direito divino, 
portanto imutável e indissolúvel, na qual o afeto era secundário. A força da 
afetividade reside exatamente nessa aparente fragilidade, pois é o único elo que 
mantém pessoas unidas nas relações familiares.

Como se percebe, o afeto não é mais algo secundário, mas sim o núcleo de todas 
as relações familiares, onde os laços afetivos não se resumem apenas no casamento entre 
homem e mulher. O afeto e um alicerce nos diversos modelos familiares.

3.5. Relações Afetivas na Sociedade Contemporânea

A sociedade contemporânea tem como característica não só o consumismo, mas 
também a tecnologia e suas relações online, segundo Nogueira (2013, p. 19):

Todas estas facilidades de comunicação possibilitaram a formação de uma 
sociedade virtual, onde o contato face a face perdeu espaço para outros modos de 
se comunicar.

Temos então como consequência o enfraquecimento dos laços afetivos, estes tão 
importantes para a formação e também para a estrutura do indivíduo.

Neste século do consumismo os indivíduos tendem a tratar todas as suas relações, 
tanto afetivas como sociais, como mercadorias que estão para serem consumidas e este 
consumo se limita as mercadorias que estão no mercado, Bauman (2001, p. 104-105) discorre 
que:

A liberdade de tratar o conjunto da vida como uma festa de compras adiadas 
significa conceber o mundo como um depósito abarrotado de mercadorias. Dada 
a profusão de ofertas tentadoras, o potencial gerador de prazeres de qualquer 
mercadoria tende a se exaurir rapidamente. Felizmente para os consumidores 
com recursos, estes os garantem contra consequências desagradáveis como a 
mercantilização. Podem descartar as posses que não mais querem com a mesma 
facilidade com que podem adquirir as que desejam. Estão protegidos contra o 
rápido envelhecimento e contra a obsolescência planejada dos desejos e sua 
satisfação transitória.

A sociedade deste período as relações são tratadas puramente como mercadorias 
que devem ser consumidas rapidamente, logo que qualquer oportunidade não aproveitada 
é uma oportunidade perdida, neste contexto Bauman (2001, p. 187) ressalta que:

Qualquer oportunidade que não for aproveitada aqui e agora é uma oportunidade 
perdida; não a aproveitar é assim imperdoável e não há desculpa fácil para 
isso, e nem justificativa. Como os compromissos de hoje são obstáculos para as 
oportunidades de amanhã, quanto mais forem leves e superficiais, menor o risco 
de prejuízos. “Agora” é a palavra-chave da estratégia da vida, ao que quer que essa 
estratégia se aplique e independente do que mais possa sugerir.

Deparamo-nos então com a descartabilidade, onde o que interessa e a quantidade e 
não a qualidade, logo os indivíduos valem mais pela sua aparência do que pela sua qualidade, 
desta forma o fracasso sempre está presente nessas relações superficiais e em consequência 
o individualismo, Birman (2001, p. 29):
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Os destinos do desejo assumem, pois, uma direção marcadamente exibicionista 
e autocentrada, na qual o horizonte intersubjetivo se encontra esvaziado e 
desinvestido das trocas inter-humanas.

Na sociedade de consumo a vida do homem se torna seu produto e é dominado 
pela economia, em seu artigo Debord (1997, p. 18) que descreve a sociedade como uma 
sociedade de espetáculo:

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo 
de definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A 
fase atual, que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados 
da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual 
todo “ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo 
tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da 
força social, moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é.

Nesse viés, o indivíduo sendo uma mercadoria deve ser tornar desejável e necessário 
para o consumo, desta forma a tecnologia e seus meios de comunicação auxiliam neste 
consumo de mercadorias especificas, esses itens tem data de validade, logo permanece por 
apenas um tempo na vida de um indivíduo, para que assim outro produto possa ocupar seu 
lugar, neste contexto Debord (1997, p. 45-46):

Sem dúvida, a pseudonecessidade imposta pelo consumo moderno não pode ser 
contrastada a nenhuma necessidade ou desejo autêntico que não seja, ele mesmo, 
produzido pela sociedade e sua história. Mas a mercadoria abundante aí está como 
a ruptura absoluta do desenvolvimento orgânico das necessidades sociais. Sua 
acumulação automática libera um artificial ilimitado, diante do qual o desejo vivo 
fica desarmado. A força cumulativa de um artificial independente provoca por toda 
parte a falsificação da vida social.

As relações atualmente extraem aquilo que os indivíduos precisam, nesse caminho 
a sociedade dente a estabelecer um individualismo, onde não se compartilham sonho e 
projetos.

Para então se seguir os padrões sociais dessa época é necessário se mostrar capaz 
de ser seduzido pelas mercadorias que estão disponíveis e pelas renovações deste mercado, 
este se preocupando com os indivíduos que tem esta possibilidade de consumir, ou seja, os 
que participam do consumismo, seguindo este pensamento Bauman (1998, p. 24) ensina 
que:

O serviço de separar e eliminar esse refugo do consumismo é, como tudo o mais 
no mundo pós-moderno, desregulamentado e privatizado. Os centros comerciais 
e os supermercados, templos do novo credo consumista, e os estádios, em que se 
disputa o jogo do consumismo, impedem a entrada dos consumidores falhos a 
suas próprias custas, cercando-se de câmeras de vigilância, alarmes eletrônicos e 
guardas fortemente armados; assim fazem as comunidades onde os consumidores 
afortunados e felizes vivem e desfrutam de suas novas liberdades; assim fazem os 
consumidores individuais, encarando suas casas e seus carros como muralhas de 
fortalezas permanentemente sitiadas.
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Nesse mundo de alta tecnologia o indivíduo encontra segurança em seus bens 
matérias como seus carros, casas, em seus serviços e também nos relacionamentos virtuais, 
logo que nestas redes não se é permitido ser como somos, pois assim as mercadorias não 
seriam atraentes, sendo assim, para Nogueira (2013, p. 20):

A mesma rede da qual necessitamos para nos sentir em conexão com o mundo, 
ao mesmo tempo nos enfraquece, pois ela não nos permite nos apresentarmos 
conforme realmente somos e mais ainda, não é bom que assim o façamos, pois 
para os outros componentes desta rede isto não interessa. O que interessa é que 
nos comportemos de forma homogênea. Caso isto não aconteça, a conexão pode 
ser desfeita com um simples apertar de botão. Os relacionamentos reais, que nem 
sempre são passíveis de nossa escolha e de nossos desejos, perdem espaço para os 
relacionamentos virtuais, uma vez que neste último podemos escolher, selecionar 
e mudar livremente e por isto mesmo nos oferecem uma grande proteção.

Estes meios de comunicação têm como objetivo alcançar cada vez mais um público 
maior, desta forma se utiliza de uma propaganda na qual afirma que a felicidade e o sucesso 
se encontram no consumo e caso o sujeito não obtenha esses produtos será infeliz, (1998, 
p. 56) explica:

Se o consumo é a medida de uma vida bem-sucedida, da felicidade e mesmo da 
decência humana, então foi retirada a tampa dos desejos humanos: nenhuma 
quantidade de aquisições e sensações emocionantes tem qualquer probabilidade 
de trazer satisfação da maneira como o “manter-se ao nível dos padrões” outrora 
prometeu: não há padrões a cujo nível se manter – a linha de chegada avança 
junto com o corredor, e as metas permanecem continuamente distantes, enquanto 
se tenta alcançá-las. (...) De todos os lugares, por intermédio de todos os meios 
de comunicação, a mensagem surge forte e clara: não existem modelos, exceto 
os de apoderar-se de mais, e não existem normas, exceto o imperativo de “saber 
aproveitar bem as cartas de que se dispõe”.

Para Bauman (2004), vivemos em uma modernidade liquida, onde os laços afetivos 
são desvalorizados, logo que os indivíduos não se preocupam mais com a construção dessas 
relações, mas sim com as redes sócias, onde nestas não existe barreiras, comprometimentos 
ou interferências, assim se existir alguma forma de aborrecimento basta excluir o indivíduo 
da rede social. 

Encontramo-nos em uma época onde se valoriza o prazer imediato, o individualismo, 
em consequência pessoas são utilizadas como objetos e assim ocorre o enfraquecimento da 
afetividade, Bauman (2004) ainda afirma que investir sentimentos em um relacionamento 
amoroso é algo arriscado; para não se tornarem dependentes uns dos outros não se cria 
laços afetivos, desta forma não se tem a liberdade limitada. Neste contexto os laços afetivos 
são vistos como algo que priva e domina o indivíduo. 

4. CONCLUSÃO

Como visto no decorrer da pesquisa, o presente trabalho versou sobre as relações 
afetivas na sociedade contemporânea e a sua contribuição no meio jurídico, onde se tem 
a afetividade como um princípio. A constatação é a de que as relações contemporâneas 
estão cada vez mais superficiais, mais liquidas, onde se baseiam em interesses e também no 
consumismo, assim se tornando mais frágeis. 
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O afeto é visto como uma fraqueza, prevalecendo o individualismo, onde se busca o 
prazer imediato e fácil, para se buscar o que deseja, o indivíduo, não se importa em controlar 
outras pessoas. Consequentemente se tem o enfraquecimento das relações afetivas e 
também o sofrimento humano.

O presente trabalho tem por intenção tentar compreender as relações na 
contemporaneidade, sendo esta uma época de consumismo e individualismo, onde o afeto 
é visto com fraqueza e o indivíduo só está seguro em seu escritório, casa, automóvel, ou 
seja, o mesmo está sendo moldado pela sociedade para ser um indivíduo consumista que 
só encontrará a felicidade através dos bens matérias, desta forma o afeto e as relações com 
as outras pessoas se tornam superficiais.
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OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS RELATIVOS À SITUAÇÃO 
PECULIAR DO ADOLESCENTE E OS FUNDAMENTOS DE ACESSO AO

 TRABALHO DO ADOLESCENTE

Tainá Pontes272 e Graciane Lima Leal dos Santos273  

Área de concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Relações de trabalho do adolescente seus fundamentos e princípios.

RESUMO
Nesta pesquisa será abordada sobre as garantias mínimas para se ter uma vida digna voltada 
aos adolescentes, que de forma precoce são inseridos no meio de trabalho. A exploração do 
trabalho da criança e do adolescente é um problema antigo, que merece ser eliminado com 
urgência, em razão dos graves prejuízos causados a essas pessoas, que se encontram em 
desenvolvimento físico, mental, emocional, moral, espiritual e social. Isto posto, o presente 
artigo analisa as principais normas que vedam ou restringem o trabalho da criança e do 
adolescente, especialmente a Constituição Federal de 1988, a Consolidação das Leis do 
Trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção nº 168 da OIT, que foi 
devidamente incorporada do ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-chave: Relações de trabalho do adolescente; princípios; fundamentos.

ABSTRACT
In this research will be addressed on minimum guarantees to have a dignified life dedicated 
to teens who early on are inserted in the middle of work. The exploitation of child and 
adolescent labor is an old problem that deserves to be eliminated urgently, due to the serious 
damage caused to these people, who are in physical, mental, emotional, moral, spiritual and 
social development. That said, this article analyzes the main rules which prohibit or restrict 
the child and adolescent labor, especially the Federal Constitution of 1988, the Consolidation 
of Labor Laws, the Statute of Children and Adolescents and Convention 168 of the ILO which 
was duly incorporated into the Brazilian legal system.
Keywords: adolescent labor relations; principles; foundations.
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1. INTRODUÇÃO

 Esta pesquisa tem por objetivo realizar um aprofundamento do conhecimento acerca 
das garantias fundamentais do Estado democrático de Direito e a relação de acesso ao trabalho 
do adolescente. Nas famílias de delinquentes há uma total alienação face às leis vigentes. 
Independentemente da classe social das famílias, ou de alguns de seus membros, a lei maior 
não é considerada nem respeitada e, muitas vezes, é até desprezada. Nesse sentido, as ações 
educativas e afetivas desempenhadas pela família são parâmetros não só de aceitação da 
autoridade da lei, mas também para o equilíbrio da identidade do indivíduo que vai se formar 
dentro desse contexto. A Constituição Federal de 1988 surge num contexto de busca da defesa 
e da realização de direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes 
áreas. Elege a instituição do Estado Democrático, o qual se destina “a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais”, assim como o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça social, bem como, seguindo a tendência do constitucionalismo contemporâneo, 
incorporou, expressamente, ao seu texto, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 
1º, inc. III) – como valor supremo –, definindo-o como fundamento da República. No título 
dos direitos e garantias fundamentais, proibiu o trabalho noturno, perigoso ou insalubre à 
criança ou adolescente, bem como vedou qualquer trabalho a menor de 16 anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. 

2. METODOLOGIA

 Para a realização desta pesquisa foram utilizados materiais como doutrinas, artigos 
científicos e revistas jurídicas. Será estudada a exploração do trabalho infantil e seus reflexos 
nas vítimas. Tendo como principal objetivo buscar uma solução, ou resposta, para um dos 
mais atuais temas discutidos em nosso país. 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Princípios

 Princípios são bases, o começo, o início, o ponto de partida, o âmago de tudo 
(BARROSO, 2000 apud SCHULTZ, 2009). Podemos definir princípios como verdades universais, 
algo idêntico em qualquer lugar ou circunstância. (COCURUTTO, 2008). Ou, como nos ensina 
Ataliba (2000 p.6-7), princípios são: 

“...linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico, 
Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente a 
perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constituídos)”. 

Eles expressam a substância última do querer popular, seus objetivos e desígnios, 
as linhas mestras da legislação da administração e da jurisdição. Por estas não podem ser 
contrariados: tem que ser prestigiados até as últimas consequências.

Para NUNES (2002 p.37), os princípios são o ponto mais importante de todo o 
sistema normativo, já que estes são os fundamentos sobre os quais se constrói toda a Ordem 
Jurídica. São os fundamentos do Estado, pois eles acabam por adequar as relações jurídicas, 
proporcionando a coordenação de todo o sistema jurídico sempre com uma visão positiva 
em prol dos membros de sua sociedade, garantindo a dignidade e a inclusão social. (MORAES, 
2009)
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A importância dos princípios ainda está em orientar e condicionar a interpretação 

das normas jurídicas em geral, influenciando toda a pirâmide estrutural, e como unificador 
dos direitos fundamentais. (SILVA, 1991)
 Na área do adolescente, a aplicação dos princípios não pode ser diferente, sendo 
que deve ser respeitado o princípio que melhor levar em conta a sua situação peculiar de 
desenvolvimento e de prioridade absoluta.
 Dentro da condição de inclusão e dignidade com o acesso ao primeiro emprego 
protegido constitucionalmente e temos que os princípios têm como objetivo a proteção 
nas mais diversas esferas como a fisiológica, cultural, moral e de segurança. (NASCIMENTO, 
2007 apud SCHULTZ, 2009)
 Nesse contexto Nascimento (2007 p. 19) trata dos princípios e traz como fundamentos 
e justificação dos mesmos na área do trabalho:

 - fundamento de ordem fisiológica: proteção ao desenvolvimento físico normal, sem 
o inconveniente das atividades insalubres, periculosas, penosas e noturnas; o que caracteriza 
e será discutido nos próximos capítulos quando tratarmos de condições do trabalho do 
adolescente;
 - fundamento cultural: garantia de instrução adequada, buscando adquirir educação 
formal básica; garantindo assim uma formação junto a aprendizagem da técnica de uma 
ofício;
 - fundamento moral: proteção do adolescente a ambientes imorais, que possam a vir 
interferir em sua formação, o que vem por proibir ao adolescente o trabalho em certos locais 
de vão contra a moral e os bons costumes como bares, atividades noturnas, entre outras. 
 - e, fundamento de segurança: proteção aos riscos de acidente de trabalho e assim a 
garantia do desenvolvimento biopsicossocial;

Deste modo, temos como princípios fundamentais a serem observados no tratamento 
do adolescente em situação de aprendizagem: principio da dignidade da pessoa humana, 
da prioridade absoluta, da inclusão social, da proteção contra a discriminação, ao respeito à 
idade mínima, a vedação ao trabalho noturno, insalubre, perigoso e penoso.

3.2. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

O princípio da dignidade da pessoa humana é um valor supremo, que vai atrair o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, inclusive o da vida. (SILVA,1991) 
Como também o acesso aos direitos sociais. (COCURUTTO, 2008)

A dignidade da pessoa humana é a base para a construção de pessoas confiantes 
em si mesmas, conscientes de que podem ser completos e donos de seu destino, e 
consequentemente podem ter acesso a todas as oportunidades que a vida vem por ofertar. 
(BERTI, 2005)

E é com essa construção de autonomia e direcionamento que se caracteriza o 
objetivo do acesso ao emprego do adolescente.

Tal princípio vai encontrar previsão expressa no artigo 1º da Constituição Federal, 
como fundamento norteador do Estado Democrático de Direito, onde se determina que toda 
aplicação e interpretação do direito deverá sempre privilegiar esse direito. (CONCURUTTO, 
2009). 

Do ponto de vista de Miguel Reale, (2000 p.277) apud SCHULTZ (2009), podemos 
entender o princípio da dignidade da pessoa humana, a partir de três concepções, sendo 
elas o individualismo, o transpersonalismo e personalismo.
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O individualismo é caracterizado pelo entendimento de que cada homem; é o 
eu subjetivo, cuidando e protegendo a si próprio e a seus interesses, promove e realiza, 
indiretamente, os interesses coletivos. O que se considera aqui é o próprio indivíduo e o que 
ele pensa de si mesmo, pois é o que vai afetar sua concepção a respeito de como encarar os 
direitos fundamentais.(REALE, 2000)

O transpersonalismo, outra visão que podemos ter do princípio da dignidade da 
pessoa humana é o contrário, pois prega que conseguindo o bem coletivo, o bem de todos, 
acabamos por proteger os interesses individuais; não tendo um bom relacionamento entre 
o bem do indivíduo e o bem de todos, devendo assim destacar os valores transindividuais. 
(REALE, 2000) 

Na terceira concepção, que podemos denominar de personalismo, abdica da 
concepção individualista e coletivista; não reconhece a ligação entre indivíduo e sociedade, 
decorrendo, como vimos, numa superioridade do indivíduo sobre a sociedade, seja a 
submissão daquele aos interesses do todo. (REALE, 2000)

Baseado nessas três concepções de Reale pode-se observar o quanto engloba a 
questão do princípio da dignidade da pessoa humana, pois trabalha tanto o indivíduo como 
as suas relações sociais.
 Relacionado ao adolescente, também se considera o princípio da dignidade da 
pessoa humana, respeitando ainda mais a situação de sua fase de vida. (MARTINS, 2006) E 
o contexto da dignidade independe da situação do adolescente, sendo para todos, os em 
situação regular, os em conflito com a lei, os egressos, entre outros.
 Essa garantia tem como objetivo, a preservação dos direitos fundamentais 
intimamente relacionados à dignidade e a integridade do adolescente, para a promoção do 
desenvolvimento dos mesmos em um contexto adequado e apropriado. (BERTI, 2005)

3.3. Princípio da Prioridade Absoluta

 Sem dúvida estamos diante do mais importante dos princípios constitucionais 
instituídos a favor da e do adolescente, o princípio que afirma que a e o adolescente tem 
prioridade absoluta em todas as áreas. Esse princípio é a primazia do interesse da e do 
adolescente sob qualquer outro interesse. (MARTINS, 2006)
 O princípio da prioridade absoluta surgiu junto às alterações da Constituição Federal 
de 1988274 com a mudança da visão sobre os adolescentes que passaram de objetos a sujeitos 
de direito. (BERTI, 2005)
A prioridade absoluta não pode ser trabalhada separada da Doutrina da Proteção Integral 
que fez com que as s e os adolescentes passassem a ser considerados sujeitos de direito, 
e condicionou a elas a prioridade absoluta em todos os atendimentos, dada sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento e, em contraposição ao Código de Menores de 
1916, onde a legislação e garantias a s e adolescentes não tinham abrangência total. (BERTI, 
2005) 

274 Constituição Federal de 1988: art. 227 O artigo 227 da Constituição Federal do Brasil: “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à  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.”
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 O princípio em tela, então surge como certa “repressão” ao determinismo e não 
totalidade do Código de Menores, e está ligado diretamente a Doutrina da Proteção 
Integral, que teve sua fonte na Declaração dos Direitos da , em 1959, sendo, posteriormente, 
preconizada pela Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que somente 
seria aprovada pela Assembléia das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989. (BERTI, 
2005)

A doutrina da Proteção Integral procura a satisfação de todas as necessidades dos 
adolescentes, também relacionada à proteção da dignidade, da integridade e da inclusão 
social. Essa visão impõe ao Estado, à sociedade e à família, o atendimento do adolescente 
de um modo integral, ou seja, muito além de suas necessidades básicas de sobrevivência. 
(MARTINS, 2006)
 Trata-se de uma discriminação positiva, onde acontece a diferenciação com relação à 
retributividade de adultos, e a geração de uma especificação da dignidade humana peculiar 
desses adolescentes, diretamente ligada aos fatores de igualdade e justiça do ordenamento. 
(BERTI, 2005)

4. PRINCÍPIO DA INCLUSÃO SOCIAL

 Dentre vários significados que se possa dar a palavra inclusão, a utilização do termo 
“incluir” aqui, quer dizer: estar incluído ou, compreendido, fazer parte. E é pelo pertencimento 
que buscamos a inclusão junto ao adolescente, em meio às políticas públicas voltadas para 
o público em questão, sendo que o primeiro emprego é uma delas.
 A inclusão social pode ser considerada na sua essência, conforme Cocurutto (2008 p. 44):

“A inclusão ampla e irrestrita das pessoas ao convívio social com igualdade de 
oportunidades para a realização de uma vida feliz dependerá da atuação dos 
órgãos dos três poderes do Estado, mas o enfoque político desta questão se 
apresenta primordial.”

Pode-se afirmar que é um dos objetivos fundamentais do Estado Democrático de 
Direito, imprescindível para efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.
 Partindo da divisão dos direitos fundamentais e sociais, pode-se afirmar que 
relacionado aos direitos fundamentais exige-se do Estado uma ação negativa, no sentido 
de respeitar a individualidade de cada cidadão. (COCURUTTO, 2008). Já com relação aos 
direitos sociais, garante-se uma ação positiva do Estado vinda a efetivar o acesso a esses 
direitos. (COCURUTTO, 2008)
 O mais importante é a questão do princípio da dignidade humana ir de encontro 
direto com o princípio da inclusão social. São princípios que caminham juntos e se 
completam como verdades universais. (COCURUTTO, 2008) 
 Esse princípio encontra previsão implícita na Constituição Federal no seu artigo 3º, 
que fala em erradicação de pobreza e marginalização, reduzindo as desigualdades sociais 
e regionais promovendo o bem de todos.  
 Pode-se assim dizer que a inclusão social é sem duvidas um princípio vinculado 
aos fundamentos da nação brasileira, onde se quer a eliminação da pobreza e da 
marginalização, redução das desigualdades sociais, preconceitos e discriminações, sendo 
que dessa forma podemos formar uma sociedade mais justa e fraterna, e muito, além 
disso, garantir a dignidade da pessoa humana. Segundo Cocurutto (2008 p. 45), a inclusão 
social é a materialização da vida digna da pessoa humana.
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Então, todo e qualquer fator que venha por implicar na exclusão social deve ser 
afastado, pois afronta diretamente a Constituição Federal. (COCURUTTO, 2008) 

O adolescente também tem direito a essa inclusão social levando-se sempre em 
consideração que são sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento, ou 
seja, as ações de inclusão devem ser desenvolvidas com prioridade absoluta e levando em 
conta seu estado para o atendimento dessas necessidades.
 Relacionado a essa inclusão, a fase de adolescência está ligada a diversas 
inseguranças, conflitos e medos circunstanciais características do período. A adolescência 
é uma fase evolutiva na vida do ser humano, onde se busca uma nova maneira de ver a si 
e ao mundo. (CANTONE, 2009)
 Dessa forma entende-se como uma reedição de todo desenvolvimento infantil 
visando definir o caráter social, sexual, ideológico e vocacional, utilizando-os em 
manifestações de grupos. (CANTONE, 2009)
 O que se observa na prática, que talvez seja o maior problema dessa fase é a questão 
do pertencimento a grupos de identificação, ou seja, relacionados à linguagem, vestuário, 
gosto musical, entre outros. (SANTARELLI, 2009) 
 O senso de pertencimento a grupos sociais, ou seja, nos da força para lutar por 
causas, e  a sensação de participarmos de “alguma coisa maior do que nós mesmos”. 
(ZANETTI, 2008) 
 É o exercício da cidadania, ou acesso a instrumentos que deem acesso a essa 
inclusão, como o acesso ao primeiro emprego que fundamentam e interagem junto ao 
sentimento de pertencimento em relação à sociedade.(FELIPPE, 2008)

4.1. Princípio da Não Discrimação ao Trabalho do Adolescente

Discriminação pode ser entendida como o ato de tratar as pessoas de forma 
diferenciada e menos favorável a partir de determinadas características pessoais, tais 
como, entre outras, o sexo, a raça, a cor, a origem étnica, a classe social, a religião, as 
opiniões políticas, a ascendência nacional, que não estão relacionadas com os méritos e 
nem com as qualificações necessárias ao exercício do trabalho. (COSTA, 2010)

Entre os atos de discriminação no trabalho está à interferência de critérios subjetivos 
de admissão e/ou promoção, o que resulta em privilégios para os grupos dominantes ou 
hegemônicos. É, portanto, uma ação que provoca benefícios e malefícios decorrentes de 
uma escolha baseada no preconceito e nos estereótipos.

A não discriminação ao trabalho encontra fundamento legal na Constituição 
Federal de 1988 no artigo 7º, inc. XXX275, onde proíbe a diferença de salários, de exercícios 
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Essa 
previsão tem como objetivo promover o bem de todos independente de sua origem.

275 Constituição Federal de 1988 – art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem a melhoria de sua condição social:
(...in omissis...)
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho 
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz , a partir de 14 anos.
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O princípio da não discriminação do trabalho tem ligação direta com o princípio 
da igualdade, ou ainda mais se pode considerar que tal princípio nasceu do princípio da 
igualdade. (OLIVEIRA NETO, 2006)

Dentro disso, a igualdade é agredida quando o fator diferencial adotado para 
qualificar os atingidos pela regra não vem por guardar relação com a inclusão do sujeito. 
(OLIVEIRA NETO, 2006)

A eliminação da discriminação no trabalho está diretamente relacionada à dignidade 
da pessoa humana e a inclusão social. E, isso acontece, quando o trabalho reúne trabalhadores 
com suas diferenças e os trata com igualdade, fazendo-os pertencer ao grupo. (COSTA, 2010)

Relacionado ao termo discriminação, temos como significado distinguir, estabelecer 
diferenças. Desse modo, não é apenas um termo pejorativo. Ou ainda, dentro do dicionário, 
a palavra ‘discriminação’ trabalha com um poder depreciativo, algo que vem por conflitar 
com a igualdade. (MELLO, 2002)

4.2. Princípio ao Respeito à Idade Mínima ao Trabalho

A idade mínima para o ingresso do adolescente no Mercado de trabalho é fixada no 
artigo 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988276, onde a mesma proíbe o trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo apenas na condição de aprendizagem.

Como critério a essa idade mínima para o trabalho utilizam-se os indicadores da 
Convenção da Organização Internacional do Trabalho OIT nº. 138, que será trabalhada no 
Capítulo II deste trabalho  e que busca proteger o desenvolvimento saudável dos jovens 
trabalhadores, assim como a sua escolaridade como valor preponderante em relação ao 
trabalho.

Essa condição da Constituição de 1988 significa proteção, considerando o início do 
trabalho ao término do ensino fundamental da escola, e a dedicação á formação familiar. 
(NASCIMENTO, 2007)

O que se tem de fato é que o adolescente não está totalmente preparado para entrar 
no mercado de trabalho com jornadas de 8 horas diárias. (NASCIMENTO, 2007)

A condição dos menores de dezesseis anos entrarem no mercado de trabalho é o 
fator de aprendizagem, sendo que valoriza seu valor educacional. (NASCIMENTO, 2007)

A proibição do trabalho para tal faixa etária insta sobre as relações empregatícias, 
trabalhos eventuais ou temporários, pequenas empreitadas, avulso e autônomo tanto as 
atividades urbanas como rurais; sendo que se veda a remuneração permitindo-se os trabalhos 
que são executados de modo a beneficiar a formação do menor, de cunho educacional e 
profissionalizante. (NASCIMENTO, 1989)

Em relação a idade mínima ao trabalho enfatiza-se que o trabalho deve ser sempre 
encarado como um momento dentro do processo de educação, tanto sobre o ofício quanto 
sobre a realidade. (MANU, 1995)

276 Constituição Federal de 1988 – art. 7º. - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem a melhoria de sua condição social:
(...in omissis...)
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
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277 Constituição Federal de 1988 – art. 7º. - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem a melhoria de sua condição social:
(...in omissis...)
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
278 Consolidação das Leis Trabalhistas: 
art. 404 – Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerando este o que for executado no 
período compreendido entre as 22 e ás 5 horas.
art. 405. Ao menor não será permitido o trabalho:
I – nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para esse fim aprovado pela Secretaria 
de Segurança e medicina do Trabalho;
279 Estatuto da  e do Adolescente. 
art.67 – Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido 
em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho:
I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
II perigoso, insalubre ou penoso; 

5. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO TRABALHO NOTURNO, INSALUBRE, PERIGOSO E 
PENOSO.

O Brasil adota o critério semelhante aos dos países mais desenvolvidos no que 
tange a supressão do trabalho infanto-juvenil. A própria Constituição Federal proíbe o labor 
dos menores que 18 anos em ambientes insalubres ou perigosos, por estarem os mesmos 
expostos à nocividade e mais passíveis a contraírem doenças haja vista que o organismo dos 
menores ainda esta em formação para a fase adulta.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reza que o adolescente que desenvolva 
atividade laborativa, ou seja, aprendiz, aluno de escola técnica, trabalhe em regime familiar, 
de acordo com o art. 67,inciso II é proibido o labor insalubre, penoso ou perigoso, além de 
remediar a própria Carta Magna que não cita o trabalho penoso em suas vedações ao labor 
do menor(SILVA, 2009). 

Sérgio Martins também comunga de tal entendimento:

A Constituição, por outro lado, prescreve direitos mínimos, nada impedindo que 
a legislação ordinária venha a restringir outros direitos. Certamente, não foi a 
intenção do legislador constituinte que o adolescente viesse a trabalhar em minas 
ou subsolos, em pedreiras, em obras de construção civil etc. O inciso II do art. 
67 da Lei n. 8.069/90 supriu essa deficiência, proibindo o trabalho do menor em 
atividades penosas. (MARTINS, 2003, p.586).

As vedações ao trabalho noturno, insalubre, perigoso e penoso são verdadeiras 
proibições que o legislador optou por fazer aos menores de dezoito anos baseado na 
condição protetiva de sua fase peculiar de desenvolvimento. (PEREZ, 2008)

Essas vedações podem ser encontradas no artigo 7º, inc. XXXIII277 da Constituição 
Federal de 1988, na Consolidação das Leis Trabalhistas nos artigos 404 e 405278  e no próprio 
Estatuto da  e do Adolescente em seurt. 67 ins. I e II279.

Para melhor compreender o porquê de tal vedação, trabalharemos com cada 
proibição separadamente.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



213

5.1. Vedação ao Trabalho Noturno

A CLT define trabalho noturno urbano nos termos do seu artigo 73 parágrafo 2º280 
, sendo aquele compreendido entre ás vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia 
seguinte, tendo o trabalhador direito de receber o adicional de 20% sobre a hora normal. Já 
o trabalho rural é regulado pela Lei 5.889/1973 em seu art. 7º281, sendo compreendidas como 
aquele executado entre as vinte e uma horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte na 
lavoura e das vinte horas de um dia ás quatro horas do dia seguinte na pecuária, tendo o 
trabalhador direito de receber 25% de adicional noturno sobre a hora normal trabalhada.

Sobre a proibição do trabalho noturno a Profa. Alice Monteiro de Barros entende 
que: 

Ao menor de 18 anos é proibido o trabalho noturno, assim considerado aquele rea-
lizado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, no meio urbano (art. 
404 da CLT) e, no meio rural, das 20 horas de um dia e às 4 horas do dia seguinte, 
se executando na pecuária, ou das 21 horas de um dia ás 5 horas do dia seguinte, 
se exercidas as atividades na agricultura (art. 11 parágrafo único e 12 do Decreto 
n. 73.626, de fevereiro de 1974). Razões de ordem biológica, social e econômica 
justificam a proibição. (BARROS, 2008, p.553).

Justifica-se a proibição desse tipo de trabalho ao adolescente sob o argumento 
de que o trabalho executado nesse período é bem mais cansativo do que o realizado no 
período diurno, relacionado ao fato do corpo e do sistema nervoso trabalharem no período 
que estão preparados para o descanso, exigindo um esforço adicional. (PEREZ, 2008)

Dentro desse contexto prejudicial, podemos analisar que para um adolescente 
em situação de desenvolvimento teria consequências biológicas, psicológicas, psíquicas e 
principalmente sociais. (PEREZ, 2008) 

280 Consolidação das Leis Trabalhistas. 
art. 73 - Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior 
à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, 28.8.1946)
(... in omissis...)
§ 2º - Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas 
de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.666, 28.8.1946)
(... in omissis...)
281 Lei 5.889/ 1973
Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho noturno o executado entre as vinte e uma horas de 
um dia e as cinco horas do dia seguinte, na lavoura, e entre as vinte horas de um dia e as quatro horas do dia 
seguinte, na atividade pecuária.
Parágrafo único. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração 
normal.
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5.2. Vedação ao Trabalho Insalubre

São atividades insalubres as descritas no artigo 189 da CLT282, aquelas atividades 
ou operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os 
empregados a atividades nocivas a saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão 
da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus eventos.

Relacionado ao trabalho insalubre está o risco para a saúde do adolescente. 
(NASCIMENTO, 2007)

Em decorrência desse conceito, tem-se que o adolescente por estar em fase de 
formação está muito mais suscetível a esses agentes agressivos. (NASCIMENTO, 2007). Essa 
formação tem relação com o crescimento e o adolescente sofre mais os feitos nocivos dos 
agentes químicos e biológicos presentes nos ambientes de trabalho por não possuírem 
defesas maduras. (NASCIMENTO, 2003). 

5.3. Vedação ao Trabalho Perigoso

Consideram-se como atividades perigosas aquelas descritas no art. 193 da CLT283  que 
por sua natureza ou método de trabalho impliquem contato permanente com substancias 
inflamáveis, explosivos e com eletricidade, em condições de risco acentuado.

A proteção relacionada à vedação ao trabalho perigoso ao adolescente consente a 
situação de risco que o mesmo oferece. (PEREZ, 2008) Risco esse à vida e à integridade física 
do empregado. (NASCIMENTO, 2007)

Essa proteção a esse risco relaciona-se diretamente com a imaturidade mental em 
não perceber os riscos potenciais que envolvem uma atividade perigosa específica ou dos 
riscos das condições em que trabalha. (NASCIMENTO, 2003)

5.4. Vedação ao Trabalho Penoso

A vedação ao trabalho penoso foi introduzido no ordenamento jurídico pelo Estatuto 
da e do Adolescente - ECA, embora não tenha trazido a definição do que seria compreendido 
como tal. Desse modo, entende-se por trabalho penoso a exclusão das definições de trabalho 
perigoso e insalubre para definir trabalho penoso. (PEREZ, 2008)

282 Consolidação das Leis Trabalhistas
Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
283 Consolidação das Leis Trabalhistas
Art. 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos locais da empresa.
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
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A respeito do trabalho penoso, o Prof. Sergio Pinto Martins entende que:

A Constituição proibiu o trabalho do menor nas atividades noturnas, insalubres 
ou perigosas, mas nada mencionou sobre o trabalho penoso. Parece, portanto, 
que seria permitido o trabalho penoso ao menor. Poder-se-ia argumentar que 
não seria tão prejudicial à saúde ou á moral do menor o trabalho penoso; todavia, 
houve descuido do constituinte e era ampla a intenção de proibir todo trabalho 
prejudicial ao menor. A Constituição, de outro modo, prescreve direitos mínimos, 
nada impedindo que a legislação ordinária venha restringir outros direitos. 
Certamente, não foi a intenção do legislador constituinte que o adolescente viesse 
a trabalhar em minas ou em subsolos, em pedreiras, em obras de construção civil, 
etc. O inciso II do art. 67 da Lei nº 8.069/90 supriu essa deficiência, proibindo o 
trabalho do menor em atividades penosas.(MARTINS, 2003, p.599).

Também podemos encontrar referência dessa vedação no art. 405 §5º da CLT284, como 
forma de proibição ao trabalho penoso, pois proíbe o empregador de contratar adolescente 
para a prática de serviço que demande o uso de força muscular superior a vinte quilos para 
serviço contínuo e vinte e cinco quilos para o trabalho ocasional. (PEREZ, 2008) 

Para auxiliar na definição e entendimento do tema, podemos trabalhar com 
duas correntes para definir o trabalho penoso, sendo uma de Oliveira (2009, p. 233)285  
compreendida como aquele que acarreta desgaste físico ou psíquico desproporcional a 
quem o realiza e gerando comprometimento; e a outra de Barros (2005, p.530)286, sendo 
interpretado pela Convenção 95 da OIT, cuidando das formas de trabalho proibidas á mulher 
como atividades de empurrar, levantar ou retirar grandes pesos ou que envolva esforços 
físicos excessivos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade deste trabalho consiste em explicar que a exploração do labor dos 
adolescentes e crianças causam diversos prejuízos ao desenvolvimento dos mesmos, em 
vários aspectos, como por exemplo na educação, e de forma física, mental, moral e de sua 
saúde

A incidência do trabalho infantil no Brasil tem como um dos principais motivos à 
pobreza. 

Crianças e adolescentes com dificuldades de acesso à educação básica, e sem 
alternativa, acabam partindo em busca de uma fonte de renda para sustentar sua casa. 

A contribuição na renda familiar é determinante para a entrada no mercado de 
trabalho de crianças, e com o passar do tempo à necessidade do próprio consumismo levam 
esses adolescentes a continuar vendendo sua mão-de-obra barata. Os menores brasileiros, 
em grande parte, são forcados ao trabalho para ajudar suas famílias. Outros, inclusive, 
preferem trabalhar a estudar, pois o trabalho traz dinheiro para dentro de casa.

284 Consolidação das Leis Trabalhistas
Art. 405 Ao menor não será permitido o trabalho:
§ Aplica-se ao menor o dispositivo no art. 390 e seu parágrafo único.
285 Para PEREZ (2008, p. 102), entende-se como o pensamento mais adequado a hipótese, partindo do princípio 
da proteção integral devendo ser compreendido como aquele trabalho realizado em condição incômoda ou 
difícil capaz de promover o cansaço físico e mental excessivo.
286 Para PEREZ (2008, p. 102) a autora compara o trabalho adulto ao da mulher e não do adolescente, o que 
entende por uma não adequação da hipótese em análise.
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Ainda que essa criança ou adolescente consiga trabalhar recebendo algum tipo de 
pagamento, é provável que reproduza as condições de pobreza, visto que a não qualificação 
da mão-de-obra e a falta de perspectiva de desenvolvimento, limita-os a ter acesso a 
qualquer tipo de oportunidade de trabalho qualificado, para então sair da condição precária 
que se encontram. 

A criança que desempenha um trabalho fora dos padrões da CLT, na forma de 
exploração e não de menor-aprendiz, prejudica o seu desenvolvimento, principalmente 
o intelectual, pois na maioria dos casos o seu desempenho enquanto estudante fica 
prejudicado, quando a mesma não abandona a escola por causa do trabalho.

O assunto trabalho infantil é um desafio a ser solucionado tanto pelo o governo 
quanto pela a sociedade. O combate a não exploração da mão-de- obra infantil é respaldada 
nos direitos humanos. Os empregadores que aceitam empregar menores de idade, salvo na 
condição de aprendiz, devem ser necessariamente penalizados. 

Há a necessidade de efetivar as políticas sociais, com ações que visem erradicar o 
trabalho infantil, sendo que essas crianças e adolescentes sejam assistidas pelo Estado e 
tenham realmente seus direitos assegurados pela Constituição. 

Acredita-se que a solução seria criar mais meios de oportunidade e facilidade para que 
o adolescente venha superar os fatores que contribuíram para a prática do ato infracional e 
se desenvolver integralmente, assegurar meios para que os adolescentes desenvolvam suas 
potencialidades a fim de que possam estabelecer uma convivência familiar e comunitária 
pautadas em valores éticos e morais que contribuem para uma atuação ativa na sociedade 
de maneira autônoma, solidária e competente.
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REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA E A FLEXIBILIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DA 
ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA 

Eduardo Neineska287 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do Estado contemporâneo

RESUMO 
A Legislação e seus desdobramentos nas práticas Administrativas devem ser cada vez 
mais objeto de estudo na área jurídica, tendo como perspectiva o alastramento estatal, a 
concepção do Estado Gerencial e a submissão do Administrador à lei. Este artigo analisa o 
tema da legislação pátria sob a perspectiva dos conceitos empregados pelo legislador, e a 
função normativa do Poder Executivo, notadamente o dever-poder regulamentar, em sua 
acepção de regulamentação técnica. Sob o enfoque dos conceitos jurídicos indeterminados, 
busca-se dentro dos ditames constitucionais e da teoria dos três poderes demonstrar a 
necessidade de se entender a legislação como mecanismo de facilitação social e dentro de 
tal finalidade, reconhecer por vezes o desconhecimento técnico do Poder Legislativo, bem 
como a atribuição de competências constitucionais inerentes ao Poder Executivo. Assim, 
as ditas lacunas da lei, se mostram, em matéria administrativa, como verdadeiros pontos 
de atuação concreta e pontual da Administração na busca pelo atendimento ao interesse 
público. 
Palavras-chave: Poder Regulamentar; Estado Gerencial; Conceitos Jurídicos Indeterminados; 
Cláusulas Gerais; Técnica Legislativa.

ABSTRACT 
The legislation and its consequences on administrative practices should be increasingly be 
studied in the legal field, with the prospect the state spread the conception of the State 
Management and submission administrator to the law. This article examines the issue of 
Brazilian legislation from the perspective of the concepts employed by the legislature, and 
the regulatory function of the executive branch, notably due to regulatory power. Under the 
focus of indeterminate legal concepts, to search within the constitutional principles and the 
theory of three powers demonstrate the need for the legislature to understand the law as 
social facilitation mechanism, and within such purpose, recognize their technical knowledge, 
and the allocation of constitutional powers inherent in the executive branch. Thus, said gaps 
in the law, are shown in administrative matters, as true points of concrete and timely action 
of the administration in the pursuit of serving the public interest.
Keywords: Regulatory power; Managerial State; Indeterminate Legal Concepts; General 
Provisions ; Legislative technique.
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Estadual de Ponta Grossa. Advogado do Município de Curiúva – PR. E-mail: du_neineska@hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho, busca-se avançar de maneira geral sobre as técnicas legislativas 
utilizadas de formulação utilizadas em nosso sistema legislativo, essencialmente no que 
tange ao modo da utilização de termos jurídicos e a respectiva restrição ou ampliação 
da discricionariedade administrativa, bem como da capacidade inerente ao dever-poder 
regulamentar do Poder Executivo.

É ponto de discussão ainda, a demonstração que o legislativo admite maior ou menor 
margem de escolha à Administração Pública conforme a natureza da temática abordada na 
legislação, bem como a necessidade de aprofundamento sobre a matéria. 

Dentro de uma temática de liberdade legislativa, passa-se a adentrar no estudo do 
poder regulamentar, sua origem legal, bem como a forma de identificação da possibilidade 
ou não do exercício do dever-poder regulamentar.

Dentro da temática do dever-poder regulamentar, se realizará exposição de novos 
conceitos acerca do dever-poder regulamentar, especialmente em seu aspecto técnico, 
conciliando a técnica da necessidade material disciplinada pela lei, com a própria técnica 
legislativa e a utilização de conceitos jurídicos indeterminados.

Por fim, a temática da interpretação legislativa, tendo como base as ideias 
contemporâneas da Administração Pública Gerencial como substituto da Administração 
Burocrática, e as necessárias mudanças de cunho filosófico e hermenêutico, tanto na 
aplicação, quando na elaboração da legislação.

O presente trabalho guarda relevância em seu tema trabalhado, já que aborda, mesmo 
que de maneira inicial, a temática das funções estatais, e suas atitudes de interferências e 
cooperações, na busca por um melhor gerenciamento do poder público através de seus 
órgãos.

2. METODOLOGIA
 
O presente artigo tem como métodos o teleológico e dialético, buscando dentro 

de uma análise de ideias e contrapontos a finalidade das normas jurídicas relacionadas ao 
tema proposto. Trata-se de pesquisa aplicada do tipo descritiva com abordagem qualitativa. 
Quanto aos meios de investigação, foi utilizada a revisão bibliográfica, com a formação de 
um referencial teórico sobre assuntos em relação direta ao tema, cujos dados consistem de 
coletadas em periódicos, artigos, dissertações e teses.

3. A SEPARAÇÃO DE FUNÇÕES ESTATAIS: SEUS REFLEXOS NA FORMA DE APLICAÇÃO 
DAS LEIS

O objetivo no primeiro tópico do presente trabalho, é percorrer o caminho mais 
elementar do trabalho, no caso a separação de poderes, chegando-se até os aspectos 
de disposição na lei dos conceitos jurídicos que irão efetivamente serem aplicados no 
ordenamento.

Busca-se ainda, apontar a influência das mudanças no ideal clássico de separação de 
poderes, para uma ideia de distribuições de funções, dentro do contexto da abrangência das 
normas e tipos legislativos.
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288 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. Do Espírito das Leis - Col. A Obra Prima de Cada Autor. São 
Paulo: Martin Claret, 2009. p. 83-105.
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Acesso em: 13 mar. 2016. p. 7
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292 RIBEIRO, Flavia. O legislativo e a problemática da responsabilidade na organização constitucional 
contemporânea. Brasília: Senado Federal, 1980. p. 47-51.

3.1. O Ideal Contemporâneo de Separação de Poderes 

Em sua grande maioria, a ciência jurídica ainda tem em mente, a tripartição dos 
poderes formulada por Montesquieu288, onde funções ou poderes, são definidas como: 
função legislativa, função executiva e função jurisdicional. Deferidas a determinados órgãos, 
com um leve sistema de freios e contrapesos. Contudo, tal divisão, quase imutável e estática 
já não se faz mais presente, diversos são as classificações para as funções do Estado que se 
formulam com o passar dos anos, e com elas o pensamento científico também se modifica.

Dentre tantas classificações formulada, as que atualmente mais são aceitas e 
reverenciadas pela ciência jurídica, notadamente no Brasil, abordando novas para as 
definições da nova estrutura funcional do Estado, são as expostas por Georges Burdeau e 
Karl Lowenstein.

O primeiro, divide as funções estatais na criação do Direito, produzindo o direito, 
introduzindo na ordem jurídica matéria inovadora, ou seja, a função de inovar na ordem 
jurídica, com a modificação, atualização ou introdução de conteúdos legais, a qual seria 
deferida como função governamental; e a execução do Direito criado, que abarcaria as 
competências e decisões que derivariam da função de criação do direito, essa que seria 
deferida à função administrativa, tanto a função administrativa em sentido estrito, como a 
função jurisdicional289. 

Por sua vez Lowenstein290, sugere uma tripartição das funções, contudo, de maneira 
diversa da tripartição clássica, utilizando, além das funções definidas por Burdeau, acima 
citadas, a função de controle.

Como bem se sabe, no Brasil, temos funções estatais definidas, quase estáticas, dentro 
de uma atribuição de poderes do Estado, divididas de acordo com a funcionalidade, sendo 
que ao Legislativo cabe legislar, ao Executivo cabe gerenciar, e ao Judiciário julgar. Evidente 
que aqui, se fala de um sistema de funções típicas, não deixando de lado o deferimento de 
funções atípicas para os Poderes do Estado, em um sistema de freios e contrapesos291.

Nesse sentido, pode-se afirmar, que o Legislativo, e em especial no Brasil, apesar de 
manter seu papel de detentor e protagonista no processo legislativo, passou a contar com o 
acompanhamento do Executivo neste processo, em uma clara demonstração de abandono 
da teoria clássica da partição de poderes, flertando com uma teoria mais dinâmica para as 
distribuições das funções estatais. 

A administração passou a gerenciar os atos do poder público (atribuição tradicional 
do Executivo), mas passou a prever e normatizar as situações de governo (atribuição 
tradicional imposta quase que exclusivamente ao Legislativo)292.
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Tanto que, enormes são os temas de iniciativa legislativa exclusiva do Poder 
Executivo, como os expressos no art. 61, § 1º da CRFB/88293, das leis orçamentarias, sem falar 
na possibilidade da edição de medidas provisórias, que detém força de lei, onde o Executivo, 
não só tem a iniciativa do processo legislativo, como de fato, cria a legislação dentro do 
ordenamento jurídico, por certo que com vigência transitória, e submetida posteriormente 
ao crivo do Congresso, mas em clara regra que tenta conferir eficiência e dinamismo à 
Administração Pública.

O que se nota, ou melhor dizendo, o que na verdade faz-se notar obrigatoriamente, 
é que em nossa sistemática Constitucional, o Legislativo irá receber a legislação, no que diz 
respeito à Administração Pública, com iniciativa legislativa do próprio Executivo, essa é a 
regra geral, e isso se dá porque é, afinal, o Executivo, que dentro de uma concepção clássica, 
detém a função do gerenciamento da Administração Pública.

E não só nesse ponto que se pode observar profundas e necessárias mudanças na 
divisão de atribuições dentro dos poderes do Estado. Como se passará a ver neste trabalho, 
dentro da técnica legislativa, não mais se entende como recomendável, mas como necessário 
uma abordagem mais branda da função legiferante, exercida primordialmente pelo Poder 
Legislativo nas atribuições atinentes ao Poder Executivo e à Administração Pública como um 
todo.

3.2. Técnica Legislativa e Sua Redação

Para uma melhor compreensão sobre o sistema das legislações que nos cercam, 
devemos voltar nossos olhos para a técnica legislativa, no modelo adotado no Brasil, para a 
formulação das leis, especialmente quanto ao seu conteúdo.

Na doutrina, entende-se como técnica legislativa, a série de atos que vão desde 
a inciativa do processo legislativo – com sua respectiva redação de projeto de lei – até o 
momento de interpretação da legislação294.

Com tal premissa em mente, pode-se considerar para início de estudo, que as leis são, 
em última instância, verdadeiros trabalhos intelectuais, e como tais, devem observar uma 
ideia, um objetivo, contar com determinado planejamento para, por fim, ter a adequada 
estruturação. 

Na boa técnica legislativa, tais pontos devem sempre procurar uma harmonização 
dos conceitos jurídicos e sociais relacionados a legislação, para que o intérprete não tenha 
dificuldades demasiadas em seu entendimento ou mesmo em sua aplicação295.

293 Art. 61. (...) § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I - fixem ou modifiquem 
os efetivos das Forças Armadas; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; c) servidores 
públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização 
do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) criação e 
extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; f ) militares das 
Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.
294 GENY, F. Livro do Centenário do Código Civil Francês apud CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica Legislativa. 
4 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 80.
295  Ibid, p. 82-85
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Pois bem, a técnica legislativa, em seu caráter geral, deve ser entendida como uma 
temática até mesmo acima do estudo do direito, é um fenômeno sociológico por essência, 
estudado tanto pela Ciência Jurídica como pelas demais Ciências Sociais, para eles sempre 
serve de baliza para determinar em que estágio a sociedade qual determinadas leis estão 
inseridas para traçar um perfil inicial da população. 

Evidente que tal fenômeno, a arte de formar leis, por assim dizer, sob seus requisitos 
formais, tem como baliza ditames constitucionais e legais. Contudo, quando se atribui 
um olhar específico, apenas sobre seu conteúdo, percebe-se que a técnica legislativa em 
sentido estrito se torna um fato a parte, fora dos ditames jurídicos, mas por certo, traz aos 
operadores do direito uma das suas maiores, se não a sua grande atribuição, a interpretação 
e a integração legislativa, dentro de um sistema de fato.

Durante, muito anos, foi o entendimento majoritário que devia o legislativo, 
apresentar uma legislação mais completa possível, o que por muitas vezes resultou 
(resulta) em leis prolixas, sem coerência ou até mesmo contraditórias, deixando margem 
para quase nenhuma interpretação, ou qualquer margem de necessidade de integração, 
principalmente em razão do positivismo jurídico, que partia do pressuposto da perfeição da 
lei, da inexistência de falhas e de um exercício de previsibilidade das situações fáticas por 
parte do legislador.

Em que pese, o pensamento positivista, já se sabia, desde os autores mais clássicos, 
que a lei, deve ter um caráter objetivo, evitando-se a prolixidade e minucias que fogem de 
suas características essenciais296.

Assim, após diversos anos do pensamento positivista, e de uma clássica e fechada 
separação de poderes, a técnica legislativa tradicional passou a ser vista como insuficiente, 
ou até mesmo inadequada297, a divisão outrora quase imutável dos ‘poderes’ estatais deixou 
de ser aplicada, e passou, conforme as aspirações e concepções de cada Constituinte a ter 
uma nova feição.

Nessa toada, dentro da técnica legislativa, possui-se além de ditames formais a serem 
observados, formas de se expor e redigir a lei, com o fim de atribuir ao seu destinatário, 
maior ou menor grau de liberdade.

Ressalte-se que mesmo na mais moderna doutrina298  acerca do tema, é de se defender 
a existência nas leis o atributo da generalidade, deixando ao Executivo o aperfeiçoamento 
dessa generalidade as especificidades caso a caso.

Em que pese a própria visão acerca do poder do Congresso, de onde emana, em 
última análise, a maior parte da legislação, é importante ressaltar que o Poder Executivo 
de igual forma também exercer a função legislativa, decorrente, ou da atribuição deferida 
pelo Congresso, através de leis delegadas, ou através de ditames prescritos na própria 
Constituição, como no caso das medidas provisórias e do Poder-Dever Regulamentar299. 

296 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. Do Espírito das Leis - Col. A Obra Prima de Cada Autor. São 
Paulo: Martin Claret, 2009. p. 328-331.
297 SOARES, Fabiana de Menezes. Teoria da legislação: formação e conhecimento da lei na idade tecnológica. 
Porto Alegre: Safe, 2004. p. 270
298 TEIXEIRA, Victor Epitácio Cravo. A trajetória do poder regulamentar no pensamento político francês e seus 
reflexos no Brasil: um olhar para além dos manuais jurídicos. 2012. Dissertação de Mestrado. Universidade de 
Brasília. Brasília. p. 117-119. 
299 ZINK, Harold. apud BARACHO, Jose Alfredo De Oliveira. Teoria geral dos atos parlamentares. Revista de 
informação legislativa, ano 26, Brasília , v. 21, n. 81, p. 259-322, jan./mar. 1984. Disponível em: <http://www2.
senado.leg.br/bdsf/item/id/181511>.Acesso em: 21 nov. 2015. p. 264.
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Assim, estando-se em um Estado Democrático de Direito no qual, vincula-se a 
Administração Pública, em sua atuação ao princípio da legalidade300 é o legislativo que deve 
traçar normas gerais de conduta para os cidadãos bem como descrever as competências 
e atribuições dos agentes, dando azo a tradicional passagem onde pode-se afirmar que 
enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o 
administrador público só pode atuar onde a lei autoriza301 

Por outro lado, deve o Legislativo, na formulação das leis que tenham repercussão 
na função administrativa do Estado, com o objetivo de privilegiar o princípio da eficiência, 
inserido na Constituição da República como um princípio basilar da Administração Pública, 
traçar normas de atribuam competências, deixando assim margem para interpretação 
e integração, pelo Administrador, dos conteúdos dessas normas, sob pena de vincular o 
Executivo plenamente a vontade abstrata das leis. 

4. PODER REGULAMENTAR E SEUS ASPECTOS ELEMENTARES

Pois bem, quando a lei é promulgada, surge para o Executivo importante instrumento, 
previsto no art. 84, inciso IV da Constituição da República de 1988302, que consiste no dever 
de complementação da legislação para sua melhor execução, com sua integração à pratica 
administrativa, o dever-poder regulamentar. 

O Poder Regulamentar nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello303 “é o ato 
geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do chefe do poder executivo, expedido 
com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias 
à execução da lei, cuja aplicação demande atuação da Administração Pública”.

O regulamento, portanto, é uma complementação da legislação, trata-se de um 
aperfeiçoamento dessa às práticas adotadas pela Administração, como uma complementação 
necessária para a melhor compreensão dos ditames legais pelos particulares, mas sempre 
com o objetivo de dar uma melhor – ou fiel – execução para as leis. 

Trata-se, portanto de um ato normativo derivado, que visa “explicação ou especificação 
de um conteúdo normativo preexistente, visando à sua execução no plano da práxis”304.

Ressalte-se que não é necessário existir menção expressa do legislador para emerja o 
poder Regulamentar, este é oriundo pelo simples fato da Administração encontrar um ponto 
da lei que seja constatada a necessidade de uma regulamentação para sua fiel execução.

300 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 20.
301 MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 83
302 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução
303 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 
311.
304 REALE, Miguel, p. 14 apud PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 91.
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Cita-se como exemplo, para elucidar o que se aponto o Decreto nº 8.428/2015, 
que regulamenta o Procedimento de Manifestação de Interesse a ser observado na 
apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado, a serem utilizados pela administração pública, previsto 
essencial no art. 21 da Lei nº 8.987/95. O mencionado artigo não faz menção expressa a 
qualquer Dever-poder Regulamentar305. 

Em outros casos a necessidade da manifestação Administrativa por meio do dever-
poder Regulamentar já vem exposta na própria legislação, como é o caso do art. 4º da Lei 
nº 12.722/2012306 ou no parágrafo primeiro do art. 2º da Lei nº 10.520/02307.

Como se vê a manifestação do dever-poder regulamentar surgirá, seja por expressa 
disposição legislativa, seja pela constatação por parte da Administração de que a legislação 
necessita de complementação para sua correta aplicação.

Convém mencionar que o dever-poder regulamentar pode mesmo como ato 
normativo derivado, estabelecer obrigações aos particulares, contudo, tais obrigações só 
devem ter caráter subsidiário. Não seria constitucional a inovação ou criação de obrigações 
originárias, função essa dos atos normativos primários. Nesse sentido explana José dos 
Santos Carvalho Filho308:

Constitui, no entanto, requisito de validade de tais obrigações sua necessária 
adequação às obrigações legais. Inobservado esse requisito, são inválidas as 
normas que as preveem e, em consequência, as próprias obrigações. Se, por 
exemplo, a lei concede algum benefício mediante a comprovação de determinado 
fato jurídico, pode o ato regulamentar indicar quais documentos o interessado 
estará obrigado a apresentar. Essa obrigação probatória é derivada e legítima 
por estar amparada na lei. O que é vedado e claramente ilegal é a exigência de 
obrigações derivadas impertinentes ou desnecessárias em relação à obrigação 
legal.

Desse trecho, pode-se afirmar que sofrem de patente ilegalidade, os decretos, 
que, sob a égide de pretenso exercício do dever-poder regulamentar, criam, alteram ou 
instituem direitos ou obrigações, já que inovando na ordem jurídica, o Executivo, por meio 
de dever-poder regulamentar estaria fazendo as vezes do legislativo.

305 Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já 
efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a 
sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios 
correspondentes, especificados no edital.
306 Art. 4º. São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Municípios e ao Distrito Federal com a 
finalidade de prestar apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil 
para o atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cadastradas no Censo Escolar da 
Educação Básica cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, nos termos da Lei no 10.836, de 
9 de janeiro de 2004, e observados os critérios de elegibilidade definidos em regulamento.
307 Art. 2º (VETADO) §1º. Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação específica.
308 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 58
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O que se deve ter em mente é que 

só por lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer, e só para cumprir dispositivos 
legais é que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos, de modo que são 
inconstitucionais regulamentos produzidos em forma de delegações disfarçadas 
oriundas de leis que meramente transferem a o Executivo a função de disciplinar o 
exercício da liberdade e da propriedade das pessoas309

Ademais, importante mecanismo surge, quando se verifica que o poder regulamentar 
de fato, foi exercido além de sua competência, inovando no ordenamento jurídico, onde, 
em mais uma manifestação do sistema de freios e contrapesos, emerge para o Legislativo 
competência fiscalizatória já ressaltada em tópico anterior sobre a nova concepção de 
partição dos poderes ou das funções estatais.  Nesse sentido, quando o regulamento 
extrapolar sua atribuição própria, cabe ao Congresso Nacional, sustar seus efeitos naquilo 
que o Regulamento exorbite sua competência310.

Portanto, o poder regulamentar, em sua acepção contemporânea é de grande 
relevância para à Administração, bem como para o Estado como um todo, como se passará 
a expor.

5. REGULAMENTOS TÉCNICOS E OS CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS COMO 
CLÁUSULAS NECESSÁRIAS NA LEGISLAÇÃO ATINENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pois bem, até o momento, apresentou-se os conceitos fundamentais para à 
Administração Pública sobre o conteúdo das técnicas legislativas, perquiriu-se um caminho 
sobre as evoluções na forma de que se enxerga atualmente o processo legislativo, bem 
como a própria função do Legislativo.

Bem como, viu-se em linhas gerais, o que se trata o dever-poder Regulamentar, 
contudo, tendo em vista a complexidade das matérias legisladas e atinentes à atividade 
Administrativa, cada vez é mais comum vermos em nosso sistema jurídico o que se chama 
de Regulamentação Técnica.

5.1. Regulamento Técnico, uma Visão do Dever-Poder Regulamentar

A regulamentação técnica, decorre do reconhecimento por parte do Legislativo, 
de uma incapacidade para tratar de assuntos altamente complexos, reservando a traçar de 
maneira genérica uma conduta a ser tomada pela Administração, deixando para essa, não 
somente a atuação em concreto, baseada na vida fática, mas também a complementação 
da legislação em abstrato, com a estipulação de conceitos altamente técnicos, para a fiel 
aplicação da legislação da melhor maneira possível311.

309 Ibid. p. 58 
310 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional (...)V - sustar os atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
311 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 57
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Nesse aspecto, diante de um olhar necessariamente mais gerencial sobre a legislação 
que disciplina o Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho312 bem apresenta o 
conceito de regulamentação técnica:

Trata-se de modelo atual do exercício do poder regulamentar, cuja característica 
básica não é simplesmente a de complementar a lei através de normas de 
conteúdo organizacional, mas sim de criar normas técnicas não contidas na lei, 
proporcionando, em consequência, inovação no ordenamento jurídico. Por esse 
motivo, há estudiosos que o denominam de poder regulador para distingui-lo do 
poder regulamentar tradicional.

Como se vê o poder regulamentar tem hoje, importante função de dar eficiência 
para à Administração e diga-se efetividade para a legislação técnica.

Tal mudança no entendimento das funções do dever-poder regulamentar, é um 
reflexo de uma mudança completa em todo o Direito Administrativo, notadamente pela 
inserção do princípio da eficiência no rol dos princípios fundamentais da Administração 
Pública, elencados no art. 37 da Constituição da República.

O princípio da eficiência é marco da mudança do Estado Burocrático para o Estado 
Gerencial313, nesse sentido, deve ser entendido como uma orientação para toda atuação da 
Administração, visando sempre a obtenção dos melhores resultados, com uma estruturação 
que volte a Administração toda para que, respeitando a legalidade e demais princípios, se 
atinjam os resultados – em última análise, a satisfação do interesse público – da maneira 
mais completa e econômica possível314. Passou-se a abandonar o apego aos procedimentos 
para priorizar a obtenção dos resultados, respeitados os demais ditames atinentes à 
Administração315.

Apesar do principal ponto da regulamentação técnica hoje ser encontrada nas 
competências das agências reguladoras, que como se sabe são fruto também da reforma 
gerencial do Estado, onde o estado passa a atuar minimamente como protagonista no 
mercado, assumindo a função de regulador e fiscalizador, expedindo normas de maior 
conteúdo técnico para o mercado, esta regulamentação também passa a ser objeto da própria 
Administração Pública, que conta, dentro de sua estrutura direta, órgãos especializados, 
como os Ministérios em âmbito Federal e as Secretarias em âmbito Estadual e Municipal.

 Como já dito anteriormente, a clássica concepção de separação de poderes deu lugar 
a uma acepção, que volta os olhos para uma distribuição funcional de maneira gerencial 
dentro do Estado.

Ressalte-se que de fato, o Legislativo não só vincula, como é fundamento para 
toda atuação administrativa316, mas, no entendimento mais contemporâneo deve deixar 
para o Executivo, devidamente aparelhado a definição de conceitos técnicos de aplicação 
eminentemente prática, preservando assim a natureza de abstração da legislação.

312 Ibid. p. 56
313 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a Cidadania: a reforma gerencial brasileira na 
perspectiva internacional. São Paulo: Editora 34, 1998. p. 47-58.
314 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 84.
315 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração pública gerencial. Revista Direito. v. 2, n. 4. Rio de 
Janeiro: 1998. p. 37-38. 
316  Id. Curso de direito administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 62 

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



227

Ressalte-se que em coaduno com a regulamentação técnica, surge também o que 
se convencionou chamar de discricionariedade técnica, que consiste não somente na 
regulamentação voltada para conceitos técnicos, mas também uma valoração, dentro de 
margem para escolha, de uma opção tecnicamente mais viável. Assim as decisões com alta 
nível de complexidade técnica, que exijam perícia em determinado assunto seria de livre 
manifestação dentro desta técnica, desde que não eivada de erro crasso317.

5.2. Os conceitos Jurídicos Indeterminados

Tendo em vista a modalidade de dever-poder regulamentar técnico bem como a 
discricionariedade técnica, onde o legislador deixa à Administração o exercício da função 
de definição de conceito técnicos, invariavelmente, estes andam juntos com expressões 
comuns que definem algo, mas sem precisar-lhe sua essência, seu conteúdo, os chamados 
conceitos jurídicos indeterminados. 

Trata-se de importante mecanismo na técnica legislativa, estando esses conceitos 
jurídicos indeterminados em um ponto intermediário entre o direito fechado, que 
presume um direito perfeito, sem falhas, com conteúdo inquestionável, imune até mesmo 
a necessidade de interpretação e o direito amplamente aberto que deixaria margem 
aberta para atuações desmedidas e de difícil controle, pois sem parâmetros mínimos de 
observância 318.

Os conceitos jurídicos indeterminados, assim como boa parte dos conceitos jurídicos, 
surgiram no âmbito do Direito Civil, com expressões como boa-fé, onde era deferido para 
a função Judiciária, a análise e a interpretação de qual seria seu significado dentro de uma 
determinada relação319, passando a ter relevância enorme dentro do Direito Administrativo 
ao passo que o Estado passou cada vez mais a assumir funções, aplicar o direito, ou mesmo 
deferir a fruição de determinada prerrogativa.

Os conceitos jurídicos indeterminados, nomenclatura que muitos acham inapropriada, 
por dizer ser contraditório em seus próprios termos320, tratam-se de verdadeiras técnicas 
obrigatórias no direito.

São elementos que trazem a maleabilidade social necessária, deixando margem para 
interpretação, afinal “nem sempre convém, e às vezes é impossível, que a lei delimite com 
traços de absoluta nitidez o campo de incidência de uma regra jurídica, isto é, que descreva 
em termos pormenorizados e exaustivos todas as situações fáticas” 321.

317 ALESSI, Renato. Diritto amministrativo. Milão: Giuffré, 1949 apud FERNANDES, André Dias. A 
constitucionalização do Direito Administrativo e o controle judicial do mérito do ato administrativo. Revista de 
Informação legislativa, n 203. Ano 51. p. 143-164. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/
bdsf/bitstream/handle/id/507410/001017669.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 fev. 2016. p. 144.
318  COSTA, Judith Martins. As cláusulas gerais como fatores de mobilidade do sistema jurídico. Revista dos 
Tribunais v. 680, p. 47-58, jun./1992. p. 47.
319  MORENO, Sainz. Conceptos Jurídicos, Interpretación y discrecionalidad administrativa, p. apud COSTA, 
Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. Revista da Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 29, p. 79-108, 1988. p. 98.
320  GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 201.
321  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. Revista 
Forense, Rio de Janeiro, v. 74, n. 261, p. 13-19, jan./mar. 1978. p. 14.
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Tendo em vista essa impossibilidade ou conveniência é que aplicamos os conceitos 
jurídicos indeterminados, “cujos termos são ambíguos ou imprecisos — especialmente 
imprecisos —, razão pela qual necessitam ser complementados por quem os aplique”322, 
portanto variam de acordo com o pressuposto fático que irá se subsumir ao texto legal. A 
aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, que tem conteúdo variável, como ‘bens 
comuns’ empregado para definir o objeto passível de licitação na modalidade de Pregão, 
visam à eficiência administrativa, facilitando o gerenciamento da função administrativa do 
Estado.

Pois bem, controvérsia surge, em ponto específico, qual seja, no enquadramento dos 
conceitos jurídicos indeterminados como espécie de discricionariedade administrativa ou 
não.

A discricionariedade administrativa, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello 
, consiste em 

Margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este 
cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica diante do 
caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos 
objetivos consagrados no sistema legal pessoas.

Posteriormente, o Autor evoluindo o conceito outrora apresentado, passa a 
conceituar discricionariedade como

 
a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, 
segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis , perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever 
de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por 
força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, 
dela não se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a situação 
vertente324

Da leitura dos conceitos, percebe-se em um primeiro momento a evolução 
do entendimento do que seria discricionariedade para o Autor, no primeiro a 
discricionariedade é margem de escolha, deferida pela lei, portanto dentro dos limites 
dessa, mas dentro de sua vontade – vincula aos elementos de direito administrativo – 
ou juízo. No segundo o conceito de legalidade é complementado pela razoabilidade e 
interesse público, introduzindo além da liberdade que a lei confere, o que o Autor chamou 
de força da fluidez das expressões da lei, ou seja, os conceitos jurídicos indeterminados.

Pois bem, os autores que aduzem que os conceitos jurídicos indeterminados não 
integram a margem de discricionariedade argumentam que a discricionariedade é ponto 
de eminente juízo de valor, um ato puramente de vontade do Administrador, enquanto os 
conceitos jurídicos indeterminados, depende de interpretação interpretativo da norma325.

322 GRAU. op. cit. 1988. p. 200.
323  MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Malheiros,  1992. p 63.
324  MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 2010. 
p. 48.
325  MAFFINI, Rafael. Discricionariedade administrativa – Controle de exercício e controle de atribuição. Revista 
da Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora, Belo Horizonte, ano 2, n. 2, p. 257-271, jan./dez. 2012. p. 
261.
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Argumenta-se que, existindo discricionariedade, seria defeso seu controle, judicial 
ou legislativo, quanto as escolhas tomadas pelo Administrador.

Quer parecer que, tais assertivas não encontram respaldo no pensamento do Direito 
Administrativo.

Afinal, as referidas concepções ainda partem do pressuposto de uma legalidade 
estrita, aplicável à Administração, bem como uma sistemática estática de controle dos 
atos típicos dos Poderes Estatais. Importante ressaltar que a legalidade estrita foi mitigada, 
dando lugar a uma fusão entre o princípio da legalidade, ou seja, a obediência a lei, e os 
demais princípios do direito administrativo, que passaram, mais do que nunca a ter especial 
aplicação prática326.

É indissociável no atual momento, a ideia de submissão das atuações administrativas 
ao Direito, portanto, a juridicidade é elemento essencial, e permite afirmar que os conceitos 
jurídicos indeterminados, servem, como já dito, para revitalizar constantemente a legislação, 
sem a instauração de um processo legislativo, apenas para mudar o fundamento técnico de 
determinado postulado jurídico, bem como as práticas administrativas que são da máxima 
relevância em nosso Estado.

O Estado, passa a atuar em conformidade com a lei, os princípios, mas atua, para, 
dentro desses postulados, atingir o interesse público, da melhor maneira possível, tendo 
para si, competência e liberdade legalmente e juridicamente deferida pelo legislador.

Dessas concepções surge a ideia de discricionariedade técnica, exatamente uma 
interpretação da legislação, uma atividade intelectiva do Administrador, sempre pautado 
no interesse público.

6. O ENGESSAMENTO ADMINISTRATIVO OU A INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVO: DO 
ESTADO BUROCRÁTICO AO GERENCIAL

A harmonização é tema central para o Direito Administrativo pois esta é uma das 
atividades preponderantes para a Administração Pública, nesse sentido José dos Santos 
Carvalho Filho327 adentra na ideia quanto afirma que

Mais tecnicamente pode dizer-se que função administrativa é aquela exercida pelo 
Estado ou por seus delegados, subjacentemente à ordem constitucional e legal, 
sob regime de direito público, com vistas a alcançar os fins colimados pela ordem 
jurídica

Pois bem, as normas jurídicas, como estruturas jurídico-linguísticas, como registrou 
Vilanova328

as normas são postas para permanecer como estruturas de linguagem, ou 
estruturas de enunciado, bastantes em si mesmas, mas reingressam nos fatos, de 
onde provieram, passando do nível conceptual e abstrato para a concrescência das 
relações sociais, onde as condutas são pontos ou pespontos do tecido social.

326 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno: 
legitimidade, finalidade, eficiência, resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 17-25.
327 FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Direito administrativo. 27. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 04-05
328  VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4ª ed. São Paulo: RT, 2000. p. 141.
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Portanto, conceito jurídicos indeterminados não são imperfeições ou, mesmo falhas 
legislativas, muito pelo contrário, estes assumem papel de grande relevo em várias situações, 
onde é deferido ao interprete a melhor valoração técnica entre o postulado de aplicação e 
seu significado para o caso, o que visa uma legislação cada vez mais fortificada e, por outro 
lado, cada vez mais atualizada.

Tal técnica, visa buscar do interprete maior relevância na aplicação das normas em 
abstrato, determinando dentro do caso administrativo uma conduta a ser seguida pela 
Administração na busca pelo interesse público.

Assim, acompanhando pensamento de Judith Martins Costa329  

nesse sistema, o Direito pode ser pensado, aplicado e interpretado como ordem 
de referência apenas relativa, sensível à interpretação de fatos e valores externos, 
consubstanciando “permanente discussão de problemas concretos”, para cuja 
resolução se mostra adequado não o pensamento lógico, mas o problemático, 
onde a base do raciocínio está centrada na compreensão axiológica ou teleológica 
dos princípios gerais do Direito.

A ideia de engessamento administrativo, da imposição de amarras quase 
intransponível por parte do legislativo à Administração pública, por meio do postulado da 
legalidade estrita, dentro do pensamento burocrático, passou, como já se viu a uma ideia de 
trabalho em busca de resultados, de maneira funcionalmente delimitada, buscando sempre 
o interesse público, atendido por meio de quem demonstra maior capacidade técnica para 
tal, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário.

Abandonou-se a exclusividade da interpretação autêntica, que consistia na 
elucidação da norma através do próprio texto legal. O que se vê atualmente é que a 
compreensão da norma jurídica, deve ser esclarecido, quando assim for necessário e 
legalmente deferido, por meio de atos executivos, como os decretos, manifestações do 
dever-poder regulamentar por via autêntica.

Por fim, como bem acentuado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto330, em relação 
aos métodos interpretativos que são baliza para o Direito Administrativo, diversos são os 
aplicáveis, os métodos clássicos: literal, lógico, histórico e sistemático.

No primeiro método, o literal, se atende à letra da lei, sendo, reconhecidamente, 
o mais pobre, porque depende demasiadamente de um bom conteúdo léxico-
gramatical. No segundo, o lógico, procura-se descobrir, pelo exame da articulação 
de seus elementos, qual o entendimento que se apresentará mais racional e 
apropriado. No terceiro, o histórico, busca-se atualizar o entendimento do texto 
a partir de seu sentido original, acompanhando as mutações de significação na 
evolução histórica da aplicação da norma e na do próprio contexto conjuntural 
em que se insere. No último método, o sistemático, a compreensão da norma não 
é investigada apenas em seu próprio texto, mas no contexto de todo o Direito 
Administrativo e, até mesmo, de toda a ordem jurídica, mesmo considerando, se 
necessário, os elementos metajurídicos que possam contribuir para seu melhor 
esclarecimento.

329 COSTA, Judith Martins. As cláusulas gerais como fatores de mobilidade do sistema jurídico. Revista dos 
Tribunais v. 680, p. 47-58, jun./1992. p. 49.
330 MOREIRA NETO. Diogo Figueiredo. Curso de direito administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 
187.
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331 Ibid. p. 397.

O Direito Administrativo, como qualquer área do direito não deve buscar uma 
interpretação isolada dentre as possíveis, mas sim, a utilização dos métodos de interpretação 
de maneira concatenada, junto a utilização de conceitos e princípios próprios de sua ciência, 
já que a atuação interpretativa e mesmo integrativa do direito tem como objetivo alcançar 
conclusão sobre determinado conteúdo legal para melhor atender os fins, tanto na norma 
jurídica, como a finalidade púbica.

Como discorre ainda Diogo Figueiredo331

 
tem, também, importância, como guia interpretativo, o princípio de presunção 
de validade, que se desdobra nas presunções de veracidade, de legalidade, de 
legitimidade e de licitude, invertendo o ônus da prova da invalidade da ação 
administrativa pública, e, finalmente, o princípio da discricionariedade, pelo qual 
se estabelece também uma especial presunção, que vem a ser a da necessidade de 
integração administrativa casuística do preceito legal, o que equivale a afirmar que 
a integração discricionária vem a ser pressuposto da exequibilidade.

Em se tratando de Administração Pública, a interpretação com maior relevância 
sempre será a que busca, a hermenêutica finalística, em conformidade com princípios, 
desde os constitucionalmente previstos, bem como os provenientes da doutrina, em 
destaque a busca pela satisfação do interesse público, que deve pautar, ao lado do princípio 
da legalidade o entendimento da norma e regras no Direito Administrativo.

7. CONCLUSÃO 

Em que pese a existência de uma teoria sedimentada no Direito acerca da separação 
de poderes, esta, em especial no caso brasileiro, ainda leva em conta a ideia de um Estado 
Burocrático, que ainda em nosso caso, evolui para a figura do Estado Gerencial, que visa, 
atender a processos, a obediência a lei, mas também a obtenção de resultados bem como a 
busca pelos interesses jurídicos mais relevantes para a sociedade.

Percorrendo esse caminho, a teoria clássica ainda vige em nossa Constituição, mas já 
apresenta enorme salto, para uma divisão funcional do Estado, atribuindo para cada órgão 
um grau de especialidade e tecnicidade a par de uma classificação fechada de funções 
típicas e atípicas, mas sim, de apenas funções constitucionalmente deferidas.

Para tal, o poder regulamentar, notadamente o poder regulamentar técnico, visa 
atender como maior eficiência possível a demanda social, sem necessariamente desrespeitar 
a ordem constitucional vigente. Isso ocorre, diante de um necessário entendimento da por 
vezes enorme disparidade de capacidade técnica para determinados temas entre os órgãos 
que compõe o tradicional Poder Executivo e o Poder Legislativo.

As formas de atribuição de competência técnica, portanto, surgem como mecanismo 
necessário para que de fato se atinja o Estado Gerencial, e dentro dessa destacam-se os 
conceitos jurídicos indeterminados, a discricionariedade técnica e o poder regulamentar 
técnico.

Estes dão ao Administrador um feixe de competências, mas também atribuem a ele 
certa margem de liberdade para decidir da maneira mais técnica possível, abandonando a 
ideia da pura e simples intenção volitiva da discricionariedade técnica.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



232

Esses pontos são relevantes não só porque mudam a maneira como se pensa 
a distribuição de funções dos poderes, mas também porque são inerentes ao Estado 
Democrático de Direito no mundo dinâmico em que vivemos.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL: O PAPEL DA CONTABILIDADE NO 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Adiléia Ribeiro Santos332 e Thainá Conceição Souza333 

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade Gerencial

RESUMO
Muitas empresas fecham suas portas e os motivos que as levam a descontinuidade no seu 
ramo econômico são diversos. Em meio a esse problema surge a recuperação judicial que 
é um procedimento amparado por lei, a qual deixa todos seus tramites legais especificados 
tendo por objetivo reestruturar as empresas evitando que elas finalizem suas atividades. 
Este artigo busca demonstrar esse recurso disponível a empresas em crise com o objetivo 
de se evitar a falência das mesmas, demonstrando também a importância do contador e 
da contabilidade nesse processo. O objetivo geral deste trabalho é analisar os principais 
objetivos da recuperação judicial e por que muitas vezes mesmo a realizando as empresas 
acabam extinguindo suas atividades. Para sua elaboração foi utilizada pesquisa bibliográfica, 
o caracterizando como uma pesquisa qualitativa e explicativa. Ao final do estudo demonstra-
se que a recuperação é um processo eficaz, a contabilidade é uma ferramenta extremamente 
importante e útil para o processo e a empresa que a utiliza de forma correta sai do estado de 
possível falência e volta a operar e se desenvolver.
Palavras-chave: Falência; Empresas; Recuperação Judicial.

ABSTRACT
Many businesses close their doors, and the reasons that lead to discontinuity in its economic 
branch are diverse. Amid this problem arises Reorganization which is a procedure supported 
by law, which leaves all your specified legal formalities with the objective of restructuring 
the companies preventing them finalize their activities. This article seeks to demonstrate 
this feature available to companies in crisis in order to avoid bankruptcy of the same, also 
demonstrating the importance of Accountant and Accounting in the process. The aim of 
this study is to analyze the main objectives of the Judicial Reorganization and often even 
performing companies end up terminating their activities. For its preparation was literature 
used, featuring a qualitative and explanatory research. At the end of the study demonstrated 
that recovery is an effective process, accounting is an extremely important and useful tool for 
the process and the company using them correctly out of the state of possible bankruptcy 
and return to operate and develop.
Key-words: Bankruptcy; Companies; Court-Supervised Reorganization.
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento gerado pelas empresas sejam elas de pequeno, médio ou grande 
porte, são de extrema importância para o Estado, pois influenciam o estado econômico 
e social do país. Com isso podemos dizer que empresas, economia e sociedade estão 
diretamente interligadas. As empresas ajudam a mover a economia, pois com os fatores 
de produção que são objetos da Economia obtém bens e serviços, gerando emprego, 
renda e consumo. Joseph Alois Schumpeter (1994, pág. 83) defende em sua obra, Teoria 
do Desenvolvimento Econômico que empreendimento e empresários são fenômenos 
fundamentais para o desenvolvimento econômico. Para Keynes apud Santos (2016, pág.8), 
os gastos com consumo e investimento estabelecem uma relação direta entre renda e 
emprego.

Portanto se uma empresa finaliza suas atividades pode gerar um ciclo de 
conseqüências impactantes para o Estado, esse ciclo pode ser entendido da seguinte 
maneira: a finalização de uma empresa gera o desemprego, fazendo com que a sociedade 
tenha menos recursos para suprir suas necessidades, ocasionando o baixo consumo, que 
reflete em uma baixa produção, diminuindo com isso os recursos das empresas que por 
sua vez diminuem os empregos e assim sucessivamente. Resumidamente menos empresa 
gera-se menos empregos que acarreta em menos consumo e conseqüentemente menos 
produção.

São vários os motivos que levam uma empresa a falência, entre eles podem ser citado 
alguns, como: começo da atuação na área econômica onde há muitas dificuldades iniciais, 
falta de conhecimento na área em que se irá atuar, falta de organização e planejamento 
eficaz, contabilização incorreta, má gerencia e crise econômica, sendo esse último um dos 
motivos onde até empresas com anos de mercado acabam se desestruturando e chegam 
a fechar as portas. Mas o motivo da falência geralmente não é composto por apenas um 
desses fatores citados acima, mas sim pelo conjunto de dois ou mais.

O Estado com o objetivo de ajudar as empresas e conseqüentemente seus reflexos 
na economia no sentido que não tenha perdas com a falência, coloca em vigor em 09 de 
Fevereiro de 2005 a Lei 11.101/2005 que, regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, substituindo as concordatas que era 
utilizada até então pelas empresas em crise. 

A recuperação judicial surge com o objetivo de uma reestruturação nas empresas 
e deve ser interpretada e utilizada da forma correta para se chegar ao resultado positivo 
esperado.

Acontece que, mesmo com esse incentivo do Estado boa parte das empresas 
acabam declarando falência. Levando em conta isso um questionamento é levantado: quais 
motivos às empresas mesmo podendo realizar a solicitação da recuperação judicial acabam 
fechando suas portas?

Tendo como base este questionamento, o objetivo geral deste trabalho é analisar os 
principais objetivos da recuperação judicial e por que muitas vezes mesmo podendo aderir 
a esse recurso as empresas acabam extinguindo suas atividades.

Para atingir tal objetivo, outros são propostos secundariamente:

1)Mostrar o que é recuperação judicial, seu meio legal, objetivos, interpretação e 
utilização; 

2) Expor o papel da contabilidade juntamente com o contador no processo de 
recuperação judicial;
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3) Verificar quais motivos às empresas mesmo realizando a solicitação da recuperação 
judicial acabam fechando suas portas.

A pesquisa justifica-se devido à necessidade de diminuir os pedidos de falência das 
pequenas, médias e grandes empresas, diminuindo assim as conseqüências da finalização 
de suas atividades no setor econômico e social.  

A recuperação judicial vem sendo cada vez mais utilizada, porém poucas empresas 
conseguem realmente aderir ou manter o processo. Devido a esse motivo esse tema merece 
atenção dos estudantes da área de Contabilidade, considerando o fato de que é ela quem 
auxilia todo o processo. Apesar de ser um processo burocrático, se torna vantajoso para as 
empresas, pois garante que as mesmas continuem seus processos produtivos. 

Essa é a justificativa pelo qual é necessário entender e analisar o processo, verificando 
sua correta utilização e interpretação. 

2. METODOLOGIA

Para a estruturação dessa pesquisa, do ponto de vista dos procedimentos técnicos a 
pesquisa classifica-se como bibliográfica, a qual segundo Gil (2010, p. 29) “é elaborada com 
base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 
impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos”. 

Nesse sentido o trabalho será desenvolvido com base em material bibliográfico cujo 
objetivo é obter respostas correlacionadas aos motivos que levam as empresas a falência 
mesmo utilizando a recuperação judicial.

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema a pesquisa caracteriza-
se como qualitativa, que conforme Marconi e Lakatos (2006, p. 269) “preocupa-se em 
analisar e interpretar aspectos mais profundos... Fornece análises mais detalhadas sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamentos etc.”

Com base nos objetivos utilizou-se de uma pesquisa explicativa, que tem como foco 
identificar os motivos que ocasionam as situações abordadas. (GIL, 2010)

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Recuperação Judicial

A recuperação judicial é um procedimento amparado por lei que tem como objetivo 
uma reestruturação nas empresas, retirando-as de uma possível falência, mantendo sua 
produção, o trabalho de seus funcionários e a obrigação quanto à quitação das dívidas junto 
aos fornecedores, garantindo a eles o direito de recebimento. Ou seja, evitar a falência das 
empresas, junto a isso seus reflexos na economia.

A recuperação judicial surgiu em 2005, substituindo as concordatas, pela Lei nº 
11.101/2005, é um procedimento autorizado por legislação específica para se evitar uma 
possível falência das empresas. O mesmo procedimento é utilizado nos Estados Unidos 
(EUA) recebendo o nome de ‘’Chapter 11’’334.

334 Capitulo 11 – Capitulo da Legislação dos Estados Unidos equivalente a Recuperação Judicial Brasileira.
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Segundo dados do lndicador Serasa Experian de Falências e Recuperações (2016) 
em 2015, 1.783 empresas requereram pedido de falência. A maioria dos requerimentos foi 
apresentado por micro e pequenas empresas (923), seguido por empresas de grande porte 
(448) e por último, empresas de médio porte (412). Em 2016 foram requeridos 869 pedidos 
de falência, isso no 1º Semestre. Para se evitar números altíssimos nesses dados foi criada a 
lei que regula a recuperação judicial. 

Há algumas restrições para solicitação da recuperação, conforme disposto no Art. 2º 
e 48º da Lei 11.101/2005. O Art. 2º estabelece que essa lei não se aplica a empresas públicas 
e sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de 
crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano 
de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades 
equiparadas às anteriores. O Art. 48º define que a recuperação só pode ser solicitada por 
empresas que estejam com atividade econômica há mais de 2 (dois) anos, não pode ser 
falido e caso tenha sido as responsabilidades conseqüentes ao ato devem estar extintas, 
não pode ter concessão da recuperação judicial há menos de 5 (cinco) anos seja normal ou 
no plano especial e não ter sido condenado ou possuir administrador ou sócio controlador 
condenado em crimes previsto nessa lei.

O pedido é elaborado junto ao Poder Judiciário contendo os motivos concretos que 
levaram a empresa a tal estado financeiro, junto com toda documentação exigida, entre elas 
estão às demonstrações contábeis dos 3 (três) últimos anos, relação dos credores, relação 
integral dos empregados, certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, o ato 
constitutivo e as atas de nomeação dos atuais administradores junto à relação de seus bens 
particulares, extratos das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa devedora 
atualizados, certidões dos cartórios de protesto e relação de todas as ações judiciais. (Art. 
50º, Lei 11.101/2005). 

Após a entrega de toda documentação estando tudo de acordo, o juiz concederá 
o processamento do pedido de recuperação e nomeará o administrador judicial, este por 
sua vez deve ser profissional apto a tal função, o juíz também realizará todos os trâmites 
especificados no Art. 52º da Lei 11.101. 

Dado o aceite a empresa deve apresentar o plano de recuperação em 60 (sessenta) 
dias. O plano consiste na elaboração dos procedimentos de como a empresa irá orçar as 
receitas para realizar os pagamentos junto aos credores e determinar o tempo que isso irá 
ocorrer, demonstrando a viabilidade econômica da empresa devedora, o laudo econômico-
financeiro e uma avaliação dos bens e ativos (Art. 53º Lei 11.101/2005). O plano é então 
encaminhado para os credores para análise e aceitação dos mesmos, onde caso haja 
objeções ao que foi proposto é realizando uma Assembléia Geral dos Credores335. 

335 Assembléia Geral de Credores – reunião composta por todos os credores que visa tratar de assuntos 
relativos à recuperação judicial, aprovação, rejeição ou modificação no plano de recuperação, constituição 
do comitê de credores (representantes de cada classe de crédito) entre outras atribuições. (Art. 35 lei 
11.101/2005).

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



238

Após as análises, estando todas as partes envolvidas de acordo, o Poder Judiciário 
declara a recuperação judicial ativa, devendo a empresa acrescentar em seu nome empresarial 
o termo “em Recuperação Judicial”. A empresa será mantida em observação ao prazo de 2 
(dois) anos após o início oficial da recuperação, para garantir que a empresa cumprirá com 
o que estabeleceu no plano de recuperação, caso a empresa não cumpra com o que havia 
acordado ou não atenda aos limites de tempo previstos para entrega dos documentos e do 
plano de recuperação é declarado à falência sem objeções. (TADDEI, online, 2010)

Exceto as dívidas trabalhistas que devem ser quitadas ao prazo de um ano depois de 
aceito o pedido de recuperação e os salários que atendam ao limite de até 5 (cinco) salários 
mínimos por funcionário, vencidos aos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação, 
devem ser quitados no prazo de 30 (trinta) dias conforme Art. 54º da Lei 11.101, a lei não exige 
um prazo específico para quitação das demais dívidas, o prazo fica a critério da empresa em 
recuperação de acordo com o aceite dos credores.

Quando a empresa percebe que não irá cumprir com o plano definido na assembléia 
dos credores, tem-se a opção de um aditamento. O aditamento consiste em uma 
demonstração da situação atual da empresa, acontece uma nova assembléia com novos 
prazos para aceitação, se os credores estiverem de acordo os prazos de pagamento das 
dívidas são restabelecidos.

A empresa em recuperação adquire benefícios ao optar pela recuperação judicial, um 
deles é o fato de que em seu plano de recuperação deve ser levado em consideração custos 
e despesas para continuidade do processo produtivo, como pagamento de salários, compra 
de matéria prima e manutenção de máquinas e equipamentos.  A liberdade na definição de 
prazos para pagamentos das dívidas também pode ser considerando um grande benefício à 
empresa em estado de crise. Há também a dispensa de apresentação de certidões negativas 
para execução de suas atividades e a suspensão de todas as ações ou execuções contra a 
empresa, contendo neste contexto algumas restrições, conforme descritos no Art. 6º e 49º 
da Lei 11.101.

A recuperação judicial deve ser utilizada e interpretada conforme seu objetivo 
propõe, realizando uma reestruturação na empresa como um todo e não vista somente 
como um meio de quitação de dívidas. O administrador deve elaborar um planejamento de 
curto a longo prazo para quitação das obrigações junto aos credores, buscando reconquistar 
a credibilidade dos mesmos. Deve também realizar uma análise da empresa com base 
nos últimos anos, recebendo informações primordiais repassadas através de uma correta 
Contabilidade, ver as possibilidades através de comparações e então realizar um plano 
seguindo o que é descrito na Lei 11.101/2005. (G1, online, 2015)

Esse procedimento também exige dos gestores uma visão mais aprofundada, uma 
nova organização da empresa, uma reestruturação de orçamentos e planejamentos. Os 
credores também devem analisar os planos entendendo que a recuperação judicial surge 
para benefício primeiramente do devedor e não do credor, portanto eles devem respeitar os 
limites possíveis de pagamento estabelecido no plano dos devedores. 

Conforme publicação feita pelo Jornal Nacional (JN), os pedidos de recuperação 
judicial bateram um recorde no ano de 2016, com 923 pedidos de Janeiro a Junho deste 
mesmo ano. (G1, online, 2016)
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O quadro 1 mostra o número de falência e recuperação judicial que foi requerida 
durante o 1º trimestre nos últimos 7 (sete) anos.

Quadro 01 comparativo - Falência x Recuperação Judicial

Ano

Falência Requerida

Recuperação Requerida

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

484 437 449 424 407 342 391

105 103 199 247 179 191 409

Fonte: lndicador Serasa Experian. Elaborado pela Autora (2016).

Fonte: lndicador Serasa Experian. Elaborado pela Autora (2016).

Quadro 02 comparativo - Falência x Recuperação Judicial %

Ano

Falência Requerida

Recuperação Requerida

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

82,17 80,93 69,29 63,19 69,45 64,17 48,88

17,83 19,07 30,71 36,81 30,55 35,83 51,13

Analisando os dados citados nos quadros 1 e 2 verifica-se que a maior parte das 
empresas requerem a falência e poucas utilizam a recuperação judicial. Porém sua utilização 
vem aumentando de ano em ano. 

Nos quadros 3 e 4 podemos verificar esse aumento, considerando os (7) sete primeiros 
meses dos anos de 2014 a 2015

Quadro 3 - Recuperação Judicial Requerida

Meses

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Total

2014

61

65

53

88

78

69

62

476

2015

74

42

75

98

98

105

135

627

2016

96

155

158

162

184

168

175

1098

Fonte: lndicador Serasa Experian. Elaborado pela Autora (2016).
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Quadro 4 - Recuperação Judicial Concedida

Meses

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Total

2014

21

14

23

21

34

23

38

174

2015

33

14

23

9

43

31

29

182

2016

21

9

32

15

38

28

70

213

Fonte: lndicador Serasa Experian. Elaborado pela Autora (2016).

Não foram encontrados estudos que comprovem o que ocasionou esse aumento 
nos requerimentos de recuperação judicial nos anos citados, mas o Brasil vem enfrentando 
uma crise econômica durante os anos de 2015 e 2016, o que pode vir a ser um dos motivos 
desse aumento.

3.2. Papel da Contabilidade

A contabilidade registra todas as movimentações de uma empresa ou pessoa, 
passíveis de mensuração monetária. Esses registros são efetuados através de lançamentos 
em contas descritas no Plano de Contas336. Através da contabilidade são extraídos relatórios 
onde apresentam a real situação da empresa e o motivo que levam a tal situação, seja 
ela positiva ou negativa. E como toda atividade, há um profissional responsável por sua 
elaboração de forma correta, neste caso o Contador. (MARION, 2009) 

Ela é dividida em áreas específicas para fins de estudo, conforme Padoveze (2014) 
pode ser dividida em Escrituração que são os lançamentos, realizados de acordo com as 
contas descritas no plano de contas; Relatórios Básicos I que são Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Resultados (DRE); Relatórios Básicos II - Demonstração de Lucros 
Acumulados, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos e Fluxo de Caixa, Notas Explicativas; Contabilidade de Custos; 
Contabilidade Orçamentária; Análise das Demonstrações Financeiras Básicas; Contabilidade 
Gerencial e Contabilidade em outras moedas. 

Sendo a contabilidade responsável pela transmissão de dados para tomada 
de decisão exerce, portanto, um papel fundamental e insubstituível nos processos da 
recuperação, estando presente na solicitação da recuperação judicial, elaboração do plano 
de recuperação e na manutenção do plano e da empresa. 

336 Plano de contas – é a estrutura sobre a qual se constrói e elabora a escrituração financeira da empresa, com 
a finalidade de mantê-la ordenada e assim obter, de maneira clara e objetiva, os dois instrumentos informativos 
mais importantes da contabilidade: O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício. (SIGE 
Cloud, online, 2015)
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Como já dito no capítulo anterior, para solicitação do pedido de recuperação é 
necessário apresentar ao Poder Judiciário os motivos que levaram a empresa a tal estado 
de crise, isso é verificado através da DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) que 
consiste na apuração entre receitas e despesas, resultando um lucro ou prejuízo. Caso 
o resultado seja negativo (prejuízo) conseguimos verificar o motivo que isso ocorreu 
verificando as escriturações. A partir daí se elabora um relatório com as informações 
necessárias a serem repassadas ao Poder Judiciário. Junto a esse relatório as empresas 
devem apresentar as demonstrações contábeis dos 3 (três) últimos exercícios sendo 
composta obrigatoriamente do balanço patrimonial, demonstração de resultados 
acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório 
gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Portanto, com os dados da contabilidade 
a empresa consegue entregar todos os relatórios exigidos pelo Poder Judiciário, 
cumprindo assim o que é determinado na Lei. (Art. 51º, lei 11.101). 

Para elaboração do plano de recuperação utilizamos novamente as ferramentas 
da contabilidade, seguindo a divisão proposta por Padoveze essas ferramentas fazem 
parte da contabilidade orçamentária que consiste nos métodos utilizados para se analisar 
possíveis mutações na empresa (patrimônio) de acordo com projeções. Os dados para 
essas projeções são extraídos também da contabilidade como receitas, despesas, custos 
e assim por diante.

O administrador judiciário deve ser um profissional capaz de assumir tal função, 
o contador é citado como um profissional de preferência conforme descrito no Art. 
21º da Lei 11.101. É o administrador quem realiza a verificação dos valores devidos, 
essa verificação é feita através dos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais 
da empresa devedora, podendo utilizar também os documentos apresentados pelos 
credores. (Art. 7º, lei 11.101)

Para a manutenção e acompanhamento da empresa em crise, a contabilidade 
é utilizada em sua totalidade, partindo de sua correta escrituração, realizando as 
demonstrações de forma correta, analisando os dados por ela transmitidos para 
investimentos e para obtenção de melhores resultados, redução de custos e pagamento 
de seus credores. 

Para que o Poder Judiciário acompanhe esse processo de recuperação 
verificando se a empresa está cumprindo com o que estipulou no prazo de 2 (dois) 
anos conforme determinado pela lei, a empresa em crise deve protocolar mensalmente 
suas demonstrações contábeis, contendo as informações necessárias para verificação e 
validação do processo.

3.3. Motivos Que Levam as Empresas a Falência Após o Processo de Recuperação 
Judicial

Infelizmente muitas empresas declaram falência mesmo após ter seu processo de 
recuperação efetivado, isso se deve por vários motivos, particularidades de cada empresa em 
questão. Alguns dos motivos que podemos citar é a utilização incorreta ou a não utilização 
das ferramentas contábeis, a utilização incorreta do próprio processo de recuperação 
chegando a um problema inclusive cultural de nosso país - BRASIL.

A contabilidade acaba não sendo utilizada como ferramenta principal para o 
requerimento da recuperação judicial e menos ainda para a continuidade do processo. 
Quando uma empresa em recuperação judicial tem sua contabilidade errada causa 
problemas ligados diretamente na elaboração do orçamento e projeções do fluxo de caixa. 
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As informações extraídas da contabilidade, como valor disponível em caixa, obrigações, 
receitas, despesas e resultados são dados essências para se obter a previsão de recebimentos 
e orçamento para quitação junto aos credores. Estando esses dados incorretos a empresa não 
consegue seguir com o plano e acaba declarando falência ou então não consegue nem o 
diferimento do processo sendo declarada falência de imediato. A empresa em recuperação é 
como uma pessoa doente e deve ser assistida de perto, sendo a contabilidade os “prontuários 
médicos” do seu estado diário. O advogado Bernardo Bicalho diz que, “a empresa tá doente, 
mas ainda a empresa não tá morta. E ela pode sair da UTI, ir pro quarto e voltar pra casa. Basta 
ela utilizar os remédios certos, na dosagem certa e da forma certa”. (G1 online, 2016)

O processo de recuperação judicial também é visto apenas como uma negociação 
de dívidas, não sendo elaborada a reestruturação da empresa como um todo, visando sua 
continuidade. Paulo Carnaúba presidente da comissão de estudos em falência e recuperação 
judicial da OAB/Campinas diz que, "a maioria dos planos aprovados não é um projeto de 
reestruturação para tornar a empresa viável economicamente. São basicamente renegociações 
de dívidas. Isso explica em parte por que a taxa de sucesso é tão baixa." (ESTADÃO, online, 2013)

A falta de crédito dos devedores junto ao mercado também colabora para o aumento 
de empresas que declaram a falência em processo de recuperação judicial. Dependendo do 
lugar onde a empresa devedora está estabelecida pode ocorrer do fornecedor de matéria-
prima ocupar o cargo de monopólio, dificultando a aquisição de matéria-prima necessária 
para continuidade de seu processo produtivo, fazendo com que a empresa não consiga meios 
de produção. 

Outro motivo que causa a falência da empresa é a demora no aceite ao processo, os 
credores acabam verificando possíveis vantagens entre si para recebimento de seus valores e 
o plano de recuperação vai se estendendo em sucessíveis ajustes. Os credores também não 
levam em consideração que o processo é para benefício primeiramente do devedor.

Nos EUA aproximadamente 20% a 30% voltam a operar normalmente após a utilização 
da recuperação judicial, enquanto no Brasil esse índice equivale a 1%. Conforme publicação de 
Marina Gazzoni no ESTADÃO, “a lei americana é mais aprimorada, mas as grandes diferenças 
são a agilidade do processo e a maturidade do mercado em enfrentar uma reestruturação, 
dizem os especialistas”.

Muitas empresas possuem todos os requisitos para adequação ao processo de 
recuperação e até tem seu processo diferido e concedido, mas devido à inviabilidade 
econômica, ou seja, indisponibilidade de caixa acaba declarando falência. (ESTADÃO, online, 
2013)

4. CONCLUSÃO

Ao final deste artigo entende-se que a recuperação judicial é um procedimento 
amparado pela Lei 11.101/2005, que objetiva a estabilização, manutenção e a efetiva 
recuperação de uma empresa em crise, evitando sua falência. Deve ser interpretada pelos 
usuários devedores e credores como um benefício para o devedor, fazendo com que o 
mesmo quite suas dívidas e mantenha sua produtividade. O devedor também deve utilizar 
todos os procedimentos da recuperação judicial realizando uma mudança na empresa 
como um todo, uma nova organização, reestruturação e controle, para obter o resultado 
positivo esperado e objetivado pela Recuperação Judicial, fazendo com que a empresa 
saia do estado de possível falência volte a operar normalmente e como consequência se 
desenvolva cada vez mais.
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A contabilidade expressa à situação da empresa, através dela pode ser realizada 
tanto análises de anos anteriores como projeções futuras. Juntamente com seu profissional 
responsável, o Contador, possui funções fundamentais em todo o processo, pois são 
responsáveis pela geração de todas as informações necessárias, desde a petição do processo 
até sua finalização e continuidade. Deve ser acompanhada e realizada de forma correta 
para se ter sucesso na recuperação, pois qualquer informação incorreta pode acabar com 
processo e levar a empresa à falência, dependendo da situação de forma imediata.

São inúmeros motivos que podem levar as empresas à falência mesmo utilizando a 
recuperação judicial, os motivos demonstrados nesse artigo são uma parte deles. Como já 
dito se não utilizada à recuperação judicial de forma correta, se o processo e os objetos não 
forem interpretados de forma correta, o processo será em vão. Assim como a contabilidade 
também precisa ser correta e expressar a realidade da empresa devedora. Os gestores e 
credores devem mudar suas formas de analisarem a recuperação, sendo algumas vezes esse 
problema, um problema cultural, onde a diferença é demonstrada de país para país. 

Em resumo a Recuperação é um processo eficaz, a contabilidade é uma ferramenta 
extremamente importante e útil, que se utilizados juntos e de forma correta se chega ao 
resultado positivo, onde a empresa sai de uma possível falência volta a um estado financeiro 
normalizado e se desenvolve.
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WELFARE STATE E O MÍNIMO EXISTENCIAL
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal abordar questões sobre os direitos constituintes 
do welfare state, e o que é de fato a garantia do estado de reger aos cidadãos direitos 
fundamentais. Ao falarmos neste conceito entraremos na questão do mínimo existencial, o 
que explica as necessidades que a pessoas têm, não somente na condição de seres humanos, 
mas também na condição de cidadãos que convivem em uma sociedade resultante de 
uma política neoliberal onde a disparidade social faz com que alguns sejam extremamente 
carentes de acesso a direitos e garantias mínimos para se efetivar o princípio da dignidade 
da pessoa humana e outros tenham acesso de compra a tais direitos. Para se chegar nesse 
ponto da discussão, pincelamos também a distinção das classes, com base nos regimes 
do welfare states e o legado da economia política clássica. Para a realização da pesquisa 
podemos classifica-la como pesquisa qualitativa exploratória com coleta de dados de 
instrumentais bibliográficos e documental.
Palavras-chave: Welfare State; Mínimo Existencial; Dignidade da Pessoa Humana; 

ABSTRACT
This work aims to address questions about the constituent rights of the welfare state, and 
what is in fact a guarantee of the state to rule on fundamental rights citizens. In speaking this 
concept get into the question of existential minimum, which explains the needs that people 
have, not only on the condition of human beings, but also the condition of citizens who 
live in a company resulting from a neoliberal policy where social disparity is that some are 
extremely poor access to minimum rights and guarantees to carry out the principle of human 
dignity and others have access to purchase such rights. To reach this point in the discussion, 
also pincelamos the distinction of classes, based on the welfare states regimes and the legacy 
of classical political economy. For the research we can classify it as an exploratory qualitative 
research with data collection of bibliographic and documentary instruments.
Keywords: Welfare State ; Existential minimum; Dignity of human person;

1. INTRODUÇÃO

Estamos vivendo nos dias hoje em uma sociedade repleta de desigualdades, onde 
alguns indivíduos têm muito e outros não têm nada. Sabemos que isso é resultante de uma 
política neoliberal com uma economia de mercado onde se permitiu uma interferência 
mínima do Estado nas relações privadas de modo que desse processo resultou o 
individualismo perverso que vemos nos dias de hoje e  ficou cada vez mais difícil à promoção 
de uma igualdade material.
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Desse disparate na conjuntura atual resultou o entendimento de que o Estado 
deveria interferir sim nas relações privadas, norteando e fiscalizando diversas situações da 
vida privada de modo a garantir os direitos da coletividade e principalmente a promoção da 
igualdade reconhecendo as diferenças entre os indivíduos.

 O conceito de Welfare State ou Estado de Bem Estar Social surgiu da ideia de que 
o homem possui direitos indissociáveis a sua existência enquanto cidadão,  que também 
podem ser reconhecidos como direitos de Igualdade, ou de 2º Geração,  direitos sociais. 

De acordo com esta concepção, todo o indivíduo tem o direito, desde seu nascimento, 
a um conjunto de bens e serviços que devem lhe devem ser oferecidos e garantidos de 
forma direta através do ESTADO, ou indiretamente, desde que o Estado exerça seu papel de 
regulamentar isso dentro da própria sociedade.

Sendo assim, a importância da garantia desse mínimo existencial é considerada 
como um dos fundamentos da nossa Constituição, e por isso deve servir de pilar para a 
estruturação do atual Estado Democrático de Direito. 

O art. 3° da nossa Constituição, incisos I a IV, define como objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, 
a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem raça, sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Tendo em vista que o Estado deva promover essa busca pelo bem-estar social, 
igualdade de direitos, ou ao menos a redução das desigualdades sociais, temos como 
objetivo aqui analisar questões sobre os direitos constituintes do welfare state, e o que é de 
fato a garantia do estado de reger aos cidadãos direitos fundamentais pois apesar de seres 
deveres do Estado, cabe também a cada indivíduo inserido na sociedade sua cota de ajuda 
para alcançar esta sociedade livre e justa.

2. METODOLOGIA

A pesquisa constituiu-se através de artigos e livros de grandes doutrinadores.

3. DESENVOLVIMENTO

Segundo WEBER 2013, a definição para o welfare state ou bem estar social, pode ser 
compreendida como uma série de serviços e benefícios que devem ser de responsabilidade 
estatal com a finalidade de garantir a população um mínimo de qualidade de vida digno, 
um mínimo existencial, que possam fazer frente com a qualidade de vida imposta pelo 
capitalismo. 

Em 1794 o Código Prussiano já previa um sistema de proteção social, o qual mais 
tarde seria aperfeiçoado por Bismark, onde visava a função exclusiva do Estado em garantir 
o bem-estar da população menos privilegiada. 

Antes da Segunda Guerra Mundial poucos países tinham reais condições de implantar 
de fato o Estado de bem-estar, um deles foi a Alemanha, com o Bismark.
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Bismark foi um dos precursores e grande defensor do welfare state, com uma 
preocupação elevada com o sistema de proteção social alemão, ele lutava para integrar um 
sistema único de saúde de segurança para a classe dos trabalhadores, principalmente para 
os trabalhadores de mina de carvão, mais tarde expandindo o benefício aos trabalhadores 
agrícolas, artesãos e aprendizes de mão de obra temporária, posteriormente o sistema de 
proteção social se ampliou vindo a ser implantado também o Seguro Acidente e Pensões 
por Invalidez e Velhice, porém foi depois da década de 50 que tivemos uma concepção de 
“serviços sociais” mais avançadas, onde teve como um de seus maiores avanços a educação, 
estabelecendo um alto nível de formação para o seu povo, tendo um aumento na estrutura 
produtiva passando à frente de seus rivais europeus.   

Os EUA na esperança de tirar a economia da maior crise de sua história, tentou sem 
sucesso implantar um conjunto de medidas políticas econômicas e sociais que até hoje e 
a base do sistema de proteção social americano, a qual ficou conhecida como NEW DEAL, 
onde visava a criação de um sistema de seguridade social, com aposentadoria para os 
trabalhadores, seguro-desemprego e uma espécie de pensão para as famílias de baixa renda 
e com crianças em estado de dependência.                                              

Segundo GOMES 2006, somente após a Segunda Guerra Mundial é que será dado 
uma ênfase maior ao Bem Estar Social, onde então teremos uma proposta institucional nova 
de um Estado que teria condições de financiar e implementar planos de ação destinados a 
proporcionar o Bem Estar a Sociedade.

3.1. Mínimo Existencial

O conceito de mínimo existencial tem como princípio os direitos fundamentais, 
os bens primários e a dignidade da pessoa humana, onde afirmasse ser dever do estado 
garantir o mínimo para uma vida digna a sociedade, porém várias dúvidas rodeiam a 
composição do mínimo existencial, o que é de fato a dignidade, levar uma vida digna? Quais 
são efetivamente os bens primários? Quais são de fato as prestações para se levar uma vida 
digna? 

RAWLS 1962 diz que o mínimo existencial não pode ser limitado a satisfação física 
básicas das pessoas, como se fosse suficiente a sua sobrevivência, o chamado “mínimo vital”, 
direito a educação, saúde, alimentação sem dúvidas são elementos do mínimo existencial, 
mas não deve se restringir a isso somente, deve haver uma condição de proporcionar ao 
indivíduo oportunidades dele “se desenvolver como cidadão”.

MIRANDA 2006, diz ter duas vertentes do Mínimo existencial, a garantística e a 
prestacional, a garantística impede a agressão do direito, ou seja requer um simetria entre 
direitos e deveres, ele cita o exemplo dos impostos, onde há o dever de paga-lo porém 
deve haver a garantia de que o estado aplicara o dinheiro arrecadado em benfeitorias que 
garantiram uma qualidade de vida mínima para a pessoa e para sua família, neste tipo de 
mínimo existencial vincula-se o estado e o particular, e a vertente prestacional tem um 
cunho social, onde cobra-se do Estado a garantia de proporcionar ao povo um qualidade de 
vida digna, porém muitas dúvidas quanto quais os direitos sociais são de obrigação estatal, 
quando um determinado grupo de pessoas tem um benefício concedido pelo estado, surge 
a dúvida de até onde o mesmo deve se abranger, quem serão os beneficiados.
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3.2. Mínimo Existencial e a Dignidade da Pessoa Humana

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos alicerces do Estado brasileiro, 
previsto na Constituição de 1988, no artigo 1º inciso III. De acordo com GUERRA 2006, 
dignidade é “Possuir condições essenciais para a manutenção de uma vida em sociedade”. 
Segundo  SARLETT 2000, a dignidade da pessoa humana é algo que ocorre no interior 
de cada pessoa, e é diferente em cada ser humano, a qual o faz merecedor de respeito e 
consideração por parte do estado e da população, o qual é constituído por um conjunto de 
deveres e direitos fundamentais que, defendem a pessoa de todo e qualquer ato degradante 
e desumano que venha a ferir os seus direitos as condições mínimas para uma vida saudável, 
além de ser responsável por proporcionar à vida em comunhão com os demais seres 
humanos.   

Para BARROSO 2010, a dignidade da pessoa humana, é algo tão metafisico, tão vago, 
que não possui qualquer valia jurídica, entretanto, passar fome, dormir ao relento e não 
possuir emprego, certamente são situações que ofendem a dignidade humana.

3.3. Mínimo Existencial e os Bens Primários

A definição para os bens primários implica-se no que é necessário para que as 
pessoas possam viver livremente com dignidade igualmente uma com as outras, “Trata-
se de condições sociais e meios polivalentes geralmente necessários para que os cidadãos 
possam desenvolver-se adequadamente”  RAWLS 1962, o escritor chama a atenção para a 
satisfação de bens materiais necessários para a pessoa como um membro da sociedade,  não 
somente como individuo humano, ao criar uma lista de bens primários é preciso levar em 
consideração se ela irá se tratar do nível de bens ou ideias políticas, o cidadão como pessoa 
livre e convivente em sociedade precisa de liberdades fundamentais, como liberdade  de 
expressão, liberdade para escolher uma profissão, participação política, trata-se de condições 
básicas para o desenvolvimento das qualidades morais, sem deixar de exaltar que para saciar 
as necessidade fundamentais, também é preciso uma satisfação de  necessidades materiais 
básicas,  possuir uma renda que o proponha realizar minimamente os seus objetivos pessoais,  
objetivos esse que o traria um auto respeito, a chamada auto estima a qual é considerada 
por vários autores o bem primário mais importante, ADAM SMITH diz que o “cidadão devem 
ter os meios de reconhecer a si mesmos e não se envergonhar de aparecer em público” , 
dentre esses bens materiais básicos RAWLS 1962, cita o direito de propriedade, tempo para 
o lazer, o direito a saúde, direito a educação.  

SARLET 2000 também salienta para a necessidade do reconhecimento de alguns 
bens materiais mínimos, como bens primários ligados aos direitos fundamentais, sem os 
quais não é possível a existência digna de qualquer pessoa, para ele a existência digna 
estaria ligada diretamente a prestação de recursos materiais essenciais, devendo haver uma 
melhoria nas áreas de educação, assistência social, salário mínimo e a saúde.

Ricardo Lobos Torres, fala que o direito a saúde, alimentação e educação, apesar de 
não serem originalmente fundamentais, adquirem o status pois são direitos sem os quais a 
pessoa não sobrevive.
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3.4. Economia Politica Clássica 

A distinção de classe diminui com a extensão da cidadania social?  Quais são as forças 
causais por trás do desenvolvimento do welfare skate? Essas duas questões que norteiam os 
debates acerca do welfare state há muito tempo, tendo sido formuladas por Economistas 
Políticos do século XIX.

Tantos os Políticos clássicos, liberais e marxistas, preocupavam-se com o 
relacionamento entre o capitalismo e bem-estar-social. Por certo que as opiniões foram 
divergentes, porém, todas tinham em comum o relacionamento entre mercado e estado.

O neoliberalismo contemporâneo reflete-se muito na política liberal clássica, sendo 
que para Adam Smith, se o Estado intervisse no mercado, além do mínimo que se faz 
necessário à sua intervenção, corroboraria para o surgimento de monopólios, protecionismo 
e ineficiência, prejudicando a livre competitividade do comércio. (Smith, 1961, II, esp. PP 
232-6).

Os políticos liberais em sua grande maioria, não compartilhavam das ideias de Smith 
em suas teses, sendo que os liberais mais recentes rechaçavam qualquer forma de proteção 
social além dos vínculos monetários. Já os reformistas, defendiam a ideia de uma pequena 
intervenção política, porém, todos consentiam que o estado deveria intervir o mínimo 
possível no mercado livre, no intuito de fortalecer ao máximo a prosperidade e igualdade 
nos mercados livres.

Importante salientar que este posicionamento se dava, ante ao fato de que naquela 
época, havia muita intervenção estatal, no sentido de conceder privilégios mercantilistas 
sustentados por corrupção. 

A democracia tornou-se um ponto fraco dos liberais, pois, enquanto o capitalismo era 
um acessível à pequenos proprietários, a democracia não apresentaria risco à propriedade. 
Com o surgimento de massas proletariados, as quais tomaram forma com a industrialização, 
os liberais temiam que o sufrágio universal fosse politizar a luta pela distribuição, usurpando 
ou destruindo o mercado.

Esta contradição foi percebida tanto pelos políticos conservadores, quanto pelos 
marxistas, os quais propuseram soluções distintas para o problema. Os conservadores, 
influenciados pela escola alemã de List, Wagner e Gustav Schmoller, acreditavam que a 
perpetuação do patriarcado fosse a maneira mais eficiente de garantir a eficiência econômica, 
sendo esta a crítica mais coerente ao laissez-faire. 

A ideia do welfare state monárquico, surgiu como um modelo de harmonia entre as 
classes, onde a produção seria oriunda da disciplina e não da competição, criando assim, um 
estado autoritário, superior ao caos dos mercados.

Os políticos marxistas eram contra os efeitos atomizantes do mercado e a ideia de 
que os mercados garantiam a igualdade, para eles, a acumulação de capital despoja o povo 
da propriedade, gerando desta forma classes mais profundas.

Para ambos, o principal questionamento é saber em que condições as divisões de 
classe podem ser desfeitas pela democracia.
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3.5. Regimes de Welfare States

Conforme os direitos sociais se evoluem, já combinações diferentes entre Estado, 
marcado e família, que se agrupam em variados regimes sociais, como o “liberal”, qual se da 
a assistência aos menos favorecidos, quais precisam se mais ajuda do Estado. 

O Estado garante o mínimo a todos, o encorajando dessa maneira a se ligar com a 
previdência social. 

Outro regime se chama “corporativismo estatal”, sendo predominantes as diferenças 
de status e direitos ligados à classe. O corporativismo tinha como base a família tradicional, 
onde as esposas não estariam ligadas a previdência e sim a maternidade e se dedicar ao seu 
lar. 

O terceiro é o regime “social-democrata”, que não tolerava um dualismo entre Estado 
e mercado, e sim a todos terem direitos iguais, buscando um welfare state que promoveria 
melhorias com padrão de igualdade entre todas as classes e não de necessidades mínimas. 
Que seus serviços fossem compatíveis com os gastos da classe média, em segundo, que os 
trabalhadores tenham participação na qualidade dos direitos desfrutados pelos mais ricos. 
Neste regime, constrói uma solidariedade universal em favor do welfare states, tendo todos 
deveres e garantias onde possam se beneficiar. 

4. CONCLUSÃO

 Ao colher informações para este trabalho, pode-se concluir que necessidades básicas 
é algo muito subjetivo, porém necessidades como saúde, direito a educação, alimentação, 
são indubitavelmente direitos a serem garantidos pelo Estado, porém não se deve resumir 
a apenas isso, é dever estatal promover condições mínimas para o cidadão poder satisfazer 
minimamente as suas carências no sentido de bens materiais, como por exemplo uma casa 
própria, laser, bens que o proporcionaram uma autoestima. Mas há interferências do Estado 
quanto a isso, este garante direitos mínimos que não abrange todos os cidadãos. 

O welfare state tem um importantíssimo papel na sociedade atual, pois pode 
diferenciar o mercado, Estado e o bem-estar-social. Isso se diferencia a cada país e suas 
normas, sendo variáveis as hipóteses admissíveis e combinações possíveis que chegam a 
ser infinitas. 
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RESUMO
Nota-se que nos dias de hoje existem muitos administradores públicos que não realizam suas 
atividades com o objetivo de melhorar as coisas para a sociedade, mas realizam atividades 
buscando benefícios para si próprios. Porém também existem exceções, no entanto, os 
administradores públicos possuem o dever de agirem corretamente, pois possuem um papel 
muito importante, devendo trabalhar moralmente, trazendo benefícios para a população e 
agindo de boa-fé. A responsabilidade do administrador público é de estrema importância, 
pois ele é responsável pelas necessidades coletivas, no entanto deve ser honesto, e cumprir 
com seu papel de uma forma ética e moral, pois ele pode trazer benefícios para todos se 
trabalharem de forma correta, mas também é dever da população cobrar os administradores 
no que disser respeito às ações desempenhadas por eles através de prestações de contas e 
improbidades administrativas.
Palavras-chave: Administrador Público; Necessidades coletivas; Ética.

ABSTRACT
To note that today there are many public officials who do not perform their activities in order 
to improve things for society, but carry out activities seeking benefits for themselves. But 
there are also exceptions, however, public officials have a duty to act properly, since they 
have a very important role and should work morally, bringing benefits to the people and 
acting in good faith. The responsibility of the public administrator is of extreme importance 
because it is responsible for the collective needs, however should be honest and fulfill its role 
as an ethical and moral way, as it can bring benefits to all if they work correctly, but it is also 
the duty of the population charge administrators in which it relates to actions performed by 
them through accountability and administrative malfeasance.
Key-words: Public Administrator; collective needs; Ethic.
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1. INTRODUÇÃO

O Administrador Público desempenha um importante papel perante a sociedade, 
pois ele representa o povo e visa respeitar e assegurar o direito que cada cidadão possui. 
Quando um indivíduo assume um cargo de gestão ele precisa ter moralidade para que os 
interesses oriundos de si mesmo não se sobressaiam perante os interesses da coletividade 
e os interesses da coletividade só serão respeitados quando o administrador público assu-
mir uma postura ética e digna quando estiver em serviço. 

Ao assumir o cargo que o administrador público foi eleito ele deve considerar as 
necessidades da população como carro-chefe de toda a sua ação administrativa, visto 
que ele está ali para suprir com as necessidades e trazer desenvolvimento para os seus 
eleitores, por isso, devem analisar as necessidades de todos, fazer um acompanhamento 
nas escolas, na educação, na saúde e buscar uma melhora de imediato e se isso não fizer 
correm o risco de sofrer com as retaliações que a responsabilidade administrativa impõe. 

Mas no dia a dia a população vem sofrendo com as irregularidades que vem 
surgindo, pois com a facilidade e agilidade nas informações, é cada vez mais recente 
notícias relacionadas a desvios de dinheiro, destinados muitas das vezes a investimentos 
na educação, na saúde. E esses desvios têm consequências no cotidiano da vida em 
sociedade, seja ausência de merenda das crianças na escola ou falta de materiais e 
medicamentos na área da saúde, desviando da finalidade da administração pública e 
ainda dos Administradores Públicos onde o primordial é viabilizar a vida em sociedade 
através de guiar os passos da população buscando uma melhoria contínua, com ética 
e honestidade sempre procurando o bem-estar de todos, por isso, é importante que 
administradores públicos prestem conta à população do que fazem ou deixam de fazer. 
Isso auxilia na hora da cobrança da população.  

Com isso busca-se entender qual é o papel do administrador público e quais são 
os princípios que ele deverá ter ao assumir um cargo e se esses princípios éticos forem 
violados qual será a responsabilidade administrativa aplicada a esses gestores. Será 
analisado o que é prestação de contas e para que serve e também o que diz respeito o 
conceito de improbidade administrativa.

2. METODOLOGIA

Para a elaboração do presente artigo foi realizada uma pesquisa qualitativa 
com instrumentais de coleta de dados bibliográficos e documentais através de artigos 
científicos e revistas eletrônicas, trazendo comentários sobre o administrador público e suas 
responsabilidades, analisando, a ética, a moral e princípios.

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 
relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 
diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo 
entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 
dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32)
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3. PAPEL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

O administrador público tem um papel muito importante a desempenhar, deve 
pensar na sociedade, trazer melhorias, pois é o seu dever, por isso, não deve agir de má-fé, 
porém infelizmente nos dias atuais pode-se ver que existe muita corrupção, muitos agentes 
públicos que usam do seu cargo para obter benefício próprio, sem ao menos pensar na 
coletividade desviando assim do papel que lhe fora incumbido.

ALBARELLO (2006): 

Papel do administrador público, na evolução política/administrativa histórica 
brasileira, sempre mostrou extrema relevância para o cenário socioeconômico, 
apesar dos regimes e métodos de gestão adotados ao longo dos anos. Porém, 
em momento algum o papel do gestor público, deixou de estar vinculado a 
participação da sociedade, a boa-governança e a ética343. 

Para saber a necessidade de todos os indivíduos que compõem o campo de trabalho 
do gestor público, ele precisa interagir com a sociedade, precisa estar a par do que acontece 
em seu ambiente de atuação levando em conta as necessidades primordiais que abrange 
a sociedade como um todo sem deixar de lado as particularidades dos ambientes mais 
necessitados, e quando descoberta estas tais necessidades deve fazer o possível para supri-
las, desde que este possível esteja embasado nos princípios éticos, pois assim o gestor 
desempenha a boa-governança.

ALBARELLO (2006) afirma que: 

Cabe ao gestor público perceber a dimensão que representa o plano diretor para a 
gestão pública municipal no longo prazo e sua orientação para o desenvolvimento 
sustentável e assegurar a eficaz aplicação de sua metodologia, que requer: a 
leitura da realidade municipal por técnicos de diversas áreas do conhecimento 
atuando num processo interdisciplinar; a leitura comunitária através de oficinas 
participativas regionalizadas; a identificação e análise dos fatores relevantes que 
condicionam o uso e a ocupação do território, bem como o desenvolvimento 
econômico e social do município, suas tendências e potencialidades. 

Nos dias de hoje, pode-se perceber que a população passa por muitas necessidades 
devido à falta de governanças assertivas e voltadas ao melhoramento e desenvolvimento 
da vida civil e isso é essa falha grave ocorre por falta de responsabilidade do gestor público, 
que acaba não cumprindo corretamente com seu papel, deixa a ética de lado e age de má-
fé afligindo o direito do povo. Sendo assim o gestor público desprestigia a população que 
necessita tanto e que o elegeu descumprindo a sua responsabilidade de desempenhar o 
papel adequado.

343 A ética é a disciplina ou campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento de 
pessoas e organizações. A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é, da aprovação ou reprovação do 
comportamento observado em relação ao comportamento ideal. O comportamento ideal é definido por meio 
de um código de conduta, ou código de ética, implícito ou explicito. (MAXIMIANO, 2012, P. 398) 
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Segundo Albarello (2006) nos orienta que: 

No momento histórico atual, a rediscussão sobre desenvolvimento sustentável 
torna-se evidente, trazendo consigo novos problemas e velhos dilemas acerca da 
realidade econômica, social, política, cultural e ecológica, em esfera internacional 
e ao mesmo tempo local. Concomitantemente surge a preocupação com a 
gestão pública e seus métodos e práticas político/administrativas incoerentes 
com a realidade, ideologias e contradições, contestação da ética, políticas 
socioeconômicas que não se repercutem em desenvolvimento, enfim, o setor 
público, atrelado ao regime democrático brasileiro, tem sido alvo de debates 
e demonstra a necessidade de reorganização, e a figura do gestor público é 
considerada peça fundamental. 

As discussões decorrentes da sustentabilidade puseram em cheque o novo papel 
que um gestor público deve assumir, pois pensar em sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável é pensar no bem-estar da população visto que, sustentabilidade é segundo a 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988, p. 9 apud OLIVEIRA, et 
al., 2012, p.2). “[...] a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades”. E o 
futuro depende da atuação de gestores públicos, por isso, é de extrema importância que 
gestores pensem no amanhã e nas necessidades da população garantindo o mínimo para a 
sobrevivência.

 De acordo com Albarello (2006): 

Todas as ideologias partidárias possuem um código de ética próprio e apresentam 
princípios como: legalidade, democracia, livre acesso, representatividade, 
supremacia do Plenário, transparência, função social da atividade parlamentar, 
capacitação, boa-fé, boa-governança, etc. 

Muitos dos gestores públicos não agem de forma moral, apenas se preocupam com 
o seu bel-prazer, e isso acaba fazendo com que deixem os princípios de lado, sendo que os 
princípios são essenciais para que haja uma administração justa.

Segundo Hoffmann (2014): 

Os princípios básicos da Administração Pública podem ser elencados em doze 
princípios que são permanentes e obrigatórias a todo o bom administrador. São 
a: legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
motivação e supremacia do interesse público. 

Albarello (2006) afirma que: 

Existem também princípios intangíveis que são norteados pela Constituição 
Brasileira, entre eles: “os princípios fundamentais”, sobre a “República Federativa”, 
“a sociedade justa”, “a prevalência dos direitos humanos”, “garantias individuais”, “os 
direitos sociais”, “a nacionalidade” e outros bens essenciais para a vida dos cidadãos. 
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Estes princípios tornam-se norteadores para que a administração pública seja 
eficiente e eficaz, mas estes princípios só são validos quando o gestor público tem ética 
para atuar diante dos empecilhos diversos decorrentes desta administração. Se o gestor não 
pende para o lado ético de nada vale tais princípios já que não causarão efeito na sociedade, 
pois os princípios que são pilares dos direitos administrativos brasileiros surgiram antes da 
Carta Magna e são baseados na doutrina e legislação existente (HOFFMANN, 2014).

Como diz Hoffmann (2014): 

Os princípios podem estar implícitos ou explícitos, o Direito Administrativo difere 
dos demais ramos do Direito, já que este ramo é uma disciplina jurídica autônoma, 
correspondente ao conjunto organizado de princípios e normas que o identificam. 
Os outros ramos do Direito também têm princípios, porém alguns são específicos 
da área do Direito Administrativo, não podendo incorporar aos demais. 

Se todos os administradores públicos seguissem os princípios, como por exemplo, o 
princípio da legalidade, o princípio da moralidade, da eficiência e assim por diante, ter-se-ia 
uma administração pública mais eficiente e de melhor resultado para a sociedade. 

Segundo Hoffmann (2014): 

O correto é afirmar, que mesmo em caráter individual, as normas têm objetivo de 
atender o interesse público e o bem-estar coletivo. Mas o princípio que hoje serve 
de fundamento para todo o Direito Público e vincula a Administração em todas as 
suas decisões, é o princípio que os interesses públicos têm supremacia sobre os 
individuais. Portanto, não se confunde interesse público e interesse estatal. 

Albarello (2006) afirma que: 

Entretanto, diante de tamanha expressão da conduta ética na fundamentação da 
gestão pública, ainda assim, muitos gestores não a levam em consideração, apre-
sentando desvios de conduta que se repercutem em: corrupção, abuso do poder, 
nepotismo, propina, desvio de recursos públicos, falta de decorro parlamentar, fa-
lácias e promessas enganosas, compra de votos, assédio moral e inúmeras outras 
práticas abusivas, descabidas e ilícitas. 

O gestor público deve agir de boa-fé, sobretudo com ética profissional cumprindo 
com seu papel de uma forma em que todos tenham benefícios, deve fazer o possível para 
melhorar as necessidades da população, pois é seu dever agir moralmente. Segundo Oliveira 
(2012, p. 50) “Os princípios éticos e morais são, na verdade, os pilares da construção de um 
profissional que representa o Direito Justo, distinguindo-se por seu talento e principalmente 
por sua moral e não pela aparência”. Entretanto essa é a chaga que permeia o setor público, 
gestores com frequência usam da boa imagem supostamente ética para iludir o eleitorado 
usando de seu cargo para desviar dinheiro, patrimônios, coisas que são para melhorar a vida 
da sociedade, e não deve o gestor público usar os poderes que foram emanados do povo 
para usufruto próprio, pois assim não está sendo digno.
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Segundo Albarello (2006): 

O gestor público tem muito mais do que dever, tem a obrigação de seguir 
uma conduta ética e digna de sua representação política, e de todos os setores 
econômicos e sociais, perante seus eleitores e perante a si próprio. O fundamento 
da ética, os gestores públicos conhecem e são lembrados diariamente, basta 
compreendê-los e vivenciá-los. Além disso, devem buscar novas soluções para o 
processo educacional e cultural, em prol de maior conscientização e resgate de 
valores, bem como contribuir na concepção e implantação de reformas políticas e 
legislativas, que consolidem a ética de forma mais rigorosa e persuavisa. 

Quando um gestor público assume a conduta ética, ele assume a responsabilidade 
de fazer algo sem prejudicar alguém, respeitar as leis e os costumes, viver de maneira digna 
e honesta, respeitar o local de trabalho e os valores da sociedade, e muitas das vezes esta 
ética vem ao individuo ao nascer através do ambiente familiar e assim quando ele cresce 
aprende a maneira correta de se comportar, mas é óbvio que nem sempre o ser humano 
tende a ir pelo caminho do bem. 

Hoffmann (2014) afirma que:

Como o Estado tem por finalidade, por meio de atividade administrativa, realizar a 
utilidade pública, está presente no direito público o interesse público. No exercício 
desta atividade, o Estado atua como ente soberano, que se relaciona nesta condição 
como os administrados. De outra parte, o Estado, na procura do bem comum, atua 
como mandatário da sociedade e é titular de direitos e de obrigações de natureza 
especial, que estão definidos pelo direito público. (Apud LIMA, Ruy Cirne. Princípios 
do Direito Administrativo. 7. ed. revista e reelaborada por Paulo Alberto Pasqualine. 
São Paulo: Malheiros, 2007, p. 33-4.).

Segundo Hoffmann (2014): 

Os agentes públicos e políticos não dispõem sobre os interesses públicos, eles 
têm a guarda destes, atribuída em lei. Os poderes da Administração Pública são 
poder-dever, ou seja, poderes que a Administração não deixa de exercer, caso 
não exerça responde a pena por omissão. A autoridade não pode renunciar ao 
exercício das competências que lhe são outorgadas por lei. Assim, ante a prática de 
ilícito administrativo, não pode deixar de punir e deve exercer o poder de polícia, 
assim coibindo o exercício dos direitos individuais conflitantes com o bem-estar 
da coletividade. Portanto, exercerá os poderes decorrentes da hierarquia. Não fará 
liberalidades com o dinheiro público. E cada omissão que a Administração Pública 
faz no exercício de seus poderes, o interesse público é prejudicado. 

Pode-se dizer que o gestor público em resumo, seja qual for sua função, deve trazer 
benefícios coletivos, deve pensar na coletividade sobre todas as demais coisas, ou seja, deve 
fazer o melhor para todos os cidadãos e esquecer os interesses próprios.

Como diz Hoffmann (2014): 

A imoralidade administrativa advém da ideia de desvio de poder, pois no 
entendimento a Administração Pública usa meios lícitos para obter finalidades 
meta-jurídicas irregulares. Logo, usa a meios ilícitos para adquirir um benefício, 
sendo que tal benefício poderia ser lícito, se o artifício para sua obtenção fosse 
lícito também. Como o meio é ilícito, vicia o benefício fazendo ele ilícito e irregular. 
A imoralidade estaria na intenção do agente.
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Segundo Hoffmann (2014) “A moralidade é uma imposição para que o agente público 
tenha ética em sua conduta. Deve ser uma moralidade de conduta em sentido amplo, de 
administração e administrados, e internamente entre a administração e os agentes públicos”. 

Todos os gestores públicos devem agir corretamente, pois possuem em suas mãos o 
poder de mudar muitas coisas para a sociedade, trazendo melhorias, no entanto eles também 
fazem parte da população, tendo o dever de agir honestamente, e não se sentindo superior, 
pois não devem querer benefícios somente para si, pois o papel do gestor público é trabalhar 
para trazer melhorias para a sociedade, devendo ser honesto, digno, e certamente agir de 
forma ética, pensando na coletividade. Segundo Oliveira (2012, p.49) “A responsabilidade 
ética da liderança, portanto, se pudesse ser medida, teria o tamanho e o peso dos direitos 
reunidos de todos aqueles que ela representa e lidera”.
Segundo Brandão (2006):
 

Note-se, por oportuno, que o artigo 41, da Lei nº 8.212/91, está em vigor há mais de 
treze anos, não tendo sido objeto de controle concentrado de constitucionalidade 
ante o Supremo Tribunal Federal, circunstância que mantém a sua presunção de 
validade e, por conseguinte, a atualidade do tema abordado. Embora não haja, 
na Ordem Jurídica Constitucional brasileira, qualquer impedimento à imposição 
da multa ao ente público, o legislador optou pela responsabilização pessoal do 
agente que, detendo o poder de decisão (dirigente de órgão ou entidade da 
administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal), deu causa à 
violação de dispositivo da legislação de custeio da Seguridade Social. 

Segundo Brandão (2006): 

Note-se, de outra banda, que também o recurso ao princípio da impessoalidade 
é, de todo, impróprio. O princípio da impessoalidade, decorrente do republicano, 
cerca-se de duplo sentido. Representa uma garantia dos administrados, na medida 
em que devem ser tratados igualmente – com a mesma dignidade, respeito 
e atenção – pelos titulares de cargos públicos – a Administração não pode agir 
movida pelo objetivo de favorecer ou prejudicar determinada pessoa – e, de 
outra feita, uma proibição à promoção pessoal do administrador público, ao uso 
indevido do cargo que lhe foi atribuído, às custas do erário público e em prejuízo 
da dignidade das atribuições que lhe cumpre exercitar – não se trata, em absoluto, 
de um ‘escudo’ para os agentes públicos; não os coloca à margem da lei, isentos de 
responsabilidade. 

Os agentes públicos como mencionados são pessoas comuns, ou seja, cada um tem 
sua determinada função diferente dos outros, mas durante a sua gestão devem obter um 
tratamento digno e igual perante todos, não só porque um determinado administrador 
público tem um grau de parentesco com o prefeito, vereador ou chefe de segurança pública 
que ele pode ter um tratado diferenciado se por ventura ele vier à cometer algum erro grave, 
do que aquele administrador público que não tem nenhum grau de parentesco ou amizade 
com alguém que faz parte da política ou que exerce uma função maior sobre ele.
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3.1. Responsabilidade Administrativa

A responsabilidade administrativa é a obrigação que qualquer indivíduo possui ao 
ascender a um cargo publico. Sendo assim estas responsabilidades pertencem totalmente 
ao indivíduo que assumiu o cargo e seus atos certos ou errados são julgados de acordo de 
acordo com a lei.   

Segundo Cunha (1999): 

Como agente público, nos termos da lei 8.429/92, entende-se “todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por efeito de eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função” na Administração pública ou 
em entidades equiparadas (art. 2°). A respeito do agente político fala-se em 
responsabilidade política, mas aquilo que se considera como responsabilidade 
política - responsabilidade perante o público - não esgota a responsabilidade 
administrativa. 

A responsabilidade administrativa típica do agente público é a responsabilidade, 
perante a Administração, dos chefes de poder executivo - presidente, governador, 
prefeito, interventor - e de seus suplentes; ou seja, dos que exercem “a direção 
superior da administração” e que, não tendo superior hierárquico, não estão 
sujeitos a responsabilidade disciplinar.

Agentes políticos do legislativo e do judiciário, assim como o chefe do ministério 
público, também não têm superior hierárquico; acham-se porém submetidos às 
normas disciplinares dos respectivos colégios ou corpos, o que, dependendo da 
lei, pode não afastar sua responsabilidade política ou esgotar sua responsabilidade 
administrativa; membros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, só 
respondem politicamente, excetuado seu presidente, que é responsabilizável 
administrativamente.

Igualmente não têm superior hierárquico os membros de tribunais administrativos, 
diretores de autarquias e fundações de Direito público. Embora não sendo 
agentes políticos, ministros de Estado costumam ser considerados, pela lei, como 
responsabilizáveis politicamente, e não disciplinarmente. Eles integram o rol 
daqueles servidores de primeiro escalão, demissíveis “ad nutum”, que respondem 
direta e automaticamente perante os agentes políticos que são seus superiores 
imediatos. A todos esses agentes públicos - os agentes políticos e os servidores de 
primeiro escalão - a que não se aplicam as normas e práticas da responsabilidade 
disciplinar, chamamos de administradores públicos. 

Ou seja, toda esta classe que faz parte do alto escalão da administração pública têm 
seus direitos e deveres assegurados de acordo com os seus respectivos cargos e obedecem 
as normas e sofrem as penalidades que estes cargos possuem.

Segundo Cunha (1999) “Responsável é aquele de quem, nos termos da lei, se pode 
exigir o cumprimento de uma obrigação, ou a quem, nos termos da lei, se pode colocar 
sanção pelo descumprimento de uma obrigação, legal ou negocial”.
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Segundo Cunha (1999): 

O que se designa como responsabilidade política, aqui, não é a que se afere pelos 
meios, recursos e critérios políticos, mas a responsabilidade jurídica do agente 
político perante o público. No ordenamento jurídico brasileiro ela corresponde, em 
grau máximo, ao que se convencionou designar como “crime de responsabilidade”, 
denominação acolhida pela própria Constituição em seu art. 85, ao tratar da 
responsabilidade política do presidente da República. Na realidade, os chamados 
crimes de responsabilidade não são crimes (infrações de natureza penal, sancionáveis 
segundo o poder geral de império), mas infrações político-administrativas, análogas 
às infrações disciplinares; para o estabelecimento dessa distinção concorre diferença 
procedimental, pois inexistindo autoridade hierarquicamente superior que apure 
a infração e aplique a respectiva sanção, é o povo quem o faz, através dos seus 
representantes. (DA CUNHA, Sérgio Sérvulo,1999).

Segundo Cunha (1999): 

Os temas de responsabilidade administrativa são temas de responsabilidade 
organizacional. Segundo os princípios desta devem ser tratadas as relações 
Administração-administrado, Administração-contratado (em sentido amplo), 
Administração-administrador público. Entretanto, ao contrário do que acontece 
na responsabilidade organizacional, o principal propósito da responsabilidade 
administrativa, mais do que reparar dano eventualmente ocorrido, é transformar 
fontes ou agentes potenciais de dano administrativo. Nessa parte, o modelo da 
responsabilidade extradisciplinar encontra-se mais na responsabilidade política do 
que na responsabilidade civil patrimonial. 

Segundo Cunha (1999): 

É somente de 1965 a primeira lei brasileira versando responsabilidade do 
administrador público, que assentou-se indevidamente no modelo da 
responsabilidade civil patrimonial. A sentença que julgar procedente a ação 
popular, decretando a invalidade do ato impugnado - diz o art. 11 da lei 4.717, de 
29.6.65 - “condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua 
prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários 
causadores do dano, quando incorrerem em culpa.” 

Lembrando que desvio de dinheiro público é crime, no entanto é o que mais acontece 
nos dias de hoje, como também existe gestores públicos que não trabalham para ter um 
mundo melhor, não trabalham para o bem-estar da população, ou seja, não cumprem com 
as atividades do seu cargo.

3.2. Prestação de Contas

Segundo Pezzi (2010), a prestação de contas proporciona o acompanhamento e a 
própria fiscalização dos administradores públicos. A constituição federal destaca como valor 
este gerenciamento em relação às arrecadações em especial a tributaria. 

Assim como Pezzi (2010, p. 2) orienta:

A aplicação do montante recolhido a título de impostos e de outros tributos deve 
ser direcionada ao atendimento do interesse público, na forma do oferecimento 
à população de prestações da mais variada ordem: saúde, educação, moradia, 
segurança, etc, integrantes do chamado mínimo existencial.
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A população tem necessidade de receber esta prestação de contas, pois, a precisam 
saber onde estão sendo aplicados os tributos recolhidos, sendo ainda mais de seu interesse 
quando diz respeito às necessidades básicas da população principalmente as mais 
carentes que necessita principalmente de saúde e educação, cabe lembrar que as redes de 
saneamento básico são de extrema importância pois tem uma ligação muito forte quando 
se trata em saúde.

De acordo com a Constituição Federal:

Art. 79 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema 
de controle interno de cada Poder. (CF/88).

A Constituição Federal deixa bem claro que é de legalidade a fiscalização tanto 
externa quanto interna de toda movimentação monetária que envolva todo o poder público 
sendo tanto da União quanto qualquer outra entidade governamental, por isso, cada uma é 
controlada internamente por cada Poder que lhe seja de sua competência.

A prestação de contas é de suma importância e é extremamente necessariedade, 
pois tudo sem exceção deve ser apresentado em prestação, o administrador público tem 
como obrigação manter em dia e com muita rigorosidade está atividade que faz parte das 
suas atividades rotineiras. 

3.3. Improbidade Administrativa

O Conselho Nacional de Justiça nos orienta sobre improbidade:

Os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei n. 
8.429/1992. Caracterizam-se por dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação 
aos princípios administrativos. A Lei de Improbidade Administrativa define 
enriquecimento ilícito o ato de “auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 
nas entidades públicas”. (CNJ).

De acordo com o que o próprio Conselho Nacional de Justiça orienta sobre a 
improbidade, ela viola os princípios administrativos que deveriam ser preservados pelo 
administrado público, e é violado, pelos mesmos, a lei aborda o enriquecimento ilícito como 
uma vantagem em função de determinados cargos que por si só em atividade nas entidades 
públicas que por sua vez auferi vários tipos de vantagens.

A Constituição Federal Art. 37 §4º, §5º e §6º apresenta a seguinte orientação:

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 
ações de ressarcimento.
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§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. (CF/88).

A Constituição Federal apresenta o descumprimento do princípio da probidade 
sendo assim o surgimento da improbidade administrativa, proporcionando a perda de sua 
função e a imposição do ressarcimento do erário, sendo assim terão que responder por cada 
ato de improbidade que seja de seu feito com intuito de obter vantagem por seu cargo 
ocupado.

4. CONCLUSÃO

Os administradores devem cumprir com suas obrigações, pois possuem um papel 
extremamente importante, no entanto devem fazer o seu papel de forma correta e moral, 
sendo honesto, agindo de boa-fé, sem intenção de benefício próprio. Mas infelizmente nos 
dias de hoje, ainda existem administradores que agem de má-fé e visam apenas o bel-prazer 
enquanto o interesse da coletividade é esquecido.

Agentes públicos são pessoas comuns, cada um tem uma função diferente, mas 
durante a sua gestão devem ser dignos e iguais perante todos, não é porque um determinado 
administrador público tem um grau de parentesco com o prefeito, vereador, chefe de 
segurança pública que ele deve ser tratado de maneira diferente, ele deve ser tratado como 
todos, se ele cometer algum erro grave deve ser punido, assim como os outros são.

Portanto a prestação de contas é de suma importância e diz respeito às obrigações 
dos administradores públicos, como papel fundamento de apresentar transparência de suas 
atividades e com isso proporcionar uma determinada segurança à população no que se diz 
respeito às arrecadações tributarias de todo o governo.

A punição por improbidade tem como objetivo a preservação do erário, sendo assim 
o agente público tem como princípio a ser seguido o da probidade administrativa, pois é 
essencial para que se tenha uma transparência em seu cargo assistido.
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A VALIDADE DA NORMA JURÍDICA DESPROVIDA DE MORAL 
PERANTE O ORDENAMENTO JURÍDICO
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RESUMO
O presente artigo tem como problema analisar se a norma desprovida de conteúdo moral ou 
que fere a moral é juridicamente válida, matéria que implica a análise de diversas filosofias 
e argumentos contrários e favoráveis. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo geral 
analisar a validade de normas imorais e amorais perante o ordenamento jurídico. De modo 
específico, busca-se trazer um panorama histórico e filosófico desde a Grécia Antiga até o 
momento atual, com ênfase para as implicações e discussões a respeito do direito e moral, 
analisando argumentos contrários e favoráveis ao questionamento. Sobre os aspectos 
metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa construída a partir do método indutivo. 
A cerca da coleta de dados, o instrumento utilizado foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 
documental. Como conclusões, observa-se que a norma imoral é juridicamente válida. 
Todavia, se a imoralidade for extrema, é possível entender que a norma obstrui a justiça. 
Palavras-chave: filosofia; ordenamento jurídico; direito e moral

ABSTRACT
The present article has as problem to analyse if a legal norm emptied of moral content is 
still a valid law, which implies the examination of opposing arguments to this matter, and 
philosophical theories. Therefore, it presents as general objective to analyse the validity of 
immoral norms under Brazilian legal system. Specifically, objectives to bring historical and 
philosophical information since Ancient Greece until today, with emphasis on implications 
and discussions about Moral and Law, analyzing opposing arguments to the question. 
Methodologically, the research is constituted of a qualitative analysis which is constructed 
by the inductive method. About the data collection, the instruments that were used are the 
bibliographic and documental research. As for the conclusions, it is noticed that a immoral 
norm is valid if it has legal effect. However, if the immorality of the norm is extreme, it is 
possible to diverge of the norm in order to obtain justice. 
Key words: philosophy; Brazilian national system; law and moral

1. INTRODUÇÃO

Desde o mundo antigo, já na Grécia e Roma antigas, até o presente momento, um 
dos problemas fundamentais da Filosofia do Direito é trazer considerações e conclusões a 
respeito da relação entre Direito e Moral, que possuem uma base comum – a Ética. Nesse 
sentido, existe a Moral pertencente ao campo da Ética Subjetiva, e a Moral Social e o Direito 
como pertencentes da chamada Ética intersubjetiva.
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Observa-se que, no entanto, os juristas e filósofos sempre buscaram separar tais 
institutos, quando o ideal é aprender a distinguir sem separar, visto que na realidade os 
fenômenos estão todos interligados. 

A partir desse cenário, o presente artigo tem como problema analisar se a norma 
desprovida de conteúdo moral ou que fere a moral é juridicamente válida.  

Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo geral analisar a validade das normas 
amorais e imorais perante o ordenamento jurídico – discussão presente nas teorias de 
diversos autores, nas filosofias de Grécia e Roma antigas, na Idade Média com São Tomás 
de Aquino e Santo Agostinho, na Renascença com influência dos autores jusnaturalistas, e 
ainda as teorias de Christianus Thomasius, Jellinek, Kant, Ihering, Kelsen, Radbruch e Miguel 
Reale.  

Como objetivos específicos, busca-se trazer um panorama histórico e filosófico desde 
a Grécia Antiga até o momento atual, com ênfase para as implicações e discussões a respeito 
do direito e moral, analisando argumentos contrários e favoráveis ao questionamento. 

Finalmente, propõe-se a exemplificar normas juridicamente válidas, mas desprovidas 
de conteúdo moral. 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa construída a partir 
do método indutivo. Sobre os instrumentos de coleta de dados, destacam-se a pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa documental. 

2. METODOLOGIA 

Utilizar-se-á como marco teórico a pesquisa bibliográfica pertinente a matéria da 
Filosofia do Direito. Amparar-se-á também a pesquisa por meio de artigos especializados 
e na pesquisa documental. Aplicar-se-á o método indutivo, no qual se partirá da análise 
conceitual dos aspectos filosóficos do direito e da moral, analisando as teorias em particular, 
para então verificar se a norma desprovida de moral é válida juridicamente. 

3. O DIREITO COMO DIVINO 

No Direito arcaico não havia divisão do direito e moral, já que o direito era a moral, 
ambos se confundiam nas atitudes e determinações dos clãs. Conforme explica, Tercio 
Sampaio (2003, p. 46), o direito não era criado, mas sim querido por uma divindade, que o 
criava e todos aqueles pertencentes ao clã estavam sujeitos a determinações da divindade.

Portanto, o direito estava envolvido pela moral. Posteriormente, surgem os juízes 
ou sacerdotes esporádicos (SAMPAIO,2003, p. 47), os quais aplicavam o direito, condutas 
imorais eram punidas como se fossem condutas contrárias ao direito. 

O povo judeu é um exemplo disso, há os “Dez mandamentos” criados por Moisés a 
partir da determinação do criador, estes mandamentos eram regras de conduta envoltas 
pela religião, pela moralidade e também eram normas de direito.  

4. O DIREITO E A MORAL NA GRÉGIA ANTIGA E A PRIMEIRA NOÇÃO DE BILATERALIDADE 

Na Grécia Antiga, não havia uma separação rígida entre Direito e Moral, mas alguns 
estudiosos acabam esbarrando, ainda que sem perceberem, na distinção entre esses dois 
institutos. 
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Os pré-socráticos, dentre eles vale mencionar Sófocles distinguem o chamado 
justo por natureza e o justo por convenção. (REALE, 1999, p. 622-623). Assim, por essa 
distinção, o Direito seria o justo por convenção, a lei positiva, teoria que depois Aristóteles 
aprofunda: 

Tratando da justiça como uma das virtudes, Aristóteles soube genialmente 
determinar o que a distingue e especifica, a sua proporcionalidade a outrem, ou, 
em palavras modernas, a nota de socialidade. A justiça é uma virtude que implica 
sempre algo de objetivo, significando uma proporção entre um homem e outro 
homem; razão pela qual toda virtude, enquanto se proporcione a outrem, é, a esse 
título, também "justiça”. (REALE, 1999, p. 624)

Diante do exposto vê-se que Aristóteles acrescentou que na justiça, existe o requisito 
da socialidade, da bilateralidade, visto que a justiça deve sempre buscar o bem de outrem, 
não existindo entre o homem e ele próprio.

 O que se pode observar é que Aristóteles, ao acrescentar o requisito de bilateralidade 
para a justiça, sem perceber, distinguiu a moral subjetiva, própria de cada um, do Direito.

5.  ROMANOS: UMA LEVE DISTINÇÃO 

Há semelhante entendimento do Direito pelos romanos e pelos gregos. Conforme 
explica Miguel Reale (1999, p. 328), os romanos também dividiram o Direito em positivo e 
natural. Todavia, reconheciam o Direito como uma Ciência autônoma. A respeito da distinção 
entre direito e moral, os romanos deixaram apenas alguns esboços de pesquisa. 

Cícero, entendia a lex como natural e igual em toda parte, tal ideia, pode ser entendida 
como a moral que serve de pressuposto ao Direito e também como certos princípios de 
conduta. Portanto, em Roma, o Direito Natural é um conjunto de princípios primordiais do 
agir (REALE, 1999, p. 629).

Todavia, os romanos percebiam o contraste entre o lícito e o honesto, conforme 
a frase de Paulo: Non omne quod licet honestum est346. Estre fragmento confirma que os 
romanos possuíam, pelo menos, uma mínima noção da diferença entre lícito e honesto. Mas, 
conforme ressalta Miguel Reale (1999, p. 630), os romanos não buscaram entender o que 
podia discernir a órbita do honesto com a órbita do lícito. 

Portanto, os romanos possuíam uma ideia de que haviam distinções entre o Direito 
e a Moral, todavia não as buscaram afundo. Não distinguiram os elementos morais, éticos e 
jurídicos. 

6. A SUBORDINAÇÃO DAS LEIS MORAIS E JURÍDICAS À RELIGIÃO E A NOÇÃO DE JUSTIÇA 
SOCIAL 

Com o advento da Idade Média e o predomínio do Cristianismo, ocorre uma ampla 
separação entre Política e a Religião, esta tornando-se o principal instituto preocupado 
em regulamentar as relações em sociedade. Nesse sentido, predominava a vinculação das 
leis éticas à religião, ou seja, determinadas por Deus. Assim, não havia como distinguir o 
mundo jurídico do mundo moral porque todas as normas teriam que estar subordinadas ao 
teocentrismo – a Deus. (PALADINO, 2008, p. 193-195)

346 Nem tudo que é lícito é honesto. 
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Todavia quando se trabalha a ideia de que a moral está fundamentada em Deus, “a 
perda da crença em Deus lhe tira a base moral”. Enfim é necessária a separação da 
moral em relação a Deus e ao próprio direito, ou seja, a relação, embora importante 
entre esses dois institutos deve concebê-los de forma independente. (PALADINO, 
2008, p. 194)
 

Vale ressaltar, entretanto, que embora fosse impossível distinguir, nessa época, 
Direito e Moral, São Tomás de Aquino também compreendia o conceito de bilateralidade, 
fundamental para a distinção desses institutos no futuro. 

Desenvolveu ainda uma nova noção: a noção de justiça legal ou justiça social, 
que se refere as obrigações e deveres dos indivíduos para com o todo, obrigações essas 
determinadas em lei. Essa noção complementa-se às noções de Aristóteles de justiça 
comutativa, e a distributiva. (REALE, 1999, p. 641-643). 

7. O CONTRATUALISMO
 
O Renascimento foi um marco na história, já que foi neste momento que o indivíduo 

se colocou no centro, trazendo à tona a lógica e a razão. Portanto, o renascentista busca 
explicar o mundo humano somente segundo exigências humanas. 

Na doutrina de Hugo Grócio, o autor se mostra ainda fiel a certos pressupostos 
medievais. Todavia, para o autor, a justiça possui fundamento de razão, de tal modo, que por 
mais inimaginável que parecesse a ele, mesmo se Deus não existisse haveria ainda justiça 
graças a razão humana. Portanto, a legitimidade da ordem justa é expressão direita dos 
ditames da razão (REALE, 1999, p. 644). 

O indivíduo coloca-se no centro do universo e passa a indagar a partir da razão tudo 
que o cerca. Para este indivíduo somente a razão é um manancial de conhecimentos claros. 
É neste momento que surge a Escola do Direito Natural ou do Jusnaturalismo. (REALE, 1999, 
p. 645). 

Esta escola entende que a lei é determinada pela vontade do Direito Natural e este 
vem da razão presente em todos os indivíduos (PALADINO, 2008, p. 8). Portanto, há primeiro 
o indivíduo com o seu poder de agir e depois a lei, criada a partir da consciência do indivíduo. 

Da ideia do indivíduo como capaz de construir a regra de sua conduta, surgem 
as teorias contratualistas, buscando entender por quê o direito existe. Os jusnaturalistas 
entendem que o Direito existe porque os homens assim contratam entre si. Para tanto, a 
sociedade é um fato natural e o direito é um fato contratual. (REALE, 1999, p. 647). 

Há diversas ideias de contrato, algumas merecem destaque, como a ideia de Hobbes, 
o qual é chamado de pessimista, por entender que o homem é mau por natureza e ao 
perceber que a violência não era benéfica se une com outros indivíduos, pactuando. Ao 
contrário, Rousseau, chamado de otimista, entende que os homens são bons por natureza 
e é a sociedade que o corrompeu. Locke, encontra-se no meio termo dos dois autores 
apresentados, este entende que no estado de natureza o homem já possui um direito, a 
liberdade, é este direito que o permite pactuar. (REALE, 1999, p. 649). 
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8. O FORO EXTERNO DO DIREITO E O INTERNO DA MORAL 

É de Christianus Thomasius, cuja teoria data do século XVIII, o mérito de realizar a 
primeira distinção sistemática entre o Direito e a Moral. A razão que o levou a tentar distinguir 
esses dois institutos foi para lutar pela liberdade, principalmente a liberdade religiosa, visto 
que viveu em uma única época em que determinadas religiões eram impostas à sociedade. 
(SÁ, 2014)

Por sua teoria, a Moral relaciona-se ao foro íntimo e interno do indivíduo, enquanto 
que o Direito se relaciona ao foro externo do indivíduo. 

Desta forma, Thomasius entendia que como o Direito, denominado por ele como 
foro externo, só cuidava das ações que o homem em sociedade exteriorizava o 
Poder Público só poderia intervir naquilo que se projetava no mundo exterior. 
Sendo assim, para ele, o homem não poderia ser obrigado pelo Chefe de Estado, 
a ser Católico ou Protestante, já que essa escolha é interna, pessoal, intima. (SÁ, 
2014).

É importante ressaltar, ainda, a contribuição de Christianus Thomasius para a teoria 
da coercibilidade no Direito. 

Grande mérito de Thomasius foi ter reconhecido que o Direito pode estar unido à 
coação, mas que não está necessariamente unido a ela. Thomasius viu — e, a nosso 
ver, viu muito bem — que o Direito não se realiza sempre pela força, porquanto é 
necessário admitir-se a sua realização espontânea, graças a motivos ditados pelos 
interesses dos obrigados. (REALE, 1999, p. 655)

Diante do exposto, percebe-se que a coação é uma segunda garantia – caso o 
indivíduo não cumpra as normas jurídicas de livre e espontânea vontade, violando-as, é 
aí que o Direito pode utilizar-se da força para exigir que o indivíduo cumpra de maneira 
adequada a norma. Vale ressaltar ainda que diante dessa teoria, a coação não pode existir 
na Moral Subjetiva - visto que a partir do momento que um indivíduo cumpre uma norma 
moral pela força, é porque tal norma não é considerada moral por ele.

9. OUTRAS TEORIAS
  
Buscando distinguir o Direito e a Moral, Jeremias Benthan, filosófo inglês, desenvolvei 

a chamada teoria do mínimo ético, a qual foi continuada por outros autores, merecendo 
destaque Georg Jellinek, jurista e politcólogo (REALE, 2004, p. 42). 

A teoria do mínimo ético entende que o Direito representa apenas um mínimo de 
Moral, declarando obrigatório somente aquelas condutas, sem as quais a sociedade não 
poderia sobreviver, portanto, tudo que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é 
jurídico. (REALE, 2004, p. 42). Daí a ideia de dois círculos, dos quais um é a moral e outro é 
o direito, a moral é um círculo grande que abarca um círculo menor, o direito. Conforme a 
ilustração abaixo: 
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Figura 01: representação da teoria do mínimo ético. 

Todavia, há críticas a esta teoria. O que seria dos atos jurídicos imorais e os amorais? 
Ainda são atos jurídicos, entretanto, estão fora do círculo que representa a moral e, ainda 
sim, dentro do Direito. Miguel Reale (2004, p. 44), assevera que esta teoria simplifica demais 
o problema e, portanto, não o responde de maneira suficiente. 

Claude du Pasquier, entende que o direito e a moral possuem normas semelhantes, 
algumas vezes, por isso cria a teoria chamada de círculos secantes. 

Figura 02: representação geométrica da teoria dos círculos secantes. 

MORAL

DIREITO

10. KANT E A NOVA DISTINÇÃO ENTRE AUTONOMIA DA MORAL E HETERONOMIA DO 
DIREITO

Kant, além de complementar a teoria da coercibilidade de Thomasius, traz novos 
critérios distintivos entre Direito e Moral. De acordo com as teorias elaboradas por Kant, 
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O campo do direito independe da motivação pessoal do sujeito. As 
razões pelas quais alguém cumpre a lei não são tão importantes 
quanto o simples fato de cumpri-la; por sua vez, no campo moral, 
não importa apenas cumprir, mas sim querer cumprir. O campo 
jurídico, por isso, está próximo, mas ao lado da esfera da moralidade. 
Para Kant, o direito se distingue da moral porque esta última busca 
uma espécie de prática da lei por si mesma, tendo seu âmago na 
vontade interna do sujeito, enquanto o direito se impõe como uma 
ação exterior, concretizando-se no seu cumprimento, ainda que as 
razões do sujeito não sejam morais. (MASCARO, p. 223)

Diante do exposto, para Kant, o Direito é heterônomo e a Moral, autônoma. 
Nesse sentido, o Direito nasceria de fora, ou seja, é imposto por terceiros e as pessoas 
são obrigadas a cumprir as normas jurídicas. Já a Moral nasce de dentro, e ninguém pode 
obrigar um indivíduo a possuir e cumprir determinada norma moral – ela é cumprida de 
forma espontânea. (SÁ, 2014).

11. TEORIA DA COAÇÃO
 
Visando, distinguir o direito da moral, percebeu-se que a Moral é incoercível e o 

Direito é coercível. Portanto, a partir desta premissa surgiram teorias que visavam explicar a 
coerção e coação presentes no Direito.

Há a teoria da coação, foi arduamente defendida por Hans Kelsen, Jhering e 
Tobias Barreto. Esta teoria entende que o Direito se reduz a norma e coação, não havendo 
possibilidade de separá-los, portanto, o Direito é a ordenação coercitiva da norma. A teoria 
da coação foi alvo de duras críticas, já que na maior parte dos casos do Direito se cumpre 
sem precisar da coação, espontaneamente. 

Outra teoria que visa explicar esta distinção proposta é a teoria da coercibilidade. 
Todavia, para discorrer a respeito da teoria da coercibilidade, faz-se necessário distinguir 
coação de coerção. Coação é a chamada força disciplinada em ato. Conforme já explicado na 
Teoria da Coação, ela seria essencial e inerente ao Direito, inexistindo Direito sem Coação. Tal 
teoria, entretanto, foi objeto de inúmeras críticas, visto que muitas pessoas não necessitavam 
da coação para cumprir as normas jurídicas, visto que cumpriam espontaneamente. 
(BRANCO, 2015)

Nesse sentido, surge a teoria da coercibilidade, pelo qual, coerção é a coação ou 
força em potência. É uma virtualidade do Direito, sendo uma garantia para que haja o 
cumprimento das normas jurídicas em casos de normas não cumpridas espontaneamente. 
(BRANCO, 2015)

O que se observa, diante das duas teorias, é que a coercitividade existe dependendo 
da situação e do indivíduo – assim sendo, o que realmente é elemento essencial do Direito, 
inerente a ele, é a coercibilidade. 
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12. KELSEN: CIENTIFICIDADE AO DIREITO

Hans Kelsen (2009, p. 67), entende o Direito como ciência, definindo como seu 
objeto as normas jurídicas. Todavia, ao lado das normas jurídicas encontram-se as normas 
sociais, ambas regulam as condutas dos indivíduos. As normas sociais são abrangidas pela 
Moral e a disciplina designada ao seu conhecimento é a Ética. O autor, entende que a pureza 
metodológica da ciência jurídica é posta em risco, já que não há limitação clara entre o 
Direito e a Moral.

Kelsen (2004, p. 68), critica a teoria da exterioridade do Direito e interioridade da 
Moral, entendendo que a virtude da Moral não se limita ao campo externo do indivíduo, é 
também exteriorizada. A Moral busca conter as inclinações egoístas dos indivíduos, visando 
o interesse social. 

Visando distinguir o Direito da Moral, o autor, afirma que o Direito abriga atos de 
coação socialmente organizados, portanto, a diferença está em como estes campos do saber 
prescrevem ou proíbem determinada conduta. Há coação também na Moral, porém a coação 
não é socialmente organizada, há somente a reprova por parte dos outros integrantes da 
sociedade (KELSEN, 2009, p. 71). 

Portanto, o Direito pode ser moral, mas ele não possui a obrigação de ser, já que não 
existe uma Moral absoluta. A Moral vária conforme o tempo e o espaço, de maneira que 
não há possibilidade de exigir moralidade ao Direito. O que é entendido como moral por 
um povo pode não de entendido por outro, o autor, exemplifica com a exigência de que 
todo Direito deveria buscar a paz, todavia, mesmo a respeito da paz não há pacificação, uns 
entendem que guerra é necessária em certo modo (2009, p. 73). 

Hans Kelsen, buscando dar cientificada ao Direito o separa da Moral, já que esta não 
possui caráter científico, uma vez que é variável, característica que não cabe a uma ciência. 
Então, para Kelsen uma norma imoral ou amoral pode ser juridicamente válida. 

13. A FÓRMULA DE RADBRUCH E A POSSIBILIDADE DE AFASTAR UMA NORMA JURÍDICA 
VÁLIDA COMPLETAMENTE INJUSTA 

Em relação a Gustav Radbruch e a distinção entre Direito e Moral, é importantíssimo 
mencionar a chamada fórmula de Radbruch, esta fórmula está contida na obra Injustiça 
Legal e Direito Supralegal, publicada no ano de 1946, ou seja, pós segunda guerra mundial, 
pós nazismo. O contexto histórico da obra é fundamental para compreender as motivações 
da fórmula da Radbruch. (JUNIOR, 2012) 

Nesse texto, ele enunciou a hoje mundialmente conhecida “fórmula de Radbruch”, 
que tenta resolver os conflitos entre a segurança jurídica (decorrente da aplicação 
do direito posto) e a justiça (que estaria num plano supralegal, de índole 
jusnaturalista). (JUNIOR, 2012)

Por essa fórmula, num primeiro momento, a norma jurídica válida perante o Direito 
Positivo é que será aplicada, independente do seu conteúdo – não importa se é imoral, se é 
injusta, se prejudica os seres humanos. (JUNIOR, 2012).

Entretanto, num segundo momento, se a norma é injusta de uma maneira extrema, 
completamente prejudicial, aí mesmo que juridicamente válida, deve ser afastada para a 
manutenção da justiça. (JUNIOR, 2012).
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Foi esta a fórmula utilizada para fundamentar a criação do Tribunal de Nuremberg, 
que foi um tribunal de exceção, ou seja, criado após a realização dos crimes – o que é 
juridicamente inválido – para julgar criminosos de guerra nazistas. (JUNIOR, 2012).

Diante da teoria de Radbruch, Direito e Moral estariam separados – uma norma 
jurídica desprovida de conteúdo moral ou imoral poderia ser considerado válido, exceto 
quando a imoralidade fosse tão extrema que afrontasse completamente os valores de 
justiça. Nesse sentido, a norma jurídica poderia ser afastada. 

14. A TRIDIMENSIONALIDADE DO DIREITO
 
Miguel Reale (2004, p. 50), apresenta nova concepção a respeito da bilateralidade, 

a bilateralidade atributiva, entendendo-a como “ uma proporção intersubjetiva, em 
função da qual os sujeitos de uma relação ficam autorizados a pretender, exigir, ou a fazer, 
garantidamente, algo”. Portanto, um fato social é jurídico quando há uma relação entre duas 
ou mais pessoas, segundo uma proporção objetiva, que as autoriza a fazer ou exigir algo. 
Então, o Direito se diferencia da Moral em sua característica de exigibilidade. 

O Direito pode ser entendido como “ ordenação bilateral atributiva das relações 
sociais na medida do bem comum” (REALE, 2004, p. 59). Entendendo bem comum como 
aquilo que os indivíduos podem realizar sem prejuízo a outrem. 

Reale (2004, p. 65), não entende o Direito como Kelsen, estudo das normas, sem 
valoração e, portanto, científico. Entende o direito em um tríplice aspecto: fato, valor e 
norma. Por fato entende o Direito como efetividade social e história; por norma, entende 
como o ordenamento de sua ciência; e, por valor, entende o Direito como justiça. 

O autor, deduz a fórmula: “ Se Fato, deve ser Prestação; se não for prestação, deverá 
ser Sanção” (REALE, 2004, p. 65). Então, a sanção é não regra absoluta do Direito, cabendo a 
prestação do Direito antes, somente se não houver esta prestação, deve haver a sanção. 

Portanto, para Reale, o direito é heterônomo, é bilateral, também é coercível, mas é 
tudo isso segundo uma integração normativa do fato e dos valores. Portanto, a Moral, aqui 
entendida como justiça, não pode ser abandonada. 

15. CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, entende-se que há pontos de distinção existentes 
entre o Direito e a Moral, tais pontos são o caráter de licitude da conduta no Direito e de 
honestidade na Moral; e, o fator de determinação presente no Direito e de indeterminação 
na Moral.  Todavia, compreende-se que deve haver uma distinção entre estes campos, mas 
não há possibilidade de separá-los. 

A ideia de um Direito desprovido de Moral é preocupante, já que uma das acepções 
do Direito é justiça. Não obstante, a Moral possui diversos significados, modificando o seu 
entendimento em cada parte do globo. Por isso, é dada validade a norma imoral, porém, 
segundo a teoria de Radbruch, esta ideia não deve ser levada ao extremo, resguardando um 
mínimo moral a norma. Se toda população considerar a norma imoral e não a praticar, ela, 
poderá perder o seu mínimo de eficácia. 

Portanto, a norma imoral é juridicamente válida, uma vez que o Direito é uma ciência 
autônoma da Moral e da Ética. Resguarda-se a esta ideia a primazia da dignidade humana e 
de outros princípios fundamentais para convivência humana.
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No Direito atual, globalizado, sabe-se que a aprovação de normas imorais pode levar 
a sanções diplomáticas, uma vez que, de maneira geral, os países visam manter a dignidade 
humana, respeitando, por exemplo, os preceitos expostos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

Tal tema já foi bastante estudado em diversos momentos da humanidade, todavia, 
ele nunca perde a sua importância, uma vez que a Moral e o Direito estão sempre presentes 
na vida de todos. Portanto, ainda há o que pesquisar a respeito do tema, já que este se 
mostra sempre atual e importante. 
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O DECORRER DO TEMPO E A PERDA DA CHANCE DE CURA PARA OS 
PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA

Beatriz de Mello347

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do Estado contemporâneo 

RESUMO
O presente trabalho apresenta como problema analisar se a indenização pela perda de uma 
chance deve incidir em casos de violação do artigo 2º da Lei 12.732, que determina prazo 
máximo de 60 dias para início do tratamento no Sistema Único de Saúde aos portadores de 
neoplasia maligna. Nesse sentido, tem como objetivo geral verificar se o descumprimento 
deste dispositivo legal acarreta em responsabilização pela perda de uma chance de cura ou 
sobrevivência. Como objetivos específicos, busca trazer os principais dispositivos da lei em 
análise, com ênfase para o artigo 2º; e discorrer sobre as consequências da demora do diagnóstico 
e do tratamento aos portadores de neoplasia maligna, na perspectiva médica. Por fim, busca 
compreender, ainda que brevemente, a teoria que defende a responsabilidade civil pela perda 
de uma chance de cura ou sobrevivência. No que tange aos aspectos metodológicos, trata-se 
de uma pesquisa qualitativa construída a partir do método dedutivo. Acerca dos instrumentos 
de coleta de dados, destacam-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Como 
conclusões, observa-se que o descumprimento do artigo 2º da Lei nº 12.732 acarreta em 
responsabilidade civil pela perda de uma chance de cura ou sobrevivência, devendo o Poder 
Judiciário decidir pela incidência da indenização, avaliada de acordo com o maior ou menor 
grau de probabilidade de cura ou sobrevivência, tendo em vista que o descumprimento é um 
ato ilícito, contrário ao ordenamento jurídico, e é uma afronta ao direito à saúde e ao direito à 
vida, ambos direitos fundamentais pela Constituição de 1988. 
Palavras-chave: neoplasia maligna; chance; responsabilidade civil.

ABSTRACT
The present article has as problem to analyse if the compensation for loss of a chance must 
in particular be aimed to cases which there is violation of article 2 of the Law 12.732, that 
determinates maximum term of sixty (60) days to the beginning of the treatment in the Unified 
Health System (hereby SUS) to the patients with malignant neoplasm. Therefore, it presents as 
general objective to verify if the violation of the legal rule has as consequence the civil liability for 
the loss of a chance of cure or survival. Specifically, objectives to introduce the main legal rules 
of the Law, with emphasis on the article 2, and demonstrate the consequences of the delay in 
diagnosis and treatment to the patients with malignant neoplasm. Methodologically, the research 
is constituted of a qualitative analysis which is constructed by the deductive method. About the 
data collection, the instruments that were used are the bibliographic and documental research. 
As for the conclusions, it is noticed that the violation of article 2 of the Law 12732 brings civil 
liability for the loss of a chance of cure or survival. So, the judiciary must decide for the indemnity 
incidence that should be assessed in accordance with the probability of cure or survival, taking 
in consideration that the violation is an unlawful act and it is an affront to the right to health and 
life, both fundamental rights, in accordance with the Constitution of 1988.   
Key-words: malignant neoplasm; chance; civil liability.

347 Acadêmica do 2º ano do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa - e-mail: <bi.
mello@outlook.com>.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil trouxe, no rol de direitos 
fundamentais, o direito à saúde, que atualmente deve ser garantido, principalmente, pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentre os pacientes que podem ser tratados no SUS, estão os portadores de 
neoplasia maligna348. E, de acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer (2011), 
se tal patologia tiver diagnóstico precoce e tratamento iniciado com celeridade, são maiores 
as chances de cura, sobrevivência, aumento da qualidade de vida, e menores as chances de 
morbidade.  

Justifica-se assim a promulgação da Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, que 
determina um prazo máximo para o início do tratamento desses pacientes. 

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo geral analisar se o 
descumprimento do art. 2º da Lei 12.732349 deve acarretar em responsabilização civil pela 
perda de uma chance, teoria que prevê uma terceira modalidade de dano indenizável aceito 
pela doutrina e pelos tribunais, segundo a qual uma ação ou omissão de quem descumpre 
uma obrigação leva, embora não com absoluta certeza, à perda de um benefício do indivíduo 
ou a possibilidade do mesmo evitar um prejuízo. 

Como objetivos específicos, busca-se trazer os principais dispositivos da comumente 
chamada “Lei dos 60 dias”, com ênfase para o artigo que determina o prazo máximo para 
o início do tratamento de neoplasia maligna; discorrer sobre as consequências da demora 
do diagnóstico e do tratamento de câncer, na perspectiva médica e finalmente, propõe-se 
a compreender, ainda que brevemente, a teoria que defende a responsabilização civil pela 
perda de uma chance de cura ou sobrevivência.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa construída a partir do método dedutivo, em 
que se partirá do contexto geral da Lei nº 12.732, para então analisar a possibilidade de 
responsabilização civil em caso de descumprimento do dispositivo legal, na perspectiva da 
teoria da perda de uma chance. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, ressaltam-se a pesquisa bibliográfica e 
a pesquisa documental. 

348 Segundo a Dra. Nicole Geovana (2016), a neoplasia, comumente chamada de tumor, consiste num 
crescimento desordenado e descontrolado, de maneira anormal, de um tecido do corpo, podendo ser benigna 
ou maligna – a maligna pode constituir um câncer. 
349 “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema 
Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o 
diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada 
em prontuário único. ” 
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Do Direito a Saúde à Lei Nº 12.732

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu rol de direitos 
fundamentais o direito à saúde como direito social, que deve ser garantido por meio de 
políticas públicas, a fim de prevenir doenças, proteger, promover e recuperar a saúde. 

Importante ressaltar que o direito a saúde é direito subjetivo. Portanto, é direito de 
defesa, haja vista que o Estado não pode interferir na liberdade dos indivíduos, não podendo 
força-los a qualquer tratamento; e é também direito a prestações, determinando assim que 
o Estado tenha condutas positivas para com o indivíduo a fim de garantir a saúde do mesmo. 
(PIVETTA, 2013, p. 35-36).  Desta maneira, fica clara a obrigação do Estado perante as pessoas 
para assegurar a saúde, tanto prevenindo-a quanto tratando-a, respeitando-se sempre suas 
liberdades. 

Dando maior concretude ao direito sanitário, houve a promulgação da Lei nº 12.732, 
de 22 de novembro de 2012, que dispõe a respeito do primeiro tratamento dado pelo SUS 
ao paciente diagnosticado com neoplasia maligna - câncer. Ou seja, determina prestações 
por parte do Estado para com os indivíduos. A lei, dentre outros dispositivos, determina que

Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema 
Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. [...] 

Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro 
tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias 
contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico 
ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em 
prontuário único. 

§ 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á 
efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a reali-
zação de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, 
conforme a necessidade terapêutica do caso.

[...]

Art. 3o O descumprimento desta Lei sujeitará os gestores direta e indiretamente 
responsáveis às penalidades administrativas.

Considerando o exposto, observa-se que o artigo 1º assegura a gratuidade dos 
tratamentos para os indivíduos que estejam acometidos de câncer comprovado por 
diagnóstico. 

Já o artigo 2º é que determina o prazo máximo para o início do tratamento desses 
indivíduos, prazo este de 60 dias, disposição de extrema relevância haja vista que a neoplasia 
maligna é uma patologia que necessita ser diagnosticada e tratada com a maior celeridade 
possível. (GOMES, 2013, p. 83). 
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Quanto ao artigo 3º, o mesmo também merece destaque visto que possibilita a 
responsabilização pelo descumprimento da lei. Nesse ponto, é essencial destacar que 
tratamentos oncológicos pertencem a um conjunto de procedimentos de alta complexidade 
(BRASIL, 2007, p. 90). Quanto ao ente da federação responsável por tais procedimentos, a Lei 
nº 8.080 de 1990, que dispõe a respeito das ações e serviços relacionados a saúde, determina 
a respeito das devidas competências quanto aos procedimentos: 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

[...]

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

Nesse sentido, é a União a competente por coordenar e fiscalizar os procedimentos 
de alta complexidade realizados pelo SUS. Desta maneira, é possível aferir que em casos em 
que não haja efetivo início de tratamento oncológico em até 60 dias, a União é legitimada 
passiva nas demandas judiciais que envolvam indenizações por essa razão. 

Todavia, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) em Recurso 
Extraordinário 855.178, cuja repercussão geral foi reconhecida, reafirmou jurisprudência e 
determinou que

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo 
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Dessa maneira, percebe-se que não é somente a União que pode ser inserida no 
polo passivo das demandas judiciais que envolvem procedimentos de alta complexidade, 
a despeito da lei, visto que a responsabilidade é de todos os entes da Federação – União, 
Estados e Municípios. Assim, todos esses entes podem ser legitimados passivos nestas 
demandas. 

Outro ponto a ser destacado é que, para fins normativos, não são todos os tipos de 
neoplasia maligna que a presente lei em análise abrange no artigo 2º, não se aplicando o 
prazo 

ao câncer não melanócito de pele dos tipos basocelular e espinocelular, ao câncer 
de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e aos 
casos sem indicação de tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. 
(ONCOGUIA, 2015). 

Além disso, outra informação importante de ser ressaltada é que é considerado 
primeiro tratamento a primeira sessão de quimioterapia ou de radioterapia, ou o momento 
da realização da cirurgia necessária para a terapia. (ONCOGUIA, 2015).

Dessa maneira, convém destacar que para fins de cumprimento dessa lei ou ainda 
para responsabilização no caso de descumprimento, faz-se necessário analisar se o tipo de 
câncer com o qual o paciente foi diagnosticado, bem como o tratamento por qual ele tem 
que se submeter, se adequam às exigências da lei.
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3.2. Da Necessidade de Celeridade do Início do Tratamento de Neoplasia Maligna 

Em termos legislativos, a Lei de nº 12.732 foi um avanço, já que reafirmou aos 
indivíduos portadores de neoplasia maligna seu direito ao acesso a tratamentos para sua 
patologia. 

Da teoria à prática, o que acontece são dificuldades para esse acesso, devendo os 
pacientes recorrerem a meios informais como ajudas, amigos, dentre outros, porém não 
no tempo devido, o que acaba por prejudicar a eficácia do tratamento físico, bem como a 
adaptação do paciente ao tratamento. (SOARES; POLEJACK, 2016, p. 33-34). 

Diante do exposto, observa-se que os portadores de neoplasia maligna, sujeitos do 
direito à saúde bem como sujeitos do direito de ter seu primeiro tratamento iniciado pelo 
SUS em até 60 dias, não conseguem ter seus direitos efetivados da maneira e no tempo 
devidos, tendo que contar com o apoio de outros que não o Estado. 

Durante a evolução da neoplasia maligna em um indivíduo, existem quatro 
estadiamentos. No primeiro, o câncer é apenas um nódulo; no segundo, é um tumor que 
cresce na direção dos demais órgãos, invadindo-os por meio de metástase no estágio três, e 
em órgãos cada vez mais distantes no estágio quatro. (NETO, 2015, p. 260). 

Quando as lesões detectadas no diagnóstico médico são pré-cancerígenas ou 
cancerígenas, porém quando ainda se localizam no órgão de origem, não tomando conta 
de outros órgãos, é maior a possibilidade de, com o início rápido do tratamento, aumentar 
as chances de cura do paciente bem como melhorar a sua qualidade de vida, e diminuir suas 
chances de morbidade. (INCA, 2011, p. 57-66).

Percebe-se assim que com o decorrer do tempo, a neoplasia maligna passa por 
quatro estágios, nos quais o tumor avança em seu crescimento e invade outros órgãos, o que 
reduz significativamente as chances de cura e de melhor qualidade de vida, o que justifica a 
necessidade de celeridade no início do tratamento do câncer.

Miguel Kfouri Neto (2015, p. 260) traz dados das chances de cura para a neoplasia 
maligna em cada fase: 

O câncer de pulmão, no estágio 1, apresenta 80% de taxa de cura; 50% no estágio 
2, 20% no estágio 3 – e, no estágio 4, zero; câncer de mama: 95% no estágio 1; 
80% no estágio 2; 65% no 3 e 5%, no estágio 4; câncer de próstata: estágio 1 – 
100% de taxa de cura; estágio 2 – 90%; estágio 3 – 65% e estágio 4 – zero; câncer 
de colo do útero: estágio 1 – 90%; estágio 2 – 80% - estágio 3 – 60% e estágio 
4 – zero. Câncer de estômago: 90% no estágio 1; 75%, no 2; 30%, no estágio 3 e 
zero, no estágio 4. 

Em conformidade com as informações trazidas por Miguel Kfouri Neto, outras 
pesquisas médicas demonstram as consequências de um atraso tanto do diagnóstico 
quanto do início do tratamento para os portadores de câncer. 

No que tange ao câncer colorretal, por exemplo, “grande parte dos autores justificam 
os piores resultados de sobrevida à maior frequência de tumores em estádio avançado” 
(LUPINACCI et al, 2003, p. 158). Ou seja, pode-se aferir que atrasando o tratamento para este 
tipo de câncer, o mesmo avança, reduzindo as chances de uma sobrevida.  
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Já em relação ao câncer de pulmão, uma pesquisa realizada com 29 portadores 
desta neoplasia maligna comparou o estágio do câncer no momento do diagnóstico e, 
posteriormente aos pacientes terem ficado na lista de espera, no início do tratamento. 
(O’ROURKE; EDWARDS, 2000). Quanto aos resultados, observou-se que

Two patients had progression of symptoms while on the waiting list, making them 
unfit for radical treatment, and another four had tumour progression on planning 
CT such that the tumour volume was too large for radical treatment. Therefore, 21% 
of potentially curable patients became incurable on the waiting list. (O’ROURKE; 
EDWARDS, 2000).350

  
Estes resultados demonstram como um longo tempo de espera para o tratamento 

do câncer de pulmão pode tornar a doença irreversível, sem qualquer possibilidade de o 
paciente poder submeter-se ao tratamento, e assim melhorar ou se curar. 

Quanto ao câncer de mama, importante destacar sua relevância visto que é o que 
mais incide sobre as mulheres, sendo a principal causa de morte por câncer entre elas. A 
rapidez de diagnóstico e início de tratamento podem reduzir as taxas de mortalidade por este 
tipo de câncer, enquanto que qualquer atraso pode diminuir as chances de sobrevivência, 
devido a progressão da patologia, com o aumento do tumor, ou da disseminação do tumor 
para outros órgãos. (TRUFELLI et al, 2008, p. 72-73). Ainda sobre o câncer de mama:  
 

A detecção e o início precoce do tratamento do câncer estão relacionados à maior 
taxa de cura das pacientes com câncer de mama precoce. Quanto mais rápido for 
a instituição do tratamento do câncer para tumores iniciais (não-metastáticos), 
maior é a chance da cirurgia ser curativa e de não ocorrer disseminação da doença. 
Estudos demonstram que o impacto na sobrevida de pacientes com neoplasia 
mamária está associado à relação entre o atraso no diagnóstico, tratamento e o 
estadiamento do câncer (TRUFELLI et al, 2008, p. 74)

O exposto demonstra mais uma vez como a celeridade não só do diagnóstico, mas 
também do tratamento devido aumenta as chances de cura para o portador de câncer de 
mama. 

Outra pesquisa médica que merece ser destacada é a que discute a respeito do 
retardo diagnóstico e terapêutico em pacientes com câncer de laringe. Tal pesquisa 
demonstra que

Os carcinomas epidermoides podem apresentar diferentes tempos de duplicação 
tumoral, mas invariavelmente crescem, e o aumento do volume tumoral tem 
implicações diretas no tratamento cirúrgico ou radioterápico. O crescimento do 
tumor pode exigir maior ressecção em área nobre, com as suas consequências 
na reconstrução e na morbidade, podendo até mesmo tornar-se irressecável. 
Igualmente importante, a taxa de controle da radioterapia está relacionada ao 
volume tumoral. (AMAR, A. et al, 2010) 

350 Tradução da autora: Dois pacientes tiveram progressão de sintomas enquanto estavam na lista de espera, 
tornando-as inadequados para o tratamento, e outros quatro tiveram progressão do tumor na tomografia 
computadorizada de uma maneira que o volume do tumor era grande demais para o tratamento. Dessa 
maneira, 21% dos pacientes potencialmente curáveis se tornaram incuráveis na lista de espera. 
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Conforme observado, com o decorrer do tempo, o volume do tumor referente ao 
câncer de laringe aumenta, o que pode dificultar a realização da cirurgia ou da radioterapia, 
ou ainda, num pior cenário, torna-las impossíveis de serem realizadas, visto que o tumor não 
pode mais ser ressecado.   

Diante de tudo o que foi exposto, percebe-se como o descumprimento do artigo 2º 
da Lei nº 12.732 incide diretamente sobre as chances de melhora ou cura para os portadores 
de neoplasia maligna, devendo os gestores direta e indiretamente culpados por esse 
descumprimento serem devidamente responsabilizados. 

3.3. Da Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance
 
No Direito, a responsabilidade civil surge a partir da violação ou descumprimento 

de um dever jurídico, cabendo ao devedor reparar o dano causado, por meio da própria 
prestação ao qual era obrigado, ou por indenização pelos prejuízos. (GONÇALVES, 2010, 
p. 19-21). Dessa maneira, é responsabilizado aquele que, por ação ou omissão, descumpre 
uma obrigação seja decorrente da lei ou de um contrato, gerando dano a outrem. 

A responsabilidade pode ser objetiva ou subjetiva. A objetiva é aquela que não 
necessita de comprovação de culpa, bastando apenas o dano e o nexo causal, ao contrário 
da subjetiva que tem como pressuposto a culpa lato sensu, que comporta o dolo e a culpa 
stricto sensu – imprudência, imperícia e negligência. (VENOSA, 2013a, p. 261). Ou seja, na 
subjetiva, não basta apenas que a conduta tenha relação de causalidade com o dano sofrido 
pelo indivíduo – é preciso comprovação da culpa para configurar a responsabilidade civil. 

Em relação a natureza contratual ou não da responsabilidade civil, a mesma pode ser 
classificada em responsabilidade contratual ou negocial, e responsabilidade extracontratual 
ou aquiliana, que é aquela que impõe um dever de conduta independente de um negócio 
jurídico. (VENOSA, 2013b, p. 22-24). Um exemplo de conduta que gera responsabilidade 
extracontratual é o ato ilícito, que consiste numa ação ou omissão em contrariedade com o 
ordenamento jurídico, lesando direito de outrem. (FUJITA et al, 2014, p. 324). 

No que tange a responsabilidade civil da Administração Pública, a Constituição da 
República Federativa do Brasil dispõe que:

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao 
seguinte: 

Parágrafo 6.º As pessoas jurídicas do direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Sobre o mesmo tema, o Código Civil de 2002 determina que
 
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 
por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado 
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa 
ou dolo.
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Percebe-se assim que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, não pressupondo 
dolo ou culpa. 

Já em relação à responsabilidade do médico em serviços públicos, cabe destacar o 
que Silvio de Salvo Venosa (2013b, p. 146-148) explica: 

O médico que atua como funcionário público, causando dano a paciente, deve ser 
absorvido pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição. O Estado 
terá regresso contra o médico se este tiver agido com culpa. Na responsabilidade 
civil do Estado, em matéria de atendimento médico, o que está em jogo é a chamada 
falta do serviço público causadora de dano ao particular, e não a responsabilidade 
de um agente público em particular.

Dessa maneira, observa-se que o Estado se responsabiliza pelo mal ou pela falta de 
atendimento em serviços públicos, caso tal atendimento tenha nexo de causalidade com o 
dano sofrido pelo indivíduo, independentemente da conduta do médico ou qualquer outro 
agente público, se houve culpa ou não. 

Diante de todo o exposto a respeito das classificações de responsabilidade civil, 
percebe-se que em casos de descumprimento da lei que determina prazo máximo para o 
início de tratamento de neoplasia maligna no SUS, tal descumprimento é ato ilícito, visto 
que contraria o ordenamento jurídico vigente e não decorre de um negócio jurídico, 
configurando-se assim a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. 

Além de que, como o SUS é um serviço público, afere-se que a responsabilidade é 
objetiva, devendo o Estado responder de qualquer maneira – já se houve dolo ou culpa 
de quem efetivamente causou o dano, como por exemplo do médico ou outro funcionário 
público, é assegurado ao Estado o direito de regresso. 

Já no que concerne às modalidades de dano indenizáveis, o Código Civil de 2002 
prevê que: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos 
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente 
deixou de lucrar.”

Desse artigo observa-se que é cabível indenização por danos emergentes, que é o 
que o indivíduo perdeu; e por lucros cessantes, que é o que o indivíduo deixou de lucrar em 
razão da conduta alheia. 

A primeira modalidade de dano deve ser comprovada, já a segunda deve ser aferida 
de acordo com o bom senso. Não se permite, entretanto, a indenização por danos hipotéticos. 
(FUJITA et al, 2014, p. 508-509).  

Todavia, a doutrina e os tribunais têm admitido outra modalidade de dano indenizável, 
a denominada perda de uma chance, que se encontra entre as duas primeiras modalidades. 
(VENOSA, 2013b, p. 304). Percebe-se assim que embora o direito positivo brasileiro não faça 
previsão, três são as modalidades de prejuízos indenizáveis. 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2012, p. 330-331), a indenização por perda da 
chance se fundamenta na possibilidade, com certa probabilidade, que um indivíduo tem 
de se beneficiar ou de não se prejudicar, e devido ao dano causado pela conduta alheia, tal 
chance deixou de existir, cabendo indenização, não pelo valor total do suposto benefício, 
mas por uma porcentagem relacionada aos graus de maior ou menor probabilidade do 
benefício ou não prejuízo.

As chances de um indivíduo ter um prejuízo evitado ou beneficiar-se não são 
totalmente certas, mas nem por isso são hipotéticas, visto que a conduta contrária ao 
ordenamento jurídico foi fundamental para gerar a dúvida sobre a probabilidade dessas 
chances terem ocorrido efetivamente. (NETO, 2015, p. 243).
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Do exposto conclui-se que essa terceira modalidade de dano indenizável não 
constitui um dano hipotético, visto que havia, anteriormente ao descumprimento do 
dever jurídico, efetiva probabilidade de o benefício concretizar-se ou do dano não ocorrer. 
Entretanto, como essa probabilidade não é absoluta, não há como indenizar pelo benefício 
ou prejuízo total, e sim por uma porcentagem desses, avaliada de acordo com a maior ou 
menor possibilidade da chance. 

Silvio de Salvo Venosa (2013b, p. 40) traz um exemplo verídico típico da teoria da 
perda de chance:

Veja, como exemplo elucidativo de perda de chance, o fato ocorrido nas Olimpíadas 
de 2004, quando atleta brasileiro que liderava a prova da maratona foi obstado 
por um tresloucado espectador, que o empurrou, o retirou do curso e suprimiu-lhe 
a concentração. Discutiu-se se nosso compatriota deveria receber a medalha de 
ouro, pois conseguiu a de bronze, tendo chegado em terceiro lugar na importante 
competição. Embora tivesse ele elevada probabilidade de ser o primeiro, nada 
poderia assegurar que, sem o incidente, seria ele o vencedor. Caso típico de perda 
de chance, chance de obter o primeiro lugar, mas sem garantia de obtê-lo. Um 
prêmio ou uma indenização, nesse caso, nunca poderia ser o equivalente ao 
primeiro lugar na prova, mas sim em razão da perda dessa chance. 

Pelo caso exposto, percebe-se que o atleta perdeu a chance de chegar em primeiro 
lugar e ganhar a medalha de ouro em virtude de conduta alheia, o que faz com que seja 
cabível indenização. Entretanto, se não houvesse essa conduta, não há como afirmar com 
absoluta certeza que o atleta seria o vencedor, daí a razão da indenização não poder ser pelo 
valor total do benefício perdido, e sim apenas uma porcentagem. 

Essa indenização por perda da chance, por sua vez, subdivide-se em duas hipóteses: 
a primeira é a clássica, na qual há um dano autônomo devido a uma chance que se perdeu; 
a segunda é a perda de uma chance no âmbito médico, da saúde. Pela primeira hipótese, há 
um processo aleatório cujo fim seria um resultado desejado, um benefício, e esse processo 
aleatório é interrompido haja vista a conduta de outrem. Já na segunda hipótese, há um 
processo aleatório que chega ao fim, mas poderia não ter chego se a ação ou omissão do 
outro não tivesse ocorrido – como por exemplo, o processo aleatório é a doença, e esse fim 
é a impossibilidade de conseguir uma cura. (ROCHA, 2010, p. 21).

Destarte, apreende-se que na teoria da perda da chance clássica, o indivíduo tem a 
probabilidade de alcançar um resultado almejado, entretanto essa probabilidade é erradicada 
em virtude de uma ação ou omissão de outro. Já na segunda teoria da perda da chance, 
que pode ser denominada também de perda de uma chance de cura ou sobrevivência, o 
indivíduo, ao contrário, não almeja o resultado, que tem probabilidades de não ocorrer, mas 
o mesmo ocorre, por falta de uma conduta alheia adequada. 

É a segunda hipótese que merece destaque no presente artigo, e que, segundo Miguel 
Kfouri Neto (2015, p. 264), são necessários alguns requisitos para incidência de indenização 
segundo essa teoria, requisitos esses que são: a probabilidade efetiva de sobrevivência ou 
cura, a perda dessa chance por conduta comissiva ou omissiva do médico e possível relação 
de causalidade entre essas situações. 
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No que tange à probabilidade efetiva, para que haja a indenização,  

não basta a constatação da prévia existência, numa qualquer medida, da 
oportunidade ou da possibilidade de obtenção de um evento favorável ou 
vantagem por parte do lesado, em face do circunstancialismo concretamente 
existente, que tenham sido destruídas em resultado do facto lesivo ocorrido. Para 
tal, é ainda necessário que a concretização da chance se apresente com um grau 
de probabilidade ou verossimilhança razoável e não com carácter meramente 
hipotético. (FERREIRA, 2013, p. 126) 

Assim, a chance de cura ou sobrevivência deve ser possível, levando em consideração 
as circunstâncias da patologia, e tal possibilidade deve ser efetiva, com relativa probabilidade, 
não podendo ser hipotética. 

Já em relação a conduta do médico e a relação de causalidade, tal nexo nunca poderá 
ser comprovado de maneira absoluta – entretanto, pelo menos a existência da chance e 
como ela deixou de existir deve ser certa, sem qualquer dúvida. (NETO, 2015, p. 264) 

Ainda segundo Neto (2015, p. 248-256), diversas são as possibilidades de incidência 
da responsabilidade civil pela perda de uma chance de cura, dentre as quais ele menciona 
quando há erro de diagnóstico que levou a um tratamento inadequado, a ausência de 
exames necessários antes de uma cirurgia, ausência de um anestesiologista, e a omissão de 
cuidados médicos. Tal omissão pode ser causa para indenização visto que é dever do médico 
acompanhar tratamentos, cuidar, prestar assistência, e o descumprimento desse dever pode 
ocasionar perda da chance de cura ou sobrevivência pelo paciente. 

Percebe-se assim que na perda de uma chance de cura ou sobrevivência, existe uma 
patologia que pode ter cura ou ao menos uma sobrevida maior por uma ação do médico. 
Entretanto, em razão da omissão de diagnósticos, exames, tratamentos, especialistas, ou de 
uma ação equivocada, como um erro no diagnóstico, as probabilidades de sobrevivência ou 
cura são erradicadas. Essa erradicação de probabilidades deve ter nexo causal com a ação ou 
omissão de outrem, embora nem sempre haja como comprovar tal nexo.

Importante destacar que a busca por indenizações pela perda de uma chance tem 
sido frequente nos Tribunais: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.NECESSIDADE DE TRATAMENTO 
EM UNIDADE DETERAPIA INTENSIVA. PACIENTE A ESPERA DEVAGA. FALECIMENTO. 
OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.NEGLIGÊNCIA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPÚBLICO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. SOFRIMENTO DOS FAMILIARES. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Configurada a negligência do Estado na 
prestação de serviço público de saúde à paciente que, após longa espera por 
um leito em Unidade de Terapia Intensiva, vem a falecer, incide a “teoria da 
perda de uma chance de cura”, aplicável quando o ato ilícito retira da vítima 
a possibilidade de obter uma situação futura mais favorável. 2. A indenização 
por danos morais deve ser fixada com observâncias das peculiaridades do caso 
concreto e da razoabilidade, de modo que, ao mesmo tempo em que se deve 
evitar o enriquecimento ilícito, deve ser observado o seu caráter compensatório 
e inibidor. (TJPR - 3ª C.Cível - ACR - 560871-7 - Londrina -  Rel.: Celso Rotoli de 
Macedo - Unânime -  - J. 01.09.2009)
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Conforme exposto pela decisão, neste caso do Tribunal de Justiça do Paraná, a 
paciente necessitava de um leito na UTI pelo Sistema Único de Saúde, o que não ocorreu, 
acarretando em seu falecimento. Dessa maneira, houve omissão de cuidados, erradicando 
a possibilidade que o indivíduo tinha de sobreviver, o que levou o Tribunal de Justiça do 
Paraná decidir pela incidência de indenização pela perda da chance de sobrevivência à 
família da vítima. 

Sobre o mesmo tema, em outro caso, o TJPR também assim decidiu: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO 
PRESTADO EM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VÍTIMA DE POLITRAUMATISMO 
E TRAUMATISMO CRANIANO QUE É DEIXADA EM OBSERVAÇÃO POR QUASE 6 
(SEIS) HORAS. EXAME CLÍNICO IMPRECISO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAME 
RADIOLÓGICO. DEMORA NO ENCAMINHAMENTO DA VÍTIMA A HOSPITAL COM 
INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO. FALECIMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA À MÃE DA VÍTIMA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO À LUZ 
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 
CABIMENTO. PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 1/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA 
ATÉ QUE ESTA COMPLETASSE 65 ANOS. PRECEDENTES. APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 593737-1 - Colombo -  Rel.: Dulce Maria 
Cecconi - Unânime -  - J. 15.12.2009)

Já neste caso, a vítima perdeu sua chance de sobreviver em decorrência de 
longo tempo de espera tanto para atendimento, quanto para exames, e posteriormente, 
encaminhamentos.  

Conforme se observa a partir das decisões coletadas, a terceira modalidade de dano 
indenizável, a perda de uma chance, embora não prevista pelo Código Civil de 2002, é aceita 
pelos Tribunais. Dessas decisões afere-se que o longo tempo de espera de um paciente 
por tratamento, levando a impossibilidade de se curar ou ainda, de sobreviver, acarreta em 
indenização pela perda de uma chance. 

4. CONCLUSÃO

A partir do momento em que a Carta Magna trouxe o direito à saúde como direito 
fundamental em seu texto constitucional, garantiu o direito a prestações positivas por parte 
do Estado para promover a saúde, prevenir e curar patologias. 

Tal garantia foi especificada aos portadores de neoplasia maligna pela Lei nº 12.732, 
de 22 de novembro de 2012, instituindo em seu artigo 2º que o primeiro tratamento a ser 
realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deve ocorrer em no máximo 60 dias após 
diagnosticada a patologia.

A necessidade desse prazo ser respeitado decorre do fato de que esta patologia 
evolui, com o decorrer do tempo, dentro de quatro estágios. E quanto mais avançado o 
estágio, menores são as chances de cura ou sobrevivência do indivíduo. 

Dessa maneira, o descumprimento do artigo 2º da Lei nº 12.732 enseja a possibilidade 
de responsabilização civil pela teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência. 
Entretanto, a efetiva responsabilização deve considerar as circunstâncias do caso concreto. 

Portanto, para a incidência de indenização, deve ser analisado se no caso concreto, 
o tipo da neoplasia maligna bem como o tratamento adequado se enquadram naqueles 
abrangidos pela lei. 
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Convém ainda destacar que a probabilidade de cura ou sobrevivência deve ser efetiva 
– se, quando do diagnóstico, o indivíduo já se encontrava num estágio da neoplasia maligna 
em que as chances eram praticamente nulas, não há que se falar em efetiva probabilidade, 
pois levaria à responsabilidade por dano hipotético, o que não é permitido pelo ordenamento 
jurídico. Deve ainda haver relação de causalidade entre o tempo de espera indevido para o 
início do tratamento pelo paciente – ou seja, o descumprimento da lei, e a erradicação da 
chance da vítima. 

Todavia, cumprido todos esses requisitos, o Poder Judiciário deve decidir pela 
incidência na indenização, que não deve corresponder ao prejuízo total do paciente, mas a 
uma porcentagem de acordo com o maior grau de probabilidade de cura ou sobrevivência. 
Tal incidência deve recair sobre a União, considerando sua competência de coordenar os 
procedimentos de alta complexidade, nos quais se insere a neoplasia maligna. 

A perda de uma chance de cura ou sobrevivência dos portadores de neoplasia 
maligna por omissão de serviços do Poder Público ou demora na concessão do tratamento 
em tempo devido e prescrito por lei deve ser indenizada, visto que é uma violação do 
direito à saúde, e em muitos casos, do direito à vida, ambos direitos fundamentais e a não 
responsabilização consiste em uma afronta ao Estado Democrático de Direito.  
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DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE A RESPEITO DO TRATAMENTO
 CONCEDIDO PELA HUNGRIA AOS REQUERENTES DE ASILO

Beatriz de Mello351; Pedro Henrique Rosica Oliveira352 e Rachel Dantas Libois353 
 
Área de Concentração: Direito 
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica

RESUMO
O presente artigo tem como problema analisar a tutela dos direitos humanos em face ao 
tratamento concedido pela Hungria aos requerentes de asilo, nos anos de 2010 a 2015, 
verificando se há violação da norma contida no artigo 14, inciso I da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Para isso, diferenciou-se refugiados de apátridas e imigrantes, e 
também se conceituou o instituto do asilo e do refúgio. De maneira breve, apresentou-se 
considerações a respeito dos direitos garantidos àqueles que requerem asilo em âmbito 
internacional e perante a doutrina jurídica e filosófica existente. Acerca dos aspectos 
metodológicos, trata-se de uma pesquisa construída a partir do método dedutivo. Sobre a 
coleta de dados, os instrumentos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental. 
Como conclusões, observa-se que o tratamento concedido pela Hungria aos asilados 
viola a norma contida no artigo 14, inciso I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
não permitindo que essas vítimas de perseguição usufruam de seus direitos humanos já 
positivados e tenham uma oportunidade de recuperar a proteção estatal e seus lares em 
outro país. 
Palavras-chave: direitos-humanos; direito internacional; apátridas; asilo. 

ABSTRACT
The present article has as problem to analyse the defence of the human rights in the face 
of the treatment given by Hungary to the asylum seekers from 2010 to 2015, to verify if 
there is violation of the article 14, item I of the Universal Declaration of Human Rights. In 
order to do so, it was necessary to differ refugees from imigrants and stateless, and also 
the institution of asylum from refuge. Briefly, the article brought considerations about the 
guaranteed rights internationally and in front of the legal and philosophical doctrine to 
those who seek for asylum. Methodologically, the research is constituted of a qualitative 
analysis which is constructed by the deductive method. About the data collection, the 
instruments that were used are the bibliographic and documental research. As for the 
conclusions, it is noticed that the treatment given by Hungary to the asylum seekers 
violates the article 14, item I from the Universal Declaration of Human Rights, and this 
treatment doesn’t allow that this victims of persecution benefit from the human rights, 
and they also don’t have the opportunity to regain state protection and their homes in 
another country. 
Key-words: human rights; international right; stateless; asylum  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata da tutela dos direitos humanos em face ao tratamento 
concedido pela Hungria aos requerentes de asilo, nos anos de 2010 a 2015, verificando se 
há violação da norma contida no artigo 14, inciso I354 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Para tal, é importante diferenciar refugiados de apátridas e imigrantes, e também 
conceituar o instituto do asilo e do refúgio. O artigo trata de maneira breve a respeito 
dos direitos garantidos àqueles que requerem asilo em âmbito internacional e perante a 
doutrina jurídica e filosófica existente, para então, verificar se há ou não violação do artigo, 
anteriormente citado, pela Hungria, país membro da União Europeia e, portanto, signatário 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Utilizou-se como marco teórico pesquisa bibliográfica pertinente a matéria dos 
direitos humanos e dos asilados. Amparou-se também a pesquisa por meio de artigos 
especializados e também na pesquisa documental referente aos requerentes de asilo. O 
método utilizado é o dedutivo, no qual se partirá da análise conceitual dos direitos humanos, 
especificamente os direitos daqueles que requerem asilo, para então analisar a existência da 
violação ou não do artigo 14.

 Tal tema tem extrema importância, tanto social quanto jurídica, uma vez que a 
violação de direitos humanos está sujeita a ocorrer com qualquer indivíduo. Bobbio (2004, 
p. 25), argumenta que o problema atual referente aos direitos humanos é impedir que não 
haja mais violações. O teor do artigo 14, inciso I, deixa claro que tal direito é pré-requisito 
para outros direitos que posteriormente o indivíduo que busca asilo venha a adquirir. Ainda 
considerando que segundo dados da ACNUR355 (2015), a quantidade de pessoas no mundo 
deslocadas forçadamente devido a motivos de guerra ou conflito ultrapassou 50 milhões 
no ano de 2013, é nítida a importância de se investigar a eventual violação dos direitos dos 
asilados na Europa.

Por fim, considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não exerce, 
na prática, uma força coercitiva da maneira como as legislações nacionais e ainda, notícias 
e dados sobre requerentes de asilo que são recorrentes na mídia nacional e internacional, 
há grande chance que exista violação do artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

2. METODOLOGIA 

 Utilizar-se-á como marco teórico a pesquisa bibliográfica pertinente a matéria dos 
direitos humanos e dos asilados. Amparar-se-á também a pesquisa por meio de artigos 
especializados e na pesquisa documental referente aos requerentes de asilo. Aplicar-
se-á o método dedutivo, no qual se partirá da análise conceitual dos direitos humanos, 
especificamente os direitos daqueles que requerem asilo, para então analisar a existência da 
violação ou não do artigo 14.

354 Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
355 Alto Comissariado da Nações Unidas para Refugiados. 
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3. CONCEITOS
 
3.1. Diferenciação Entre Asilo e Refúgio

O primeiro ponto do presente artigo é trazer considerações a respeito das 
conceituações de asilo e refúgio. André de Carvalho Ramos (2011, p. 15) divide esses 
institutos da seguinte maneira: asilo em sentido amplo, dividindo-se em refúgio e asilo 
político, que se subdivide em asilo territorial, asilo diplomático e asilo militar. Para o autor, 
asilo em sentido amplo “consiste no conjunto de institutos que asseguram o acolhimento de 
estrangeiro que, em virtude de perseguição odiosa (sem justa causa), não pode retornar ao 
local de residência ou nacionalidade” (RAMOS, 2011, p. 15) 

O instituto de asilo político busca proteger aqueles que sofrem perseguições por 
razões políticas (SOARES, 2012, p. 38), seja “por motivos de opinião ou pela prática de 
atividades políticas. ” (SOARES, 2012, p. 39). Ainda nesse sentido, André de Carvalho Ramos 
(2011, p. 41) acrescenta que no caso do asilo político exige-se a urgência, ou seja, que a 
perseguição sofrida pelo indivíduo seja atual. Enquanto que o instituto do refúgio se 
diferencia do asilo político, visto que a perseguição sofrida pelo indivíduo pode decorrer 
de diversos motivos, como religião, etnia, nacionalidade, etc. (RAMOS, 2011, p. 39-40), não 
necessitando que a perseguição seja atual, podendo ser fundada apenas no temor, ou 
na violação dos direitos humanos. Considerando que o objetivo principal deste artigo é 
investigar a violação de um determinado direito humano, considerar-se-á asilo em sentido 
amplo, não distinguindo refúgio de asilo político. 

3.2. Diferenciação Entre Apátrida, Migrante e Refugiado
 
É importante definir refugiado, diferenciando tal termo de apátrida e migrante. 

Refugiado, segundo a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, é qualquer pessoa 
que, 

Art. 1o: (...) temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade 
e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse 
país (...).

Celso Lafer (1988, p. 156) complementa essa definição, discorrendo que o surgimento 
dos refugiados decorre da expulsão de seres humanos da chamada “trindade Estado-Povo-
Território”.

Já migrante é definido, segundo a ACNUR (2015), como aqueles que

escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou 
morte, mas principalmente para melhorar sua vida em busca de trabalho ou 
educação, por reunião familiar ou por outras razões. À diferença dos refugiados, 
que não podem voltar ao seu país, os migrantes continuam recebendo a proteção 
do seu governo.

Diante do exposto, observa-se que o refugiado é aquele que busca proteção de outro 
governo devido a perseguição ou temor de perseguição, enquanto que a saída do migrante 
de seu país é livre, não precisando envolver nenhum tipo de perseguição, e podendo 
regressar livremente ao seus país de origem.
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Para Maria Helena Diniz (2010, p. 44), apátrida é aquele indivíduo que não possui 
ou perdeu a sua nacionalidade devido a uma imposição legal. A autora exemplifica que o 
apátrida pode tornar-se apátrida por diversos motivos, como: “(...) prestar serviço militar no 
exterior sem permissão do governo nacional; no caso de indivíduo nascido num Estado que 
aceita o jus sanguinis, sendo seus genitores oriundos de um país que adote o jus soli (...)” 
(DINIZ, 2010, p. 44).  No mesmo sentido, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 
1954 define apátrida como: “toda a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, 
segundo a sua legislação, como seu nacional. ” Entretanto, para Hannah Arendt (1998, p. 
314), apátridas são refugiados em termos práticos.  

Visto que o objetivo é verificar se há ou não violação dos direitos humanos por parte 
da Hungria àqueles que buscam asilo, para fins de análise de dados no presente trabalho, 
considerar-se-á a conceituação de refugiados e apátridas dada por Hannah Arendt, ou seja, 
não se fará distinção. 

4. O DIREITO A TER DIREITOS 

A quantidade de pessoas, no mundo, deslocadas forçadamente devido a motivos 
de guerra ou conflito ultrapassou 50 milhões no ano de 2013 (ACNUR, 2015) fenômeno 
não registrado desde a Segunda Guerra Mundial, sendo possível realizar um paralelo com 
a situação descrita e analisada por Hannah Arendt (1998) na primeira metade do século XX, 
visto que foi em tal época que a questão dos refugiados e apátridas tomou proporções de 
larga escala. 

Hannah Arendt (1998, p. 308) discorre sobre como os direitos humanos, para os 
idealistas, eram inalienáveis e inerentes a todo o ser humano. O que acontecia na prática, 
entretanto, é que se o indivíduo fosse desprovido de uma nacionalidade e assim, de 
cidadania, seus direitos não seriam tutelados. Mesmo os tratados internacionais só têm 
validade se um determinado Estado for signatário do mesmo. Como Zygmunt Bauman 
(2005, p. 83) afirma que “de forma comparável ao antigo Direito Civil Romano, a aplicação do 
Direito Internacional depende da vontade dos que tem o poder de aplicá-lo. ” Logo, não há 
direito inerente ao ser humano, visto que não há garantia de direitos sem tutela estatal. O 
refugiado, nesse sentido, não teria tutela de seus direitos, perdendo a proteção legal e além 
dessa perda, também seu lar. (ARENDT, 1998, p. 327)  

Celso Lafer (1988, p. 153-154), que dialoga com Hannah Arendt, afirma sobre a 
existência do “direito a ter direitos”:

O primeiro direito humano é o direito a ter direitos. Isto significa pertencer, pelo 
vínculo da cidadania, a algum tipo de comunidade juridicamente organizada e 
viver numa estrutura onde se é julgado por ações e opiniões, por obra do princípio 
da legalidade356.

356 Segundo Maria Helena Diniz (2010, p. 363), é o princípio pelo qual tudo deve ser conforme a Constituição 
e as leis.
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Percebe-se, assim, a importância do direito a ter direitos, como um pré-requisito 
aos demais direitos. Só houve notoriedade deste, entretanto, quando surgiram milhões de 
pessoas desprovidas de direitos e que não tinham possibilidade de recuperá-los. (ARENDT, 
1998, p. 330). Para Prado (2012, p. 36), foi após as barbáries cometidas durante a Segunda 
Guerra Mundial, que o mundo percebeu a necessidade de proteger o indivíduo enquanto 
ser humano, e não enquanto cidadão de um determinado Estado, desse modo a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos tentou estabelecer uma perspectiva universal aos direitos 
humanos.

5. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela 

Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 
tendo a Hungria adotado também. 

René Cassin (1980, p. 397) cita as características principais da Declaração: amplitude 
e universalidade. A amplitude “comprende el conjunto de derechos y facultades sin los 
cuales un ser humano no puede desarrollar su personalidad física, moral e intelectual”357   
(CASSIN, 1980, p. 397). Já a universalidade mostra que os direitos devem ser aplicados a 
todos e respeitados, sem distinção de qualquer natureza. (CASSIN, 1980, p. 397). René (1980, 
p. 397) ainda reflete que com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos

subrayó que el individuo es miembro directo de la sociedad humana y que es 
sujeto directo del derecho de gentes. Naturalmente, es ciudadano de su país, pero 
también lo es del mundo, por el hecho mismo de la protección que el mundo debe 
brindarle358 

Como Norberto Bobbio (2004, p. 26) discorre, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos solucionou o problema de positivação dos direitos humanos. Entretanto, o 
problema atual é garanti-los, protege-los e evitar que haja violações. 

5.1 O Artigo 14 

O artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que:  

I. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros países. 

II Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas.

357 Tradução dos autores: compreende um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não 
pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual.  
358 Tradução dos autores: comunidade internacional reconheceu que o indivíduo é membro direto da 
sociedade humana, na condição de sujeito direto do Direito das Gentes. Naturalmente, é cidadão de seu país, 
mas também é cidadão do mundo, pelo fato mesmo da proteção internacional que lhe é assegurada.
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Como se observa pelo teor do inciso I, o termo asilo está sendo utilizado em sentido 
amplo, visto que não especifica o tipo de perseguição. É necessário refletir que tal direito de 
procurar e de gozar asilo é um pré-requisito para os demais direitos dos asilados, visto que 
não há como discorrer a respeito de “direito a educação” ou “direito à moradia” dos asilados 
sem que a eles seja primeiro garantido esse direito. Cabe esclarecer também que o inciso 2 
não abre margem para que criminosos (crime de direito comum ou atos que divergem dos 
princípios das Nações Unidas) usufruam desse direito. 

6. TRATAMENTO CONCEDIDO AOS ASILADOS PELA HUNGRIA 

Como já exposto, o número de pessoas deslocadas forçadamente no mundo voltou 
a tomar proporções dramáticas no ano 2013. Considerando ainda estatísticas do Eurostat 
(2015), dentre os países europeus, a Hungria está entre as principais destinações dos 
requerentes de asilo. 

A Eurostat, responsável por prover estatísticas de alta qualidade referente a Europa, 
apresenta relatório a respeito das decisões em primeira instância dos pedidos de asilo na 
Europa nos anos de 2010 a 2014. 

No ano de 2010, 1040 pedidos de asilo à Hungria foram computados e dentre esses, 
785 pedidos foram rejeitados. No ano de 2011, foram 895 pedidos, dos quais 740 rejeitados. 
Já no ano de 2012, 750 pedidos foram rejeitados dentro dos 1100 requerimentos. Em 2013, 
4545 foram os pedidos, sendo rejeitados 4185. No ano de 2014, 5445 pedidos de asilo foram 
registrados, destes 4935 foram negados.

No ano 2015, até o mês de junho houveram 65485 pedidos formais de asilo a Hungria. 
Entretanto, nem todos esses pedidos foram decididos. Quanto as estatísticas referentes aos 
pedidos decididos de 2015, há dados até o mês de setembro, que afirmam que foram 2475 
pedidos de asilo, dos quais 2135 foram rejeitados. Vale ressaltar que os dados apresentados 
não computam o número de pessoas que tentaram entrar no país de maneira ilegal. 

Percebe-se pela análise de dados a discrepância existente entre a quantidade de 
pedidos de asilo feitos e aqueles que são efetivamente decididos. E ainda, entre os decididos, 
quão pouco são aceitos, contrariando assim o artigo 14, inciso I da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

Em julho de 2015, a Hungria adotou, por meio do decreto 191/2015, listas de safe 
countries of origin e safe third countries359. Segundo explica o aida360, a primeira lista determina 
que quando o requerente de asilo é originário de países dessa lista, seu pedido pode ser 
negado com a justificativa de que tais países são seguros e não oferecem risco de perseguição. 
Já a segunda lista determina que mesmo que o indivíduo esteja apenas transitando por tais 
países, seus pedidos também podem ser negados com a mesma justificativa (aida, 2015). É 
importante refletir que esse decreto abre margem para cada vez mais recusas de pedidos 
de asilo, não analisando os casos concretos de perseguição, temor de perseguição e perigo.

359 Os países de ambas as listas são os seguintes: Estados membros e candidatos ao ingresso da União Europeia 
(exceto a Turquia), Estados membros da Área Econômica Europeia, estados dos EUA que não aplicam a pena de 
morte, Suíça, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.
Nota dos autores: tais termos não possuem tradução exata, a tradução literal é: países seguros de origem e 
países terceiros seguros. 
360 Asylum Information Database.
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Segundo notícia divulgada pela Anistia Internacional no mês de julho de 2015, “the 
Hungarian authorities are also constructing a four-metre-high fence along 175 km of the 
border with Serbia to prevent refugees and migrants from crossing361”. Ainda segundo essa 
notícia, o objetivo é estender ainda mais a cerca. A Sérvia está entre os safe third countries, 
mesmo sendo um dos principais países de transição dos asilados. Ou seja, aqueles que 
fogem devido motivos de perseguição e se abrigam temporariamente na Sérvia podem ter 
seu pedido de asilo a Hungria negado. 

6.1 Reflexões Acerca do Tratamento Concedido aos Requerentes de Asilo pela Hungria

Diante da análise de dados referente ao tratamento concedido pela Hungria aos 
requerentes de asilo, observa-se uma semelhança entre o contemporâneo e o passado 
descrito por Hannah Arendt (1998). Reflete-se a necessidade do direito a ter direitos como 
direito fundamental, visto que os requerentes de asilo a Hungria estão desprovidos de uma 
proteção estatal e assim, não possuem seus direitos tutelados de maneira adequada. 

Mesmo a Hungria adotando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se 
vê no poder de escolher não a aplicar. Conforme discorre Bauman (2005, p.83), não há em 
âmbito internacional um direito capaz de regular as ações de todos os países, é o que ele 
chama de “governo sem governantes. ” 

Entende-se que o direito ao asilo já está fundamentado e positivado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, entretanto, nota-se que não há por parte da Hungria 
respeito à efetivação desse direito, evidenciando a problemática já proposta por Bobbio 
(2004 p. 25-26). 

7. CONCLUSÃO 

A necessidade de se efetivar os direitos daqueles que sofrem ou temem perseguições 
evidenciou-se na Segunda Guerra Mundial, e tal necessidade ressurgiu nos últimos 5 anos, 
demonstrando a importância da tutela dos direitos humanos em face ao tratamento 
concedido pela Hungria aos asilados. 

O direito de requerer e gozar de asilo está presente no artigo 14, inciso I da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a qual a Hungria é signatária. Entretanto, esse país decide 
pouquíssimos pedidos formais de asilo e dessas decisões, recusa a maior parte desses 
pedidos. Ainda, por meio do Decreto 191/2015, abriu margem para recusar autoritariamente 
ainda mais pedidos de asilo. Por fim, buscando barrar mais refugiados, está construindo uma 
cerca em suas fronteiras. 

Portanto, fica claro que o tratamento concedido pela Hungria aos asilados viola a 
norma contida no artigo 14, inciso I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não 
permitindo que essas vítimas de perseguição usufruam de seus direitos humanos já 
positivados e tenham uma oportunidade de recuperar a proteção estatal e seus lares em 
outro país. 

Tal situação demonstra a necessidade de realizar ainda mais estudos e pesquisas 
referentes a violação dos direitos humanos daqueles desprovidos de uma proteção estatal, 
visto que a questão dos refugiados e asilados tomou proporções gigantescas novamente. 

361 Tradução dos autores: as autoridades húngaras também estão construindo uma cerca de quatro metros 
de altura e 175 km de comprimento na fronteira com a Servia para prevenir que os refugiados e imigrantes 
cruzem-na. 
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A DISCRICIONARIEDADE NO POSITIVISMO

Meg Francieli Svistun362 e Natália Mendes Pesch363  

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica

RESUMO
Este artigo aborda a corrente positivista e sua influência no Direito atualmente. Pela 
análise histórica do positivismo, nota-se que, devido a uma teoria de interpretação 
deficiente, deixa-se uma grande margem à subjetividade do intérprete, contribuindo para 
a discricionariedade na aplicação do direito, que é incompatível com o Estado Democrático 
de Direito.
Palavras-chave: Aplicação da lei; Positivismo; Discricionariedade; Estado Democrático de 
Direito.

ABSTRACT
This article discusses the positivist thought and its influence on Law today. Through 
historical analysis of positivism, it is notice that, due to a deficient theory of interpretation, 
leaves a large margin to the subjectivity of the interpreter, contributing to the discretion 
in applying the law, which is incompatible with the Democratic State of Law.
Key-words: Law enforcement; Positisvim; Discretion; Democratic State of Law.

1. INTRODUÇÃO

O positivismo é uma corrente que buscava a racionalidade no estudo das ciências. 
No campo jurídico, encontrou na lei seu objeto de estudo, buscando a racionalidade e 
lógica no direito através de sua aplicação com única fonte do direito. Entretanto, ao deixar 
as possibilidades de interpretação do texto abertas, trouxe para o Direito o problema do 
decisionismo, em que o juiz pode escolher subjetivamente como aplicar a lei.

Este artigo, pretende abordar essa questão através de uma análise histórica 
do positivismo, desde sua concepção clássica, as Escolas Exegética e Pandectista até o 
normativismo de Kelsen. 

Em seguida, discute-se os problemas de aplicação desta corrente hoje, que pela 
falta de uma teoria de interpretação deixa margem a discricionariedade ao permitir que 
a subjetividade do intérprete dê sentido ao texto, o que é incompatível com o Estado 
Democrático de Direito.

Por fim, é demonstrado essa aplicação hoje através de um julgado do Superior 
Tribunal de Justiça em que é clara a discricionariedade na não aplicação de dispositivo do 
Código de Processo Civil de 2015.

362 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. – e-mail: <mgsvistun@
gmail.com.>.
363 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. – e-mail: <nataliapesch@
gmail.com>
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2. METODOLOGIA

O presente artigo tem o objetivo de abordar o positivismo, sua influência no Direito 
atualmente e os desafios e problemas gerados por esta corrente na aplicação das normas, 
através do método histórico e do método dedutivo, utilizando-se de livros, artigos científicos, 
julgados e dissertações. 

3. HISTÓRICO: POSITIVISMO

Para João Fábio Silva da Fontoura, com o positivismo, o direito passou a ser visto 
como um dado, desligado da intenção de seu intérprete. Era, sobretudo, um objeto de 
conhecimento, e não mais produto do processo de construção pela atividade dos juristas. 
Assim, um direito autônomo foi imposto a essa atividade ligando-as previamente a uma 
autoridade que lhe dá um sentido obrigatório.364 

Lenio Luiz Streck sustenta que o positivismo é uma postura científica que ganha 
força no século XIX. O “positivo” referido no termo positivismo é compreendido como 
os fatos que correspondem a uma determinada interpretação da realidade que abarca 
apenas o que se pode contar, medir ou pesar. No direito, será encontrado primeiramente 
no produto do parlamento: nas leis, principalmente nos Códigos. A partir de então, toda 
argumentação jurídica tinha que dedicar seus méritos aos códigos, que passam a ser como 
“textos sagrados”, pois eles são o dado positivo que a Ciência do Direito deverá estudar. Já 
nessa época, surgem problemas relativos à interpretação. Será percebido que aquilo escrito 
nos Códigos não abrange a realidade.365

O positivismo científico como criador do positivismo jurídico pode ser observado 
claramente na discussão da função e da forma como os juízes atuam. O juiz deveria ter uma 
postura científica agindo com neutralidade e rigor, sem nunca usar de valorações morais 
ou políticas. Sua formação devia fazê-lo apreender muitos conceitos, que, apropriadamente 
sistematizados, pudessem ser aplicados à realidade depois. O processo de subsunção era 
o modelo que deveria ser aplicado para assegurar a segurança e a previsibilidade que a 
cientificidade exigia. Este jurista-cientista deveria ser capaz de entender o pensamento 
jurídico e sua prática, porque era guiado por conceitos desvinculados da prática, e que 
adquiririam significado na elaboração científica que faria.366

364 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
p.21-22
365 TRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p. 160
366 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
p. 37.
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O positivismo legalista pressupõe que o direito estatal legislado manifesta de forma 
exclusiva todo o direito, estando os outros tipos de fonte absorvidos ou proibidos pela 
legalidade do Estado. A doutrina e os costumes foram absorvidos enquanto a jurisprudência 
não era reconhecida como fonte legítima do direito. O legalismo foi o auge da sua legitimidade 
política e social. A lei deve ser respeitada por representar a vontade geral, que traz a ideia 
de uma liberdade de todos, mediada pelo Estado. Além disso, deve ser respeitada porque o 
legislador científico e racional era necessariamente justo. O positivismo jurídico já carregava 
a marca de um direito que deveria ser enraizado em um sistema completo e autônomo, aqui 
marcava-se a ideia de que não há necessidade de o jurista buscar aspectos colocados fora 
do sistema. E caso esse sistema fosse constituído por um direito posto pelo Estado, ser um 
positivista legalista, era reconhecer que a lei era o único objeto da ciência jurídica. Assim, o 
direito era completo e autônomo em sua positivação, passando esse entendimento a delegar 
um juízo a respeito da legislação apenas quanto aos critérios formais e intra-sistemáticos. 
Também o era em sua aplicação, uma vez que o juiz não podia usar de ideias éticos, morais 
ou políticos. Toda juricidade estava na legalidade do Estado, e todo discurso jurídico deveria 
ser sobre esse mesmo objeto.367 

Desse contexto, surgiu na França a Escola da Exegese, que entendia que o jurista 
deveria se limitar a expor e analisar os códigos, sem interferir no que estes dispunham. 
Caberia à doutrina construir e fundamentar de forma unificada juízos sobre as normas, 
utilizando-se de argumentos integralmente de caráter lógico e gramatical. Entretanto era 
frequente que o exegeta conduzisse-se por sua razão de jurista do que pela do legislador, 
que deveria estar constituída na lei, devido à tensão entre razão popular de razão jurídica. 
Assim, é sem sentido a crítica de que nesta corrente se apresentaria uma aplicação mecânica 
da lei, que restringiria o pensamento jurídico ao conhecimento do direito positivo. A Escola 
da Exegese não conseguiu atingir seu objetivo plenamente, já que não foi capaz de impedir 
inteiramente a difusão de um direito jurisprudencial, independente da legalidade estatal. 
Além disso, a tecnicidade do discurso jurídico dificultava a publicidade e a democratização, 
que inspiraram a criação dos códigos, e o conhecimento do direito não era mais acessível a 
todos.368

O positivismo exegético ou primevo ou legalista tem como principal característica na 
problemática da interpretação do direito, a realização de análise, que pode ser denominada 
sintático. Assim, a mera determinação rigorosa da ligação lógica dos signos que fazem parte 
do código bastaria para solucionar o problema da interpretação do direito, sendo conceitos 
como de analogia e princípios gerias do direito vistos como hipóteses excepcionais de 
inadequação dos casos aos enunciados legislativos.369 

367 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
p. 38-39
368 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
p. 40-41
369 TRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p. 161
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A Escola Histórica também contribuiu para o surgimento do positivismo jurídico, que 
tem Savigny como seu maior difusor e representante. Opõe-se ao legalismo estatal, buscando 
formas jurídicas não estatais e não legislativas, legitimadas como espírito do povo, mas que 
não dizia respeito à soberania popular. Essa escola sustentava um exame que ressaltasse o 
direito como produção cultural introduzida na história da sociedade nacional. Destacava, 
além do direito histórico, a produção doutrinária dos jurisconsultos que trabalhavam na 
construção do direito como sistema. Em sua segunda modalidade, chamada Jurisprudência 
dos Conceitos ou Pandectística, liderada por Puchta e Windscheid, hipertrofiou os conceitos 
da Escola, divergindo dos pressupostos em que inicialmente se baseara. Ligou a tese da 
subsunção e a ideia de plenitude lógica do ordenamento jurídico. O sistema deveria atingir 
até os casos fora de quaisquer medidas legislativas, pois o ordenamento não era apenas 
o legislado, era composto do sistema de conceitos construídos. A interpretação do direito 
deveria ser objetiva, procurando as intenções de um legislador razoável, que reconstruísse 
as normas partindo de seu contexto sistemático. Esta vertente originou o juspositivismo 
científico, contribuído para formar a Escola da Exegese.370

Dessa forma, evidencia-se que o positivismo jurídico vai além da pura e simples 
valorização da lei positivada, que é vista apenas em sua vertente legalista. Na Escola Histórica, 
o direito é preexistente ao caso e à atividade do jurista, que o analisava dentro de um estudo 
da sociedade histórica em que se situava, e o positivismo jurídico também é caracterizado 
pela cisão entre norma e o caso concreto, por isso lhe é atribuído um fetiche pela subsunção. 
Ainda, a Escola Histórica constrói um sistema cientificamente claro e dogmaticamente 
estruturado pelos juristas. Apenas o fato de haver essa índole científica faria deste um ideal 
valioso ao positivismo desenvolvimento posteriormente. Tanto a Escola Histórica quando a 
Exegética tinham em comum o fato de pressuporem que o direito era um dado, um objeto 
de conhecimento que poderia ser sistematizado, e posteriormente aplicado. A norma e a 
realidade eram grandezas contrapostas.371 

Assim, o positivismo do fim do século XIX e do início do século XX é identificável 
com a união da Escola da Exegese com a Pandectística, já que os enfoques das duas se 
complementam na medida em que a última poderia oferecer à primeira sua índole científica. 
Uma era voltada à análise do texto da norma, enquanto a outra na teorização de um sistema 
de conceitos, convergindo na admissão de uma essência da norma fundamentadora do ato 
judicativo, e procurar essa essência era o trabalho do jurista.372

370 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
p. 42-43
371 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
p. 43-44
372 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
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Num segundo momento, surgem propostas de aperfeiçoar esse rigor lógico do 
trabalho científico que positivismo propõe, denominado de positivismo normativista. Nas 
primeiras décadas do século XX, o poder regulatório do Estado cresceu avassaladoramente, 
intensificando-se nas décadas de 30 e 40, e o fracasso dos modelos sintático-semânticos 
de interpretação dos códigos se mostraram fracos e desgastados. Nesse contexto, surge 
Hans Kelsen, que pretende reforçar o método analítico proposto pelos conceitualistas de 
forma a responder ao decaimento do rigor jurídico que era difundido pelo crescimento da 
Jurisprudência dos Interesses e à Escola do Direito Livre, que propiciavam o surgimento 
de argumentos psicológicos, políticos e ideológicos na interpretação do direito. Kelsen 
realiza isso a partir da comprovação de que o problema da interpretação do direito é mais 
semântico do que sintático, enfatizando a primeira. Mas em uma questão Kelsen concorda 
com seus adversários: a interpretação do direito é contaminada pelo subjetivismo 
decorrente de uma razão prática solipsista, que, para ele, seria impossível corrigir. As 
normas jurídicas são aplicadas no âmbito de sua “moldura semântica”. A única forma de 
consertar a inevitável indeterminação do sentido direito seria a partir de uma terapia 
lógica que assegurasse que o Direito se movesse em um terreno lógico rigoroso, lugar da 
Teoria do Direito ou da Ciência do Direito. Kelsen superou o positivismo exegético, mas 
abandonou a principal questão do direito: a interpretação concreta, em sua aplicação, e 
esse é o problema da sua tese.373 

O positivismo jurídico é uma teoria com os seguintes postulados básicos. No plano 
da validade, o positivismo consigna que somente é direito o direito positivo, que por 
sua vez, encerra nas normas dadas por uma autoridade constituída, de modo que não 
há direito que não seja criado pelo homem, assim as normas são juízos hipotéticos que 
expressam a vontade da autoridade que as gera. A separação entre o ser e o dever ser, de 
modo que a moral e a política, e qualquer outro elemento da realidade, não devem guiar 
o reconhecimento ou interpretação do direito, a não ser que o próprio sistema jurídico 
expressamente admita critérios do tipo. No plano da interpretação, e em decorrência dos 
postulados já citados, a norma deve ser entendida e aplicado ao caso, em um processo 
lógico-subsuntivo, sendo a solução deduzida do sistema jurídico completo e coerente por 
meio da interpretação. Os valores do intérprete não devem influenciar a interpretação, 
pois a atividade valorativa é feita no cerne da autoridade geradora da norma, destacando-
se a exigência de objetividade da interpretação.374 

373 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p. 161
374 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 
2009. 153 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 
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4. APLICAÇÃO DAS NORMAS E DISCRICIONARIEDADE

Apesar das críticas frequentes ao legalismo, ainda é a corrente dominante do 
pensamento jurídico. O fator do positivismo jurídico que chegou hoje mais vigorosamente, 
ao que todos os outros se relacionam e do qual derivam todas as suas principais propriedades, 
é a ideia do direito como algo positivado por uma autoridade, considerado uma conquista do 
Estado Moderno. Agora a lei intende expressar uma associação de neutralidade axiológica, 
segurança e igualdade, mostrando-se como lei formal e abstrata. Por serem formais, protegem 
as valorações políticas dos indivíduos, pois o que não estivesse positivado seria questão 
da esfera individual, e o que estivesse deixaria de ser político para ser jurídico. Por serem 
abstratas, permitem o pensamento lógico-dedutivo partindo do sistema, já que abrange 
nenhum caso e todos os casos possíveis. E, por serem gerais, asseguram a igualdade, por 
todos os homens estarem resguardados pela mesma legalidade, tida como vontade geral e 
dada pela razão.375 

Entretanto o positivismo, em todas as suas formas, não aceitou a mudança de sentido 
interpretativa que aconteceu na filosofia do direito e suas consequências na doutrina e na 
jurisprudência. Verifica-se que as tentativas de instituir regras para a interpretação pelo 
predomínio da objetividade ou da subjetividade ou unir a subjetividade do hermeneuta 
a objetividade do texto, não subsistiram às teses ontológico-linguística superadoras do 
esquema sujeito-objeto, principalmente com Heidegger e Gadamer. Estes iniciaram o 
processo de superação dos paradigmas metafísicos objetivista do modelo aristotélico-
tomista e subjetivista da filosofia da consciência, os quais, até hoje dão sustentação às 
teses exegético-dedutivistas-subsuntivas que dominam o que vem sendo chamado de 
hermenêutica jurídica. Para isso, é só verificar a separação feita pelas teorias da argumentação 
entre casos fáceis, que se resolvem por subsunção, e os difíceis, que demandariam 
princípios e um “livre atribuir de sentidos”. No momento histórico que nos estamos, não há a 
possibilidade de sustentar o positivismo, pois o constitucionalismo, na sua versão social, não 
pode cometer os mesmos erros positivistas, fazendo decisionismos ou discricionariedades 
interpretativas.376

O positivismo adota o peso de uma dicotomia entre a atividade do pensamento 
jurídico – fixada no entendimento ou conhecimento dos aspectos normativos relevantes, 
pretendendo a captação do sentido da norma -; e a atividade de aplicação do direito – 
simplificada e minimizada numa operação lógico-silogística. Admite um lugar próprio 
para os valores políticos, restringido ao legislador, deixando ao juiz a mera incumbência de 
dizer o direito posto, sem usar das funções do plano político. Esta separação do direito em 
duas instâncias, resultante da convicção na possibilidade de cindir a realidade do direito e 
de se antecipar a ela, torna a razão jurídica em razão decisionista, pois o que assinalava a 
particularidade do direito era uma decisão política que estava materializada antes de ser 
aplicada. Traduz-se na pretensão de capturar o sentido da norma que está pronto e acabado 
na norma não mediada, seja somente com base em seu texto, ou através de elementos 
históricos, princípios, regra de conflitos de leis no espaço e no tempo ou técnicas de lógica 
formal.377

375 FONTOURA, João Fábio Silva da. Positivismo jurídico e pós-positivismo à luz da metódica estruturante. 2009. 
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376 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 1, 
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Dworkin assinala que, para os positivistas, quando uma ação judicial não pode ser 
resolvida por uma regra clara, estabelecida anteriormente por uma instituição, o juiz possui 
o poder discricionário para decidir. Nesse caso, ele legisla novos direitos jurídicos e os aplica 
retroativamente ao caso. O jurista assinala que tal teoria da decisão é inadequada.378

O que pode ser percebido em Kelsen quando aborda a interpretação das normas. 
Para ele, a norma a ser aplicada forma uma moldura dentro da qual há várias possibilidades 
de aplicação, de modo que toda aplicação é conforme a norma, desde que esteja dentro 
da moldura. Dessa maneira, o juiz é livre para escolher a solução que bem entender desde 
que esteja dentro das possíveis que se encaixem na moldura, considerando a elaboração da 
norma individual na execução da lei, um ato de vontade.379 

A hermenêutica jurídica atual baseia-se na discussão de Gadamer ao criticar o 
processo interpretativo clássico, que concebia a interpretação como produto de uma 
operação realizada em partes – primeira a compreensão, depois a interpretação e então 
a aplicação. A impossibilidade dessa separação implica a impossibilidade de o intérprete 
retirar do texto algo que este tenha em si mesmo, como se houvesse a possibilidade de 
reproduzir sentidos; ao contrário, o intérprete atribui sentido. Ainda, essa impossibilidade 
de separação, afasta qualquer chance de fazer “ponderações em etapas”. A interpretação 
acontece a partir de uma combinação de horizontes, porque entender é sempre o processo 
de combinação dos supostos horizontes para si mesmo. A hermenêutica filosófica quebra 
com a relação sujeito-objeto, representando uma grande revolução e colocando em xeque 
as formas procedimentais de acesso ao conhecimento. Observa-se que a hermenêutica 
jurídica dominante nos operadores do direito no Brasil continua sendo entendida como 
um saber operacional. Predomina o modelo assentado na ideia de que o procedimento 
interpretativo permite que o sujeito atinja o sentido que lhe é mais conveniente, a partir da 
subjetividade instauradora do mundo.380

Alguns autores da doutrina brasileira colocam na consciência do sujeito o lugar 
da atribuição do sentido, uma concepção solipsista. Assim, filosofia da consciência e 
discricionariedade judicial são a mesma coisa. Mesmo hoje, na era da invasão da filosofia 
pela linguagem, o debate formalismo-realismo continua a ser reproduzido. Na medida em 
que o direito trata de relações de poder, tem-se uma mistura entre posturas formalistas e 
realistas. Algumas vezes, a vontade da lei e a essência da lei são buscadas, em outras, há 
uma procura pela solipsista vontade do legislador; e, quando nenhuma é suficiente, dá-
se prioridade a vontade do intérprete, pondo em segundo plano os limites semânticos do 
texto. A consequência disso é uma subjetividade criadora de sentidos e um decisionismos e 
arbitrariedades interpretativas.381 

378 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes: 2002. p. 127
379 KELSEN, Hans. Teoria Pura do direito. 9 ed. Rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 150-154
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O direito que emerge do paradigma do Estado Democrático de Direito deve ser 
compreendido no contexto de uma progressiva autonomização do direito, atingida 
perante os fracassos da falta de controle da e sobre a política. A Constituição, nos moldes 
do neoconstitucionalismo é a manifestação dessa autonomia do direito, em outras 
palavras, deve ser vista como a sua dimensão autônoma diante das outras dimensões 
como ele permutáveis, como a política, a economia e a moral. Trata-se de uma autonomia 
compreendida como ordem de validade, representada pela força normativa de um direito 
construído democraticamente e que estabelece essas outras dimensões. Alicerçado no 
paradigma do Estado Democrático Constitucional, o direito adquire uma autonomia que 
funciona como uma proteção contra as próprias dimensões que o criaram, passando a ser 
sua condição de possibilidade.382

Se a liberdade de conformação ao legislativo foi diminuída por textos constitucionais 
cada vez mais analíticos e de amplo controle de constitucionalidade, o que não pode 
acontecer é que tal diminuição de poder do legislador represente um apequenamento da 
democracia. Assim, se o espaço do poder da vontade geral diminuiu e o espaço da jurisdição 
aumentou, para preservação da autonomização do direito, é necessário providenciar 
mecanismos de controle do que é o repositório do deslocamento do polo de tensão da 
legislação para a jurisdição – as decisões judiciais – o que implica discutir o problema da 
discricionariedade na interpretação das decisões dos juízes e tribunais. A autonomia do 
direito não pode implicar indeterminabilidade do direito construído democraticamente.383 

No entanto, depois dessa revolução caracterizada pelo elevado grau de autonomia 
do direito conquistado no Estado Democrático de Direito, há uma perda progressiva da sua 
autonomia pelas várias teses que apostam na análise econômica do direito, em que as regras 
e os princípios só têm sentido funcionalmente. Para estes, direito deve servir apenas para 
satisfazer às necessidades sociais; assim, o direito é visto como indeterminado, no que essas 
posturam se assemelham as dos positivistas que continuam a apostar na discricionariedade 
na interpretação do direito. Dessa forma, o direito do Estado Democrático de Direito está-se 
sob ameaça constante, porque, de um lado, arrisca perder a autonomia por ataques externos 
(da política, do discurso corretivo da moral e da análise econômica do direito) e, de outro, 
suas bases internas se fragilizam diante da discricionariedade/arbitrariedade das decisões 
judiciais.384
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A autonomia do direito demanda a determinabilidade dos sentidos como uma das 
condições para assegurar a própria democracia e de seu futuro. A superação do positivismo 
implica a incompatibilidade da hermenêutica com a teste das várias respostas, pois havendo 
mais de uma resposta, a “escolha” é colocada no campo da discricionariedade judicial, que é 
antiético ao Estado Democrático de Direito. Assim, através da hermenêutica filosófica e de 
uma crítica hermenêutica do direito, é possível atingir uma resposta adequada à Constituição 
a partir do exame do caso. Isso porque não há respostas que emergem de procedimentos, 
não percebemos primeiro o texto para depois lhe dar o sentido. Na medida que a ação de 
interpretar é una, o texto não está a nossa disposição.385 

A tese da resposta hermeneuticamente apropriada, que é sempre dada apenas no 
caso concreto, é consequência da superação do positivismo pelo neoconstitucionalismo, 
amparada em discursos de aplicação, intersubjetivos, em que os princípios têm o poder 
de recuperar a realidade que sobra no positivismo. Dworkin e Gadamer, cada um da sua 
maneira, tentam controlar o subjetivismo por meio da tradição, do não-relativismo, do 
círculo hermenêutico, da diferença ontológica, do respeito à integridade e da coerência do 
direito, de forma que as duas teorias são fundamentalmente antimetafísicas, por rejeitarem 
os vários dualismos que a tradição metafísica transmitiu desde Platão.386

O principal problema da teoria do direito deve ser o controle da interpretação, que 
se agrava pelo crescimento da jurisdição em relação à legislação. Não se deve confundir 
as várias formas de positivismo com a sua superação pelo e no interior do paradigma da 
linguagem ou colocá-las no mesmo patamar. O positivismo exegético fazia a separação 
entre direito e moral, e confundia texto com norma, lei com direito, ou seja, dizia respeito à 
velha crença em torno da proibição da interpretação. Após veio o positivismo normativista, 
apontando a impossibilidade de um “fechamento semântico” do direito, colocando o 
problema da interpretação em segundo plano e preocupando-se com as condições lógico-
deônticas de validade das normas, não na forma como os juízes decidem.387

Todos esses positivismos têm um ponto em comum: a discricionariedade, que se 
deve à tradição continental que não conheceu uma Constituição normativa, invasora 
da legalidade e fundadora do espaço público democrático até o segundo pós-guerra. 
Passamos de um legalismo que reduzia o objeto central do direito a um conceito estrito de 
lei, ora a uma concepção abstrato-universalizante de norma, para um conceito da legalidade 
que somente se estabelece sob o manto da constitucionalidade. Obedecer o texto da lei 
construído de forma democrática não é igual à exegese do positivismo primitivo, significa 
um avanço considerável. É positivista tanto quem diz que texto e norma ou vigência e 
validade são iguais quanto aquele que afirma a separação entre texto e norma, sendo o caso 
das posturas axiologistas, realistas, pragmaticistas etc.388

385 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p.165
386 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p.165-166
387 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p. 168-17
388 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p.170
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O que caracteriza o positivismo é a postura metodológica por meio da qual se analisa 
o fenômeno jurídica ser marcada pela limitação das fontes sociais, a separação entre direito 
e moral e falta de uma teoria da interpretação que causa o uso da discricionariedade. Para 
a hermenêutica o elemento interpretativo que caracteriza a experiência jurídica de forma 
mais adequada deve ser explorado fenomenologicamente, podendo limitar ou anteparar 
a interpretação, de forma que o direito não é visto como um reducionismo fático, que é 
uma questão de controle democrático das decisões.389 

Não podemos cumprir a lei somente quando nos interessa, o alto grau de 
autonomia que o direito alcançou e o respeito à produção democrática das normas 
faz com que o Poder Judiciário só possa deixar de aplicar uma lei ou dispositivo de lei 
nos seguintes casos: a) quando a lei for inconstitucional, assim deixará de aplicá-la ou a 
declarará inconstitucional; b) quando for o caso de aplicação dos critérios de resolução 
de antinomias; c) quando aplicar a interpretação conforme a Constitucional, quando é 
necessário uma adição de sentido ao artigo de lei para que a conformidade da norma 
à Constituição seja plena; d) quando aplicar a nulidade parcial sem redução de texto, 
em que a literalidade do dispositivo continua a mesma, mudando-se somente a sua 
incidência, em outras palavras, acontece a exclusão expressa de hipótese de aplicação 
por inconstitucionalidade, sem mudança expressa em seu texto; e) quando for necessária 
a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, em que a exclusão de uma 
palavra mantêm a constitucionalidade do dispositivo; f ) quando for o caso de deixar de 
aplicar uma regra em face de um princípio. Essa circunstância gera um compromisso 
da comunidade jurídica, pois, a partir de uma exceção, casos parecidos demandarão, 
devido à integridade e a coerência, aplicação parecida. É preciso entender os limites e os 
compromissos hermenêuticos que aparecem no paradigma do Estado Democrático de 
Direito, o positivismo é mais complexo do que a antiga discussão “lei versus direito”.390 

5. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

Desde a vigência do Código de Processo Civil de 2015, vê-se atitudes que podem ser 
consideradas discricionárias, como a resistência à aplicação de determinados dispositivos, 
ou seja, a não aplicação de lei promulgada democraticamente.

Para demonstração disto, cita-se o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a 
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas 
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 
prescrição trazida pelo art.

389 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p.171
390 STRECK. Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista?. Revista NEJ – Eletrônica, Itajaí, v. 15, n. 
1, jan./abr. 2010. Disponível em: www.univali.br/periodicos Acesso em: 16 de out. De 2015. p.172
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489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões 
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente  
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em   
jurisprudência desta Corte  Superior  acerca da possibilidade  de  litispendência  
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações 
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja 
constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, 
tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, 
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo 
Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 
15/06/2016)

Refere-se a embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos contra 
acórdão que indeferiu a inicial de mandado de segurança, julgando extinto o processo sem 
julgamento do mérito. A recorrente alega que na citada decisão não houve pronunciamento 
sobre argumento trazido por esta e que contrariou entendimento de precedentes do STJ. 
Conforme observado na ementa, os embargos foram rejeitados sobre o argumento de que 
o julgador não estaria obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, 
quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão, e que o artigo 489 do 
Código de Processo Civil confirmaria a jurisprudência do STJ de que é dever do julgador 
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, pois isso 
não haveria nenhum vício na decisão embargada.

O referido dispositivo do CPC complementa o dever de fundamentação positivado 
no inciso X do art. 93 da Constituição391, trazendo os casos em que uma decisão não é 
fundamentada. A fundamentação das decisões não é apenas um dever do juiz, mas também 
um direito da parte, principalmente se for vencida, de modo a entender os motivos do 
improvimento de sua pretensão para decidir se aceita ou não a decisão do juiz, e neste caso 
para utilizar o seu direito de recurso.

Ao contrário da referida decisão do Código de Processo Civil, é claro que estabelecer 
que o juiz deve enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, e não apenas escolher 
os argumentos que deseja rebater:

Art. 489 (…) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (…) IV – não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador;

391 IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação;
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O julgador deve ter em mente que as partes tentam, através dos argumentos de 
suas petições, convencê-lo de sua pretensão, de modo que não há argumentos supérfluos, 
já todos eles têm o fim de infirmar sua conclusão, mesmo que em tese. Não há, portanto, 
que se falar na escolha do juiz dos argumentos que quer responder. Uma decisão que não 
enfrente todos os argumentos trazidos pelas partes é decisão não fundamentada, sendo 
nula de acordo com o inciso IX do art. 93 da CF.

É clara a discricionariedade do julgador que deu a interpretação que quis a referida 
norma, alterando completamente seu sentido, e, em consequência, não a aplicando. 
Conforme a argumentação do tópico anterior, o intérprete não pode dar a interpretação 
que quer ao texto, deve deixar que o texto diga alguma coisa em primeiro lugar.

A não aplicação de uma lei democraticamente promulgada sem uma causa justa, 
como sua inconstitucionalidade, implica em afronta ao Estado Democrático de Direito, 
tendo em vista ser dever do juiz julgar de acordo com as normas vigentes e, principalmente, 
conforme a Constituição.

6. CONCLUSÃO

 Apesar das várias críticas feitas ao positivismo, a devida aplicação das normas, 
atualmente, não deve ser menosprezada, até porque o legalismo é uma das grandes 
conquistas do Estado Democrático de Direito, trazido pelo positivismo. O que não pode ser 
aceito é a ideia positivista de que, devido a indeterminação da linguagem das leis, o juiz 
possa escolher qual sentido dela aplicar. 

Essa discricionariedade trazida pelo positivismo é que deve ser afastada. Dessa 
forma, é destacado a necessidade de uma adequada interpretação das normas jurídicas 
em sua aplicação, buscando-se a resposta correta, aquela hermeneuticamente adequada a 
Constituição, de forma a afastar a discricionariedade, e, em consequência, contribuindo para 
o fortalecimento de um direito autônomo e democrático.

Tal discussão é de relevância atualmente, tendo em vista a resistência à aplicação do 
Código de Processo Civil de 2015, que resulta em discricionariedades como a citada.
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A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS COMO UM 
DIREITO FUNDAMENTAL.
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Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da herme-
nêutica jurídica

RESUMO
Este trabalho aborda a decisão judicial fundamentada como um direito fundamental em 
um Estado Democrático de Direito, demonstra como a questão da discricionariedade do 
magistrado fere a Constituição Federal, principalmente no que tange o princípio da isonomia. 
Desta forma, a coerência e a integridade nas decisões judiciais devem ser aplicadas como 
limitadores do decisionismo e da discricionariedade, pois já não pode-se aceitar decisões 
conforme a própria consciência do juiz. Conclui-se que é imprescindível a correta aplicação 
das jurisprudências e dos precedentes judiciais no sistema jurídico brasileiro.
Palavras-chave: Decisão judicial; interpretação; integridade e coerência.

ABSTRACT
This paper addresses the court reasoned decision as a fundamental right in a democratic state 
of law, demonstrates how the issue of the judge's discretion hurts the Federal Constitution, 
especially regarding the principle of equality. Thus, the consistency and integrity of judicial 
decisions should be applied as limiting the decisionism and discretion, because it can no 
longer accept decisions as the judge's own conscience. The correct application of case law 
and judicial precedents in the Brazilian legal system concluded that it is essential.
Key-words: judicial decision; interpretation; integrity and consistency.

1. INTRODUÇÃO

 A primeira parte desse trabalho demostra a evolução da teoria do Direito, explana 
que o Direitos evoluiu tanto no conceito filosófico quanto no conceito social, tendo em 
vista que o Direito era tido como algo metafisico e, somente, a partir do séc. XVII as teorias 
do direito começam uma busca de um fundamento humano para explicar o Direito, o que 
resultou em duas vertentes teórica o jusnaturalismo e o contratualismo. Mas, somente com 
a Declaração dos Direitos do Homem, no século XVIII, é que a fonte do direito passou a ser 
o próprio homem. Neste mesmo período surge na França o positivismo exegeta, com os 
estudos dos textos do Corpus Juris Civilis. E, foi desse modo que as teorias do direito até a 
metade do século XX, apenas buscavam a validade da norma, em uma busca constante pela 
verdade.

392 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. – e-mail: <mgsvistun@
gmail.com.>.
393 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. – e-mail: <nataliapesch@
gmail.com>
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No segundo momento da pesquisa a investigação passa a ser a mudança 
paradigmática do direito, ou seja, o direito como sendo uma teoria jurídica interpretativa, 
visto que, a busca pela verdade do positivismo já não satisfazia as necessidades de 
fundamentação do direito, sendo, necessário um retorno ao constitucionalismo. Surge 
assim, a teoria do neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional. Desse modo, a 
interpretação do direito sofre uma mudança que é verificável, pois, já não se aplica somente 
os elementos clássicos de interpretação — gramatical, histórico, sistemático e teleológico; 
passando a fazer uma interpretação constitucional do Direito. 

E, por fim, a última parte desse trabalho vem demonstrar uma necessária mudança na 
aplicação do direito no Brasil, pois já não é mais concebível decisões discricionárias de juízes 
ou tribunais. Para tanto o ordenamento jurídico já acolheu mecanismos de mudança, com o 
Novo Código de Processo Civil, que traz a necessária estabilização das jurisprudências e os 
IRDR, no que tange os precedentes. A pesquisa ressalta, ainda, diferença entre jurisprudência 
e precedente.

2. METODOLOGIA

Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo, 
consubstanciado por meio de artigos científicos, revistas jurídicas e sítios de internet. Por 
meio de um procedimento dialético buscar-se-á demonstrar a evolução das fontes do Direito. 
Dessa maneira, buscou-se investigar, a partir de novas teorias, como o sistema judiciário 
deve proferir suas decisões e deixar de lado a discricionariedade e o decisionismo, para que 
possamos ter um sistema jurídico seguro.

3. UM RETORNO AO PASSADO PARA CHEGAR AO PRESENTE

No séc. XVII a Europa vivenciava uma “guerra santa” entre os católicos e protestantes, 
dessa forma, as teorias do direito começaram uma busca de um fundamento exclusivamente 
terreno para a validade do Direito, dessa busca resultou duas vertentes teóricas: i) a 
volta para a moral naturalística estoica, procedendo-se o jusnaturalismo (base para o 
constitucionalismo); e ii) o antinaturalismo (constratualismo) de Hobbes e Rousseau, que 
diz que o fundamento da sociedade política é a necessidade de proteção do homem, sendo, 
então, a teoria matriz do positivismo jurídico clássico, contudo, está teoria trazia consigo com 
um grande problema que é a fundamentação, pois, ela se satisfaz apenas com a validade 
formal da norma, enquanto que, a verdadeira questão de validade é mais ampla, é uma 
questão de valor ético do direito.394

394 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamentos dos Direitos Humanos. Estudos Avançados. São Paulo, n. 2, 
1997. Disponível em:  http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/comparatodireitoshumanos.pdf. Acessado 
em: 02/07/2015 p. 5-6.
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No fim do século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem, que foi um 
verdadeiro marco histórico para o Direito, as fontes do direito não seria mais Deus nem o 
direito histórico, e sim o próprio homem. Logo, nesta perspectiva, o Direito se transformou 
em um protetor do indivíduo contra o próprio Estado, visto que o Estado vez ou outra viola 
os direitos dos cidadãos395. O despertar da filosofia trouxe “a ideia de que o homem enquanto 
tal tem direitos, por natureza, que ninguém (nem mesmo o Estado) lhe pode subtrair”396, 
essa tese foi elaborada pelo jusfilosofo John Locke, que segundo ele o verdadeiro estado 
humano é o natural no qual homens são livres e iguais. É claro que a hipótese de estado 
natural foi abandonada, porém, as ideias de igualdade permanecem vivas.397

Neste mesmo período o positivismo exegeta surgiu com os estudos dos textos do 
Corpus Juris Civilis, dando origem a uma nova era no direito, com o Código Civil da França em 
1804 e da Alemanha em 1900, considerados verdadeiros “textos sagrados”, entretanto, desde 
a sua origem sempre houve problemas quanto a sua interpretação/aplicação.398

E, dessa maneira, as teorias do direito da primeira metade do século XX giravam em 
torno da validade da norma, em que a partir da validade se pretendia determinar a verdade 
de uma proposição jurídica. A preocupação das teorias do direito, desta época, era criar 
condições para a formação de uma ciência do direito. O positivismo kelseniano vinculava 
verdade e validade desta forma: validade, é atributo das normas jurídicas (prescrição de 
conduta); e verdade, é proposições jurídicas, “disso decorre o óbvio: normas jurídicas ou são 
válidas ou inválidas; proposições jurídicas são verdadeiras ou falsas”.399

Desse modo, a função da filosofia do direito na atualidade é muito difícil, pois, a 
releitura de clássicos cominada com novas teorias filosóficas, sobretudo, nas correntes do 
pós-modernismo entende que a verdade e o conhecimento são construção teóricas, ou seja, 
a verdade não é transparente, pois é, uma construção social criada pela linguagem, que é 
incapaz de capturar a realidade.400 

 Por mais de um século as ideias do modernismo impregnaram o mundo jurídico, 
no qual tinha como principal objetivo a descoberta da verdade, por meio de métodos, 
narrativa, técnicas e concepções do bem e do mal. O projeto iluminista era purificar o 
direito, que por uso da razão, poderia controlar as decisões jurídicas. Contudo, essas ideias já 
foram ultrapassadas principalmente a ideias de verdades universais e teorias fundamentais, 
visto que, verificou-se que, o direito não deve ser concebido de modo objetivo, neutro e 
autônomo.401

395 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. p.324.
396 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Nova 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 18.
397 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. Nova 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 18-19.
398 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos Jurídicos - 
Eletrônica, Vol. 15 - n. 1 - p. 158-173 / jan-abr 2010. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/
article/view/2308/1623. Acessado em: 01/02/2015. p. 160.
399 STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivismo. Novos Estudos Jurídicos - 
VOL. 14 - n. 2 - p. 3-26/ 2º Quadrimestre 2009. p. 4-5.
400 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os Juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 
Posner e as críticas de Ronald Dworkin. São Paulo, 2011.  p. 58.
401 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os Juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 
Posner e as críticas de Ronald Dworkin. São Paulo, 2011.  p.24-25
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Em relação a validade da norma a Teoria Pura de Kelsen válida a norma a partir do 
escalonamento das normas jurídicas, ou seja, uma norma será válida se submetida à outra 
norma superior, então, a lei só é válida quando submetida à Constituição, e a validade da 
Constituição advém da pressuposta norma hipotética fundamental, por ser uma norma 
hipotética não há como fazer uma análise lógica402. 

Nas palavras de Lenio Luiz Streck:

A questão da validade reside na circunstância de que não podemos simplesmente 
confundir essa validade com uma espécie de imposição ontológica (no sentido 
clássico) nas questões com que se ocupam determinados campos do conhecimento 
científico. Também não podemos mais pensar a validade como uma cadeia causal 
sucessiva que tornaria verdadeiro um determinado conjunto de proposições 
jurídicas. A validade é o resultado de determinados processos de argumentação 
em que se confrontam razões e se reconhece a autoridade de um argumento.403

Segundo o mesmo autor o século passado foi um século de mudanças 
paradigmáticas, em que o Direito Constitucional ganhou nítidas obrigações com um 
elevado grau autonomia, assim, o direito público e seus ramos obtiveram notoriedade 
frente as relações privadas do “modelo formal-burguês de direito e de Estado”. Essas 
mudanças paradigmáticas foram seguidas por uma revolução hermenêutica, que vai além 
do sujeito/objeto e, desse modo a hermenêutica filosófica “abre um novo espaço para a 
compreensão do direito e tudo o que representa a revolução copernicana proporcionada 
pelo novo constitucionalismo”.404  Sendo, assim, a segunda mudança foi fundamental para 
a compreensão da primeira.

Na “modernidade” o direito foi imaginado como a interpretação da verdade do 
mundo dos fatos, baseado na linguagem, admitindo que as palavras e conceitos são 
apropriadas para determinar o “sentido dos acontecimentos que o direito visa descrever e 
controlar” 405. Logo, o problema jurídico é paradigmático, pois, os juristas não realizaram uma 
virada linguístico/hermenêutica, em que a linguagem, de mero instrumento e veículo de 
conceitos, passa a ser condição quanto as suas possibilidades. Permanecendo prisioneiros 
da relação sujeito-objeto, em que apenas se preocupam com a metodologia.406

402 STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivismo. Novos Estudos Jurídicos - 
VOL. 14 - n. 2 - p. 3-26/ 2º Quadrimestre 2009. p. 5.
403 STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivismo. Novos Estudos Jurídicos - 
VOL. 14 - n. 2 - p. 3-26/ 2º Quadrimestre 2009. p. 9
404 STRECK, Lenio Luiz. O direito de obter respostas constitucionalmente adequadas em tempos de crise do 
direito: a necessária concretização dos direitos humanos. Disponível em: http://periodicos.ufpa.br/index.php/
hendu/article/viewFile/374/601. Acessado em: 30/06/2015.  p. 94.
405 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os Juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 
Posner e as críticas de Ronald Dworkin. São Paulo, 2011.  p. 40
406 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos Jurídicos - 
Eletrônica, Vol. 15 - n. 1 - p. 158-173 / jan-abr 2010. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/
article/view/2308/1623. Acessado em: 01/02/2015. p. 163.
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As ciências sociais, a partir da década de 1960, tiveram conhecimento de que 
a interpretações de fenômenos é inevitável, desse modo, o projeto de Dworkin para a 
direito é, pois, uma teoria jurídica interpretativa, ou seja, o juiz deve decidir o que é direito 
interpretando o que outros juízes já decidiram, surgi assim a teoria da integridade do direito, 
em que a decisão é uma reconstrução da interpretação e da prática, e, essa construção deve 
manter todas as decisões dentro do conjunto.407  Afasta, desse modo, a liberdade do juiz em 
decidir conforme ele pensa, ou seja, a tese ataca o juiz solipsista.

No Brasil, Lenio Luiz Streck acusa que o principal problema das teorias positivistas é a 
discricionariedade, pois não é possível prever como ocorre e quais são os limites da decisão 
judicial, ou seja, os positivistas apostam na liberdade de interpretação do juiz. Para Ronald 
Dworkin o juiz/intérprete/aplicador tem responsabilidade política que o obriga a respeitar a 
integridade do direito, pois, para ele, a decisão deve ser feita com base em princípios e não 
em argumentos políticos. No que tange o dever de fundamentação das decisões judiciais 
há um direito fundamental da correta interpretação da Constituição, sendo que isto está 
implícito no direito humano à democracia.408

Princípios ou fundamentos para a filosófica clássica (aristotélica) era atribuído vários 
sentidos, por exemplo, o sentido de começo de uma estrada, de ponto de partida, de 
elemento primeiro e imanente do futuro, algo necessário para evolução, enfim, um sentido 
lógico. Logo, princípio é a fonte de onde brotam o ser, a origem, ou o conhecimento. A noção 
de princípio jurídico tem origem no pensamento Kantiano, em Crítica da Razão Pura, é a 
distinção entre questões jurídicas - quid iuris, e questão de fato - quid facti, no caso concreto. 
Em síntese, “temos, pois, que enquanto em Aristóteles princípio ou fundamento significa 
essencialmente a fonte ou origem de algo, na filosofia ética de Kant passa a significar razão 
justificativa”.409

Segundo Lenio Luiz Streck no positivismo “os princípios gerais do direito não possuem 
força deôntica, mas são acionados apenas em casos de “lacunas” ou de obscuridade da 
previsão legislativa”, entretanto, lacuna e obscuridade são, na maioria das vezes, problemas 
da hermenêutica do intérprete, e não da legislação410. O autor ocupa-se em investigar o 
conceito de princípios, especificamente nas decisões judiciais e o poder discricionário. Para 
ele, situações curiosas estão ocorrendo no cenário das decisões judiciais brasileira, fazendo 
uso do que ele chama de pamprincipiologismo, que é o “uso desmedido de standards 
argumentativos”, no qual valores passam a ser articulados como argumento principiológico 
para modificar a interpretação e o alcance das normas constitucionais flexíveis. Outro grave 
problema é utilizar os princípios de maneira hipossuficiente, que segundo o autor é:  

407 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os Juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 
Posner e as críticas de Ronald Dworkin. São Paulo, 2011.   p. 177-178.
408  STRECK, Lenio Luiz. O direito de obter respostas constitucionalmente adequadas em tempos de crise do 
direito: a necessária concretização dos direitos humanos. Disponível em: http://periodicos.ufpa.br/index.php/
hendu/article/viewFile/374/601. Acessado em: 30/06/2015.  p. 105.
409 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamentos dos Direitos Humanos. Estudos Avançados. São Paulo, n. 2, 
1997. Disponível em:  http://www.iea. usp.br/publicacoes/textos/comparatodireitoshumanos.pdf. Acessado 
em: 02/07/2015 p. 1-2.
410 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos Jurídicos - 
Eletrônica, Vol. 15 - n. 1 - p. 158-173 / jan-abr 2010. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/
article/view/2308/1623. Acessado em: 01/02/2015. p. 167.
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“ao invés de nomear qualquer standard argumentativo ou qualquer enunciado 
performático de princípio, o Judiciário passa a negar densidade normativa de 
princípio àquilo que é, efetivamente, um princípio, verdadeiramente um princípio, 
anunciando-o como uma regra. Aliás, nega-se a qualidade de princípio àquilo que 
está nominado como princípio pela Constituição!” 411 

Dworkin diferencia princípios de política pública, sendo que o primeiro são padrões 
a serem observados para atingir a justiça, a segunda é um padrão com objetivo econômico, 
político ou social da comunidade. Destarte, princípio é a determinação dos direitos 
individuais.412  

Humberto Ávila descreve os princípios e regras dessa forma: Princípios são normas 
imediatamente finalísticas que promove um estado ideal de coisas, que busca uma conduta 
necessária, tem ligação entre efeitos da conduta e o estado ideal de coisas. Regras: são normas 
imediatamente descritivas que adotam uma conduta descritiva413. Os princípios, justamente 
por ter uma finalidade de construir um ideal, são normas de estrema importância para se 
compreender do sentido das regras.414

O positivismo não acolheu a virada que ocorreu na filosofia do direito e seus reflexos 
nas doutrinas e jurisprudências. Sendo assim, há apenas um caminho, o constitucionalismo, 
na sua versão social, que de forma alguma poderá cometer os mesmos erros do positivismo 
que admitia decisionismos ou discricionariedades nas interpretações judiciais.415  O poder 
da vontade geral (legislação) perdeu espaço, para a jurisdição, sendo então necessário 
mecanismos para controlar as decisões (poder) judiciais. Destarte é muito importante 
discutir o problema da discricionariedade na interpretação.416  

4. O NEOCONSTITUCIONALISMO OU O NOVO DIREITO CONSTITUCIONAL 

Luís Roberto Barroso levanta três marcos fundamentais da trajetória do direito 
constitucional nas últimas décadas: o histórico, o teórico e o filosófico, que trazem as ideias 
e as mudanças de paradigma na doutrina e na jurisprudência, em que a Constituição passa 
a ter um papel nas interpretações jurídicas em geral.417

411 STRECK, Lenio Luiz. Do pamprincipiologismo à concepção hipossuficiente de princípio Dilemas da crise do 
direito. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 49 n. 194 abr./jun. 2012. p. 9.
412 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os Juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 
Posner e as críticas de Ronald Dworkin. São Paulo, 2011.  p. 179
413 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 78.
414 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 96.
415 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos Jurídicos - 
Eletrônica, Vol. 15 - n. 1 - p. 158-173 / jan-abr 2010. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/
article/view/2308/1623. Acessado em: 01/02/2015. p. 159.
416 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Revista Novos Estudos Jurídicos - 
Eletrônica, Vol. 15 - n. 1 - p. 158-173 / jan-abr 2010. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/
article/view/2308/1623. Acessado em: 01/02/2015.  p. 164.
417 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, 2005. p. 3.
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O direito constitucional renasceu no Brasil num período de reconstitucionalização 
do país, ou seja, com a promulgação da Constituição de 1988, que promoveu a “travessia do 
Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento para um Estado 
Democrático de Direito”. 418

Antes a Constituição era tida apenas como um documento político, a mudança que 
ocorreu ao longo do século XX é que a Constituição passou a ter status de norma jurídica, ou 
seja, as normas constitucionais passaram a ser dotadas de imperatividade (atributo de todas 
as normas jurídicas). Entretanto, no Brasil essa discussão só chegou nos anos 80, com toda a 
dificuldade de concretização de uma ordem jurídica o país ainda contava com um autorita-
rismo e uma Constituição que continha promessas vagas, em que o legislador infraconstitu-
cional manipulava a seu bel prazer, logo, tinha uma Constituição sem aplicabilidade direta e 
imediata, posicionamento rompido pela doutrina e jurisprudência a partir da Constituição 
de 1988.419

O professor Eduardo Cambi,420 nas lições de Luís Roberto Barroso, sintetiza três 
aspectos sobre neoconstitucionalismo:

• Histórico: Na Europa a partir da segunda pós-guerra, verdadeiras mudanças 
ocorreram no Direito Constitucional, como, por exemplo, “a Lei Fundamental de Bonn, de 
1949, e as Constituições italiana (1947), portuguesa (1976) e espanhola (1978) ”. Logo, o fim 
dos regimes totalitários (nazi-fascistas) teve-se a criação de um rol de direitos e garantias 
fundamentais que defendesse o cidadão dos abusos do seu próprio Estado e mecanismo de 
controle constitucional. Desta forma, a dignidade da pessoa humana passou a ser o centro 
da tutela jurídica.

• Filosófico: A superação do direito como lei (vontade geral) pela hermenêutica 
jurídica, na qual faz a distinção entre as regras e os princípios, e na qual princípios tem sim 
força normativa, aliás, força que amplia a efetividade da Constituição. Traz a aplicabilidade 
imediata dos direitos fundamentais, essas tendências foram trazidas pela pós-positivismo. 

• Teórico: i) a força normativa da Constituição, a reconhece a Constituição como norma 
jurídica de caráter imperativo; ii) a jurisdição constitucional, que possibilita o judiciário, nas 
demandas coletivas, dar efetividade aos direitos fundamentais, principalmente no campo 
social ( artigo 6º, da CF- educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados); e, iii) o 
desenvolvimento da hermenêutica constitucional, que rompeu com o  método silogístico, 
não é que a interpretação constitucional tenha abandonado os elementos clássico 
(gramatical, histórico, sistemático e teleológico), entretanto, ressalta a importância dos 
princípios constitucionais na interpretação.

418 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, 2005. p. 4.
419 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, 2005. p. 7-8.
420 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 6, fev. 2007, 
p. 1-44. Disponível em: http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/59/64. Acessado em: 
30/07/2015. p. 3-17.
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Em decorrência da força normativa da Constituição, surgiu a interpretação 
constitucional que é uma modalidade de interpretação jurídica, em que nem sempre 
aplica-se os elementos clássicos de interpretação, ou seja, gramatical, histórico, sistemático 
e teleológico.421 

Para fazer interpretação são necessários alguns métodos para que o objeto seja 
apreendido, esses métodos são os postulados, que podem ser hermenêuticos, destinados 
a compreensão interna e abstrata do ordenamento jurídico, que vê o ordenamento como 
sendo uno, em que o interprete deve observar a parte num todo; e, coerente, em que o 
interprete deve relacionar os normas superior tanto a formal quanto a material. Dessa 
forma, o interprete deve compreender que o sistema é uma estrutura escalonada de 
normas limitadas pela Constituição. Ou, então, podem ser postulados aplicativos, que tem 
por função a própria aplicação do direito ao caso Concreto, especialmente na solução 
de antinomias contingentes, concretas e externas; e os mecanismos de limites são: i) a 
proporcionalidade, ii) a razoabilidade e a iii) proibição de excesso.422

A hermenêutica constitucional traz para a interpretação jurídica os princípios como 
unidade da Constituição, de efeito integrador, a máxima efetividade (dever de atribuir 
a norma constitucional e maior eficácia), a força normativa da Constituição; e, por fim 
“o princípio das leis conforme à Constituição”, que permite o controle constitucional423. 
Entretanto, a interpretação para Dworkin não deve ser vista como uma explicação geral, 
sendo necessário ter uma visão mais abrangente do que seja interpretação, advogados 
não deve trata-la como sui generis. O julgamento interpretativo não é, pois, simplesmente 
interpretações de dados e nem o relato de significados ontológicos (aquilo que há para 
saber). Interpretação não se difere de criação, não sendo verdadeira ou falsa, boa ou má, 
uma vez que, sua correção depende da leitura feita. Assim, sendo, a melhor interpretação é 
a que tem uma “melhor justificativa ou argumentação racional”.424 

Habermas citado por Lenio Streck trouxe para a teoria do direito a co-originariedade 
entre direito e moral, que reforça a autonomia do direito. Pois, no Estado Democrático de 
Direito não há que se duvidar que a separação e vinculação entre direito e moral estão 
ultrapassadas pela institucionalização da moral no direito, visto que, o que regula o 
comportamento do indivíduo é a moral. Desse modo, não é possível mais decisões “sob o 
comando das injunções pessoais-morais-políticas do juiz ou dos tribunais”.425  Destarte, não 
deve haver no estado Democrático de Direito decisões que não estejam fundamentadas e 
justificadas em princípios constitucionais.

421 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, 2005. p. 10.
422  ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 134-144
423  CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 6, fev. 2007, 
p. 1-44. Disponível em: http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/59/64. Acessado em: 
30/07/2015. p. 18.
424 ARRUDA, Thais Nunes de. Como os Juízes decidem os casos difíceis? A guinada pragmática de Richard 
Posner e as críticas de Ronald Dworkin. São Paulo, 2011.  p. 185-188.
425  STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivismo. Novos Estudos Jurídicos - 
VOL. 14 - n. 2 - p. 3-26/ 2º Quadrimestre 2009. p. 23.
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Já superamos os autoritarismos/totalitarismos do século XX e não é plausível 
continuar com discricionariedade, é preciso transpassa-la para podermos elevar o patamar 
da discussão democrática do direito no país.426  E para que isso ocorra é necessário que o 
judiciário interprete o direito corretamente.

Desse modo, a jurisdição constitucional é uma garantia para a democracia. Porém, 
o judiciário como interprete da Constituição, não pode suprimir a democracia. “Juízes e 
tribunais não podem presumir demais de si próprios”, fazendo valer somente suas vontades, 
porque a sua atuação só será legitima se fundamentar, suas decisões, com razão e com base 
na Constituição.427

O Direito precisa superar os seguintes elementos positivistas:  i) as fontes sociais do 
direito, ii) a separação entre direito e moral e iii) a discricionariedade confiada ao juiz nos casos 
difíceis e nas dúvidas da linguística; pois, estes são obstáculos do novo constitucionalismo 
ou neoconstitucionalismo. Logo, as teoria pós-positivista devem considerar que: o direito 
no Estado Democrático de Direito não deriva dos fatos sociais e sim da prospectividade, 
ou seja, o direito passa a apontar a reconstrução da sociedade, fato verificável, visto que, a 
própria Constituição Federal estabelece, no artigo terceiro, os objetivos a serem alcançados 
pelo Estado.428 Nesta mesmo raciocínio, deve-se superar a discricionariedade judicial, 
assentando, assim, os limites da decisão feita por juízes e tribunais no país, em busca da 
segurança jurídica.

A segurança jurídica é um dos princípios fundamentais do Estado Democrático 
de Direito, que tem por finalidade zelar as expectativas das pessoas. Teresa Arruda Alvim 
Wambier diz que a segurança tem sentido de previsibilidade, em que produz tranquilidade e 
serenidade nas pessoas, pois os anseios da sociedade devem ser concretizados nas decisões 
dos juízes e tribunais. 429

5. OS PRECEDENTES E A JURISPRUDÊNCIA COMO LIMITADORES DA DECISÃO JUDICIAL.

É comum falar que o Common Law é fundado nos precedentes, enquanto os Civil 
Law seriam fundados na lei escrita, no entanto, isso, não tem mais significado algum, fato 
é que na atualidade o sistema de Civil Law faz amplo uso da referência à jurisprudência, 
enquanto nos sistemas de Common Law faz amplo uso da lei escrita, visto que, áreas inteiras 
desse ordenamento - do direito comercial ao direito processual – que são “codificadas”.430  

426 STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivismo. Novos Estudos Jurídicos - 
VOL. 14 - n. 2 - p. 3-26/ 2º Quadrimestre 2009. p. 12
427 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, 2005. p. 12
428  STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivismo. Novos Estudos Jurídicos 
- VOL. 14 - n. 2 - p. 3-26/ 2º Quadrimestre 2009. p. 21-22.
429  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC Brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 57-58
430  TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 
3, n. 2, jul.-dez./2014. Disponível em: <http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia/>. Data de acesso 
30/07/2016. p. 01.
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Neste momento é muito importante fazer uma diferenciação do que é jurisprudência 
e do que é precedente, quando se fala em precedente refere-se a uma decisão relativa a um 
caso particular, e quando se fala da jurisprudência refere-se a uma pluralidade frequentemente 
muito ampla de decisões relativas a vários e diversos casos concretos. A diferença não é 
apenas de tipo semântico.431 A distinção é muito importante, pois, o sistema brasileiro de 
precedentes é arquitetado para possuir uma uniformidade de decisões em causos idênticos. 
Já “a jurisprudência serve para a uniformização de entendimento a respeito de temas que se 
manifestam em causas diferentes”, ou seja, a jurisprudência é o conjunto de decisões que 
formam uma linha constante de entendimento acerca de determinado tema. 432 

O raciocínio estrutural que levará a aplicação de precedentes deve ser baseado em 
uma análise dos fatos, pois, é a análise do primeiro caso que justifica a aplicação no segundo 
— ratio decidendi aplicada no primeiro, desse modo, o precedente traz uma eficácia. No 
entanto, nota-se que, apenas um precedente é suficiente para justificar a decisão do caso 
consecutivo.433 

Assim, sendo, a que ser feito uma diferenciação entre ratio decidendi — que é a regra de 
direito aplicada ao primeiro caso, e o obter dictum — que são as afirmações e argumentações 
que estão contidas na motivação da sentença, que são uteis para o entendimento da decisão, 
no entanto, não são parte do fundamento jurídico da decisão.434 

Michele Taruffo apresenta o autoprecedente que é o precedente horizontal, em que o 
precedente que decorre do mesmo tribunal decidirá o caso futuro. Dessa forma, os tribunais 
devem vincular aos seus próprios precedentes. Um ponto positivo é que dessa forma os 
casos iguais serão tratados de forma igual pelo mesmo juiz, pois é muito negativo para a 
democracia um Tribunal que diariamente troca de opinião, e mais, um tribunal que viola o 
princípio de igualdade. “Justificar-se-ia então, e com razões sólidas, um alto grau de força 
do autoprecedente ou, até mesmo, um vínculo formal da corte para seguir seus próprios 
precedentes”.435

431 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 
3, n. 2, jul.-dez./2014. Disponível em: <http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia/>. Data de acesso 
30/07/2016. p. 03.
432 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 443.
433 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 
3, n. 2, jul.-dez./2014. Disponível em: <http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia/>. Data de acesso 
30/07/2016. p. 04.
434 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 
3, n. 2, jul.-dez./2014. Disponível em: <http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia/>. Data de acesso 
30/07/2016. p. 06
435 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 
3, n. 2, jul.-dez./2014. Disponível em: <http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia/>. Data de acesso 
30/07/2016. p. 10.
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Nas lições de Alexandre Freitas Câmara, diz que, na sociedade é natural que surjam 
interesses individuais homogêneos, inclusive está expresso no artigo 81 do Código de Defesa 
do Consumidor,436 os interesses individuais "decorrentes de origem comum". De modo que 
o fenômeno da repetição de demandas tem intensa ligação com os interesses individuais 
homogêneos. Enfim, demandas repetitivas são aquelas demandas idênticas, porque, tem 
o mesmo objeto e causa de pedir, ainda que mudem as partes. Não se confunde com a 
conexão, que por sua vez, são duas ou mais demandas que tenham o mesmo objeto ou a 
mesma causa de pedir. Já a demanda de casos repetitivos os pedidos são iguais, porém, não 
é o mesmo pedido. Entretanto, verificou-se que o Judiciário Brasileiro frequentemente trata 
estes casos de modo diferente, violando o princípio da isonomia. Pois, juízes e tribunais, 
em nome do seu livre convencimento, davam a casos iguais soluções completamente 
diferentes. Destarte o “CPC de 2015 criou um mecanismo destinado a assegurar que casos 
iguais recebam resultados iguais: o IRDR” — incidente de resolução de demandas repetitivas, 
que pode ser instaurado perante os tribunais de segunda instância — Tribunais de Justiça 
e Tribunais Regionais Federais ou do Trabalho, basta, para tento que o caso preencha os 
requisitos cumulativos no art. 976 do Código de Processo Civil. Destarte, depois que o 
Tribunal julgar um caso “piloto” estabelecerá um precedente dotado de eficácia vinculante, 
de modo que os casos idênticos receberam, dentro da competência desse Tribunal, soluções 
idênticas.437 

No IRDR é necessário haver repetição de processos, não existe IRDR preventivo, e 
exige-se, pois, um concreto risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, é dessa forma 
que o IRDR aliando-se ao disposto no art. 926 do CPC, auxiliará a formação de precedentes, 
contudo, só caberá o incidente quando já houver sentenças contrárias a respeito do 
assunto.438

O conflito de várias decisões diferentes sobre um mesmo caso ofende o princípio 
da isonomia, como também fere a igualdade formal e substancial prevista na Constituição. 
Seguindo esse mesmo pensamento, o conflito de jurisprudências pode acabar destruindo o 
sistema jurídico. Seguir as jurisprudências não significa o engessamento das decisões, visto 
que, o direito é uma ciência dinâmica que muda conforme o tempo e o mesmo acontece 
com as decisões, entretanto, as decisões proferidas contrarias as que já estão instauradas 
devem ser justificadas.439

436 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária 
por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
437 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 476-479.
438 DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos 
tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência 
originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 627
439  LOBO, Arthur Mendes; MORAES, João Batista de. Desafios e avanços do novo CPC diante da persistente 
insegurança jurídica: a urgente necessidade de estabilização da jurisprudência. Revista Jurídica UNIARAXÁ, 
Araxá, v. 16, n. 15, p. 64-85, ago. 2012. , p. 72-76

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



320

A teoria de Hart, da “função criativa” do Judiciário para os casos difíceis, em que 
o magistrado em casos de lacuna teria autorização para agir de forma discricionária, é 
rechaçada por Dworkin, com sua tese romance em cadeia, em que a decisão é baseada 
em princípios e respeitando a história institucional da comunidade. Essa tese doworkiana 
é uma premissa do Novo CPC, principalmente no que tange a jurisprudência, na busca de 
estabilização interpretativa. Sendo assim, o art. 926440 do CPC de 2015 determina que: “os 
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.441 

O direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, 
que o direito é estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, 
a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede que os apliquem nos novos 
casos que se lhes apresentem, de tal modo que a situação de cada pessoa seja justa 
e equitativa segundo as mesmas normas.422 

6. CONCLUSÃO

 Viu-se que o Direito, com o passar do tempo, sofreu várias mudanças de paradigmas. 
Deixou de ser um postulado metafisico, para ser impetrado pelo próprio homem. Destarte, 
o Direito passa a ser um protetor do indivíduo contra o próprio Estado, dando origem a 
uma nova era no direito. Surgiu na França o positivismo, o qual, no decorrer da história 
da humanidade, teve várias faces. Mas, foi com o positivismo do século XX, do austríaco 
Kelsen, que o Direito ganhou status de ciência, entretanto sua tese de purificação não 
teve êxito, visto que, a filosofia percebeu que não é possível descobrir a verdade. Destarte, 
essas ideias já foram ultrapassadas principalmente a ideias de verdades universais e teorias 
fundamentais.
 A partir de 1960 as ciências sociais reconheceram que a interpretações de 
fenômenos é inevitável. Destarte, o jurista americano Ronald Dworkin descreveu uma 
teoria interpretativa para o Direito, na qual os juízes devem decidir o que é direito 
interpretando o que outros juízes já decidiram, é a teoria da integridade do direito, só 
assim é que será possível superar a discricionariedade judicial, o que elevará o patamar da 
democracia no Brasil.

Enfim, é necessário que o jurista brasileiro perceba a necessária estabilização 
das jurisprudências e a aplicação correta dos precedentes para que possamos alcançar 
a tão sonhada segurança jurídica, pois, o conflito de várias decisões diferentes sobre 
casos idênticos ofende o princípio da isonomia, como também fere a igualdade formal e 
substancial previstas na Constituição Federal.

440 Art. 926 - Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1º - Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2º - Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes 
que motivaram sua criação.
441 THEODORO Jr, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo 
CPC – Fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 36.
442 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo. Martins Fontes, 
1999. p. 291
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COMPETÊNCIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Meg Francieli Svistun443 e Natália Mendes Pesch444 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Garantismo e sistema criminal

RESUMO
A jurisdição é a tarefa do Estado de dizer o direito, e não pode ser exercida por qualquer juiz 
de forma ilimitada, pois, a jurisdição é limitada por lei, dá-se a isto o nome de competência. 
Essa limitação do poder jurisdicional é realizada em diversas regras do ordenamento jurídico 
a começar pelas limitações realizadas na própria Constituição da República. Dessa forma, 
a competência é um direito fundamental do cidadão ser julgado pelo seu Juiz natural. A 
competência no processo penal sempre deverá ser absoluta, visto que, a competência é 
um direito fundamental e se dá pelos princípios inerentes à jurisdição, tendo em vista que a 
competência é uma subdivisão de jurisdição.
Palavras-chave: Competência; Processo Penal; Direitos fundamentais.

ABSTRACT
Jurisdiction is the state's task to say the right and is not carried by any court of unlimited, 
because law to give this the name of competence limits the jurisdiction. This limitation of 
judicial power is held in different planes, the first limitation is carried out by the Constitution. 
Thus, competence is a fundamental right of the citizen to be judged by his natural judge. 
The jurisdiction in criminal proceedings should always be absolute, since competence is a 
fundamental right and gives the principles inherent jurisdiction, given that the jurisdiction 
is a jurisdiction of subdivision.
Key-words: competence; Criminal proceedings.

1. INTRODUÇÃO

 A primeira parte desse trabalho traz as noções gerais a respeito da competência 
judicial, visto que somente o Estado-Juiz tem o poder de reconhecer a responsabilidade 
penal e impor sanções, tem-se que jurisdição é a tarefa do Estado de dizer o direito, mesmo 
sendo tarefa una do Estado, a jurisdição não é exercida por qualquer juiz de forma ilimitada, 
pois, o poder dos órgãos judiciais é limitado pela lei, ou seja, a própria lei cria os limites 
do poder jurisdicional que cada órgão pode exercer, dá-se a isto o nome de competência. 
Assim, sendo, o processo que foi julgado por juiz sem a prévia competência expressa em lei 
será nulo. Essa limitação do poder jurisdicional é realizada em diversos planos, a primeira 
limitação é realizada pela Constituição.

443 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. – e-mail: <mgsvistun@
gmail.com>.
444 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. – e-mail: <nataliapesch@
gmail.com>.
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Já, na segunda parte da pesquisa tem-se a competência como um direito 
fundamental do cidadão ser julgado pelo seu Juiz natural, demonstrar-se-á os princípios 
da jurisdição, como, por exemplo, o Princípio da Inércia da Jurisdição, o princípio da 
indeclinabilidade, o princípio da indelegabilidade, o princípio da improrrogabilidade 
ou aderência da jurisdição, e por fim, o princípio do juiz natural. Destarte, tem-se que a 
competência é um conjunto de regras que asseguram a eficácia da garantia da jurisdição 
e, especialmente, do juiz natural.
 E, por fim, o trabalho traz uma aplicação das teorias estudadas em um caso prático, 
em que se discutia a competência da Justiça Estadual, pois, não foi demonstrado conexão 
e continência com os delitos de lavagem de dinheiro apurados inicialmente pela JFPR. O 
caso em análise exemplifica as regras de competência ratione materiae, bem como o caso 
de conexão de processos.

2. METODOLOGIA

 O presente artigo tem o objetivo de abordar a competência como direito fundamental 
do réu no processo penal, através do método histórico e do método dedutivo, utilizando-se 
de livros, artigos científicos e julgados.

3. COMPETÊNCIA: NOÇÕES GERAIS

Somente o Estado-Juiz tem o poder de reconhecer a responsabilidade penal, impor 
sanções, analisar a forma e o mérito e das questões e formar a coisa julgada, ou seja, é o 
Estado que detém o monopólio da imposição de penas. Coisa Julgada penal, com exceção 
da Revisão Criminal, significa que, a porta está fechada para a acusação. Destarte, a visão 
contratualista e civilista de Jurisdição, no qual jurisdição é a substituição da vontade privada, 
não faz sentido no campo do direito penal, porquanto, a Jurisdição no processo penal é, 
pois, monopólio do Estado e nunca poderá ser delegado.445

Jurisdição significa a ação de dizer o direito, sendo a função estatal de aplicar o 
direito objetivo a um caso concreto, de modo a proteger um direito subjetivo, por meio do 
devido processo legal, com o objetivo de acertamento do caso penal. Como atividade do 
Estado, tem o escopo de substituir a vontade das partes. O sistema acusatório põe o juiz 
na função de órgão estatal equidistante do conflito de interesse de relevância social. O juiz 
julga e aplica a lei, mas quem assume o papel de manifestação da pretensão acusatória é o 
Ministério Público.446 

A jurisdição, como atividade e expressão do Poder Público, é una, por tratar de 
intervenção do Estado junto ao jurisdicionado, para a atuação do Direito no caso concreto. 
Assim, todos os atos e decisões judiciais proferidos pelos órgãos investidos de jurisdição, 
qualquer que seja sua competência, compõem manifestação do poder estatal jurisdicional 
aptos a produção de efeitos jurídicos específicos e determinados. Portanto, a jurisdição 
penal é monopólio do Estado de aplicação do Direito Penal aos fatos violadores de bens, 
direitos e valores reconhecidos pela sociedade, na exata medida e proporção anteriormente 
dispostos em lei.447 

445 ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 125.
446 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 343-344.
447 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 199-200.
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Conquanto a jurisdição seja una, como poder soberano do Estado, ela não pode 
ser exercida por qualquer juiz de forma ilimitada. Destarte, são necessários vários Órgãos 
Jurisdicionais nas sociedades modernas devido à quantidade de população, extensão 
territorial e número extraordinário de lides e controvérsias. Entretanto, esses fatores não 
são solucionados somente com a geração de numerosos Órgãos Jurisdicionais, pois eles 
julgariam toda e qualquer controvérsia que surgisse em qualquer ponto do território 
nacional. Por isso, o Estado limitou o poder jurisdicional desses órgãos, tendo em vista as 
vantagens da divisão do trabalho. Todos eles exercem o poder jurisdicional, dentro de certos 
limites legais, decorrendo disso o conceito de competência – medida de jurisdição, a porção 
do poder jurisdicional que cada órgão pode exercer.448

Competência é o espaço demarcado por lei dentro do qual o órgão estatal, investido 
do poder de julgar, exerce sua jurisdição. A natureza jurídica da competência é de um 
pressuposto processual de validade do processo, pois acarreta nulidade do processo o 
julgamento por juiz sem a prévia delimitação legislativa de seu poder de julgar, sendo tal 
hipótese prevista no art. 564, I, do CPP.449

Essa limitação do poder jurisdicional é realizada em diversos planos e considera 
o caráter da lide, ratione materiae, o território e as funções que os órgãos podem exercer 
dentro do processo. A primeira limitação é realizada pela Constituição, distribuindo o poder 
de julgar entre os diversos Órgãos Jurisdicionais, de acordo com o caráter da lide: Justiça do 
Trabalho (art. 144 da CF), Justiça Eleitoral (art. 121 da CF), Justiça Militar da União (art. 124, 
parágrafo único, da CF), Justiça Militar dos Estados (art. 125, § 4º, da CF), Justiça Comum 
Federal (art. 109 da CF) e Justiça Comum dos Estados (art. 125 da CF).450 

Dessa forma, a distribuição constitucional de competência intenta atender aos 
interesses da otimização do exercício da jurisdição, criando as Justiças especializadas em 
determinadas matérias, ou seja, cria a competência ratione materiae451.

Assim, sendo, existe a Justiça do Trabalho, que tem a competência para julgar as 
causas oriundas de relação de trabalho e outras decorrentes dessa relação. A Justiça 
Eleitoral, que compete o processo e o julgamento de crimes eleitorais e dos comuns que 
lhe forem conexos452. A Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar 
crimes militares definidos em lei, sendo crime propriamente militar aquele cuja ação penal 
somente pode ser proposta contra militar, entretanto, um civil poderá ser processado por 
esta desde que se trata de crime contra as instituições militares da União ou de crime de 
insubmissão da Polícia Militar.453

448 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 289.
449 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 349-350.
450  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 290-300.
451 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 234
452 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 290.
453 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 290-291.
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Por sua vez, a Justiça Militar dos Estados compete processar e julgar os militares dos 
Estados, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil. Militares estaduais 
compreende os Policiais Militares, os membros do Corpo de Bombeiro, os Policiais Rodoviários 
estaduais e os membros da Polícia Florestal.454 

Os crimes de alçada da Justiça Federal compreendem os crimes políticos – aqueles 
praticados contra o Estado como unidade orgânica das instituições políticas e sociais; contra 
bens da União, de suas autarquias ou empresas públicas – patrimônio. Contra serviços da 
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas – contra os serviços prestados e 
seus funcionários; contra o interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas – interesse significa a intimidade de relações entre a pessoa e as coisas, de forma 
que ela tem sobre estas poderes, direitos, vantagens, faculdades ou prerrogativas; crimes 
ambientais; crimes previstos em tratados; causas relativas a direitos humanos; crimes contra 
a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a 
ordem econômico-financeira; crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça Militar; e crimes em que o indígena figure como autor ou vítima.455 

E, por fim, a Justiça Comum dos Estados a qual cabe processar e julgar todas e 
quaisquer causas que não forem da alçada das demais, sendo assim, sua competência é 
residual.456

Identificado a competência de jurisdição, deve-se buscar o juízo competente 
para o julgamento da ação penal na legislação ordinária infraconstitucional, que visa a 
tutela concreta do processo. Dessa forma, procura-se a proteção da qualidade da atuação 
jurisdicional, através da via concreta – do processo, por meio de regras procedimentais 
que possibilitarão o provimento judicial final mais apropriado aos interesses das partes 
envolvidas no processo penal. Enquanto as regras de competência em razão da matéria ou 
pessoa são critérios de escolha do juiz da causa mais apropriado, juiz natural, a competência 
de infraconstitucional rege a escolha do processo mais adequado. Por esse motivo a primeira 
regra de determinação da competência é o local do delito (competência ratione loci).457 

454 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 291.
455 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 292-300
456 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 300.
457 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 261.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



327

O território nacional é dividido em áreas territoriais chamadas Estados, além do 
Distrito Federal, havendo Órgãos Jurisdicionais representativos de todas essas Justiças 
supracitadas. Para determinar o lugar onde o processo deve tramitar, primeiro procura-
se qual a Justiça competente. Se for crime militar praticado por militar estadual, será 
processado e julgado na Capital do Estado onde servir. Se for crime militar federal, será 
processado a sede da respectiva Região Militar. Se for crime eleitoral, na comarca em que 
o crime foi consumado. Se for crime de alçada federal, no lugar em que o Juiz federal, com 
jurisdição município ou comarca onde o crime foi consumado, tiver a sua sede. Sendo o 
delito de alçada estadual, o processo tramita na comarca de consumação do crime. Assim, 
cada Estado da Federação está dividido em áreas territoriais denominadas comarcas, cujos 
limites estão fixados nas Leis de Organização Judiciária. Em cada comarca, há um Juiz de 
Direito, que exerce função jurisdicional dentre de sua respectiva área. Dependendo da área 
e da população e do movimento forense, pode haver mais Juízes de Direito na Comarca. Nas 
Capitais de cada Estado existe um Tribunal de Justiça, como seu órgão máximo.458 

O legislador determinou que o Juiz competente para processar e julgar uma causa 
criminal é o do local em que o delito foi consumado (locus delicti commissi). E o delito é 
consumado quando nele reúnem-se todos os elementos de sua definição legal, sendo o foro 
comum para as infrações penais em geral e a regra em matéria de competência penal. Nem 
sempre é possível invocar a regra do art. 6º do CP, que dispõe que “considera-se praticado o 
crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se 
produziu ou deveria produzir-se o resultado”, pois ela diz respeito somente às hipóteses em 
que deve-se aplicar a lei brasileira, tendo em vista o ordenamento jurídico de outros Estados 
soberanos. Atentando-se aos termos do art. 5º do CP, em que aplica-se “a lei brasileira, sem 
prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no 
território nacional”. Ou seja, esses artigos dispõem sobre qual a Justiça competente, se a 
brasileira ou não. Para que seja a nossa, a ação ou omissão, no todo ou em parte, deve ter 
ocorrido no Brasil, ou, então, mesmo que esses atos tenham sido praticados fora do território 
brasileiro, se produziu ou deveria produzir resultados aqui. Os parágrafos 1º e 2º do art. 70 
do CPP definem onde a ação deve tramitar nesses casos.459

O segundo critério é a natureza do delito, em cidades de maior porte, a jurisdição 
atende a várias outras repartições, nos termos das leis de organização judiciária, distribuindo-
se a competência por varas especializadas, como Varas Criminais de Tóxicos, de Crimes de 
Trânsito etc., que, junto aos Juizados Especiais Criminais e do Tribunal do Júri reclamam sua 
competência pela natureza da infração penal.460

458 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 300.
459 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 306-309.
460 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 267.
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A competência pela prerrogativa da função ou originária ratione personae ou ratione 
muneris é tratada pela Constituição Federal, nas Constituições locais, em Leis de Organização 
Judiciária e no CPP, arts. 84-87. É o poder concedido a certos Órgãos Superiores da Jurisdição 
de processar e julgar determinadas pessoas, por exercerem cargos de especial relevância 
no Estado. Trata-se de uma garantia, não privilégio, para amparar ao mesmo tempo o 
responsável e a Justiça, evitando a subversão da hierarquia, e para cercar o seu processo 
e julgamento de garantias especiais, protegendo contra as pressões que os imputados 
pudessem exercer sobre os órgãos jurisdicionais inferiores. Essa competência é exercida em 
uma única instância, não havendo o duplo grau de jurisdição. Os tribunais que possuem 
originária rarione muneris são o STF, o STM, o STJ, o TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais, os 
Tribunais Regionais Federais.461

O domicílio ou residência do réu determinará a competência apenas quando não 
for conhecido o local da infração, ou, sendo conhecido, tratar-se de ação penal privada, em 
que o querelante pode optar entre um e outro foro. A excepcionalidade da regra nas ações 
privadas é visando a proteção à vítima e se explica pela celeridade processual exigida nessa 
modalidade de ação penal, em que é requerido do autor uma atuação diligente, sob risco 
de decadência, e em constante vigilância com o regular andamento da causa, sob pena de 
perempção. Se o imputado possuir mais de uma residência ou ela não for conhecida, ou não 
sabido ser paradeiro, aplica-se a regra da prevenção.462 

A prevenção é critério subsidiário de determinação de competência, sendo aplicado 
somente diante da insuficiência dos demais. Por se tratar de competência territorial também 
é critério de competência relativa, da mesma forma que é relativa a nulidade decorrente de 
sua não observância. Para que seja possível sua aplicação, é necessária a concorrência de dois 
ou mais juízes, igual e originalmente competentes. Presente esse requisito, a competência 
será estabelecida pela antecedência da prática de qualquer ato de conteúdo decisório. A 
antecedência na distribuição do inquérito ou de diligência anterior à denúncia ou queixa 
fixará a competência quando houver, na mesma circunscrição, mais de um juiz igualmente 
competente, se não houver sido praticado qualquer ato decisório por um desses juízes.463 

Neste ponto importa destacar a crítica de Aury Lopes Jr, que diz que no processo 
penal existem reiteradas “importações” de institutos do processo civil, o que se configura 
uma prática perigosa, como é o caso da adoção de critérios para a competência absoluta e 
relativa. No processo penal é recorrente a afirmação que a competência em razão da matéria 
e pessoa é de natureza absoluta até este ponto tudo bem, porém, o problema começa 
quando se diz que a competência em razão do lugar é relativa, o problema fulcral desta 
questão é que a competência relativa não se sustentar no processo acusatório, e viola assim 
o direito fundamental do juiz natural. Deste modo, em matéria penal a competência não 
tem a mesma dimensão do que no processo civil, pois, no processo penal basta lembrar o 
diz princípio supremo do juiz natural.464

461 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 320-323.
462 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 269.
463 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 269-272.
464 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 507.
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Segundo Aury Lopes Jr as normas de competência no CPP não têm uma sistemática 
clara e coerente. Visto que no art. 69465, não dispõe nenhuma hierarquia ou ordem, 
destarte, ao tentar extrair uma regra de aplicação tropeça-se nas exceções de modo que 
a regra se dissolve. Deste modo o autor propõe a definição da Competência a partir de 
três perguntas: i). Qual é a Justiça e qual o órgão competente? — Nesta questão deve-se 
levar em conta os critérios em razão da matéria e da pessoa. Ao analisar a matéria deve-
se começar pela mais restritas, ou seja, as justiças especiais — justiça, militar, federal, em 
seguida a justiça estadual e a eleitoral, e por fim, chegar às justiças comuns, primeiro a 
federal e, depois a estadual, visto que, “um crime somente será de competência da Justiça 
Comum Estadual quando não for de competência de nenhuma das anteriores”. ii). Qual é 
o foro competente? — Está questão diz respeito a natureza do delito, ou seja, a matéria e 
a pessoa. iii). Qual é a vara ou juízo? Nesta questão deve-se recorrer aos critérios do art. 83 
do CPP, que traz os critérios de distribuição. Ao responder estas questões poderá se chegar 
ao exato juízo, entretanto, existe eventualmente a ocorrência de conexão ou continência 
que pode alterar a resposta final.466

A conexão é o nexo que as coisas e os fatos têm entre si; há conexão quando 
dois ou mais delitos estiverem entrelaçados por um vínculo que propicia a junção dos 
processos, para que o juiz possa ter uma visão perfeita do quadro probatório e melhor 
conhecimento dos fatos de forma a poder entregar uma prestação jurisdicional mais 
justa. Assim, a conexão possui como efeito a unidade dos processos, ou seja, todos os 
delitos interligados ratione conexitatis devem correr em um simultaneus processus. Os 
nexos que determinam a conexão pode ser intersubjetiva, prevista no art. 76, I, do CPP, 
podendo ser por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade; objetiva ou lógica, 
prevista no art. 76, II, do CPP, também chamada de material, ocorre quando uma infração é 
praticada para facilitar a outra, para ocultar outra, para conseguir impunidade em relação 
a qualquer delas, para conseguir vantagem em relação a qualquer delas; instrumental ou 
probatória, também denominada conexão processual, disposto pelo inciso III do art. 76 do 
CPP, quando a prova de um delito influir na prova de outro.467

A continência é quando uma causa está contida na outra, não sendo possível a 
separação, estando em função da identidade da causa petendi ou da unidade da conduta 
por se verificar nas hipóteses de concurso de pessoas, concurso material e formal.468

465 Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
I – o lugar da infração:
II – o domicílio ou residência do réu;
III – a natureza da infração;
IV – a distribuição;
V – a conexão ou continência;
VI – a prevenção;
VII – a prerrogativa de função.
466 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 454-456.
467  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 360-362.
468  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 363.
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Nesses casos, o art. 78 do CPP estabelece várias regras: no concurso entre a 
competência do Júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalece a do Júri; no concurso 
de jurisdição da mesma categoria: prepondera a do local do delito de pena mais grave, 
prevalecerá a do local em que tiver ocorrido o maior número de delitos, se as respectivas 
penas forem de igual gravidade, firma-se a competência por prevenção nos demais casos; 
no concurso de jurisdição de várias categorias prevalece a de maior graduação; no concurso 
entre a jurisdição comum e a especial, prevalece a última. As exceções estão previstas nos 
incisos I e II e §§ 1º e 2º do art. 79 e no art. 80 do CPP: no concurso entre a jurisdição comum 
e a militar, haverá a separação; cessará a unidade do processo se, em relação a algum corréu, 
sobrevier doença mental após o fato; a unidade do processo não importará a do julgamento, 
se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do art. 
461; será facultado a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas 
em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes ou pelo excessivo número de acusados 
ou por outro motivo relevante que o Juiz julgar conveniente a separação.469

A perpetuatio jurisdictionis observa os interesses da correta aplicação da lei penal, 
impedindo ao máximo as alterações de competência para o maior aproveitamento dos atos 
processuais praticados, para uma ação penal mais ágil e livre de obstáculos protelatórios. 
Liga-se ao princípio da identidade física do juiz, já que ambos destinam-se a preservar o 
conhecimento judicial da causa já feito pelo juiz a quem foi distribuída e realizou a instrução 
probatória. As exceções à regra da perpetuatio devem ser expressamente previstas em lei, 
para evitar a instituição de juízos de exceção, e atender a critérios racionais de adequação da 
tutela jurisdicional, principalmente àqueles contemplados no contexto do devido processo 
legal.470

4. A COMPETÊNCIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL

 A compreensão da competência como direito fundamental se dá pelos princípios 
inerentes à jurisdição, tendo em vista a competência ser uma subdivisão de jurisdição para 
a otimização de seu exercício.

Para Aury Lopes Jr, no processo penal, a jurisdição se divide em: voluntária e 
contenciosa, pois, no processo penal não existe lide, visto que, a jurisdição penal decorre 
do princípio da necessidade e da peculiaridade do processo penal, que não existe no 
processo civil. Logo, a jurisdição penal é um poder-dever de efetivação da Justiça por 
órgãos especializados do Estado, mas não é só isso, pois, à luz da Constituição, a jurisdição 
é um direito fundamental, que diz respeito ao direito de o indivíduo ser julgado por um juiz 
natural — competência fixada em lei, imparcial e no prazo razoável. De modo que, se a ação 
penal é imprescindível para aplicação da pena, decorre daí o princípio da necessidade, uma 
vez que, não existe pena sem o prévio processo penal. Da mesma forma, a competência, 
ao ser passada pelo filtro constitucional, passa a limitar o poder Estatal e cria condições de 
eficácia para a garantia da jurisdição.471

469 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17 ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 363-370.
470 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 273.
471 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 447-448.
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Ne procedat judez ex officio é o princípio que faz com que toda atividade persecutória 
seja desempenhada por meio do Ministério Público, pois, como o juiz não pode agir de 
ofício, os dispositivos legais que autorizavam a atividade judicial na fase do inquérito policial 
foram revogados. Esse princípio é a consagração da inércia da jurisdição. O direito de agir é 
exercido pelo Ministério Público que deflagra a jurisdição e instaura o processo.472 O Princípio 
da Inércia da Jurisdição: decorre do sistema acusatório, garantia para a imparcialidade, visto 
que, o poder jurisdicional só será exercido pelo juiz mediante prévia invocação e no processo 
penal a jurisdição só poderá ser invocada pela acusação, através da denúncia oferecida pelo 
Ministério Público ou pela queixa-crime.473 

O princípio da indeclinabilidade da jurisdição é consagrado no art. 5º, XXXV, 
da Constituição Federal, determina que, uma vez provocado, e somente se o for, o juiz 
deve apreciar o que se lhe requere. Caso contrário, declinará do dever de prestar a tutela 
jurisdicional, podendo ser responsabilizado.474 

O princípio da indelegabilidade da jurisdição pressupõe que não é possível delegar-
se a outro órgão, diferente do Judiciário, o poder de julgar, exceto nas hipóteses previstas na 
Constituição Federal (art. 52, I).475 

O princípio da improrrogabilidade ou aderência da jurisdição dispõe que a jurisdição 
não se prorroga à autoridade que a legislação não tenha dado competência. Dessa forma, uma 
vez que ocorra um fato-crime em uma comarca é nesta que o julgamento desse realizado, 
pois a Lei deve ser aplicada ante a comunidade que se viu agredida com o comportamento 
nocivo do imputado. Esse princípio comporta exceções por meio da conexão, continência e 
desaforamento.476 

O princípio do juiz natural está previsto nos incisos XXXVII e LII do art. 5º da CFRB 
dispondo que o juiz natural é o órgão jurisdicional constitucionalmente competente 
para processar e julgar uma causa. Não basta ser juiz, é necessário que seja aquele com 
delimitação de poder anteriormente realizada pela norma constitucional, tratando-
se de um pressuposto processual de validade do processo.477 O princípio do juiz natural, 
compreendido como o órgão da jurisdição cuja competência, estabelecida previamente ao 
cometimento do delito, decorra de fontes constitucionais, legitimado pela vedação, imposta 
ao legislador infraconstitucional, da instituição do juízo ou tribunal de exceção. Também é 
legitimado pela imposição de julgamento de causa pelo juiz ou tribunal indicados.478

O Princípio do Juiz Natural é um pressuposto da existência do juiz, este princípio 
versa sobre o direito de o indivíduo ter conhecimento de qual autoridade pode processá-lo 
e qual será o juiz que julgara sua conduta. O juiz natural nasce a partir do momento do ato 
delituoso. Neste ponto é necessário parar com as analogias feitas a partir do processo civil, 
no qual se permite o deslocamento do processo da cidade onde ocorreu o crime para outra, 
na qual abre a possibilidade de escolha de juiz, violando a garantia da imparcialidade e do 
juiz natural.479 

472 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 344.
473 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 449.
474 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 345.
475 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 345.
476 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 345-346.
477 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 346.
478 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p.201-202.
479 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 450.
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Tanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no artigo 14480, quanto 
a Convenção Americana de direitos Humanos – 1969 – Pacto de san José da Costa Rica, no 
dispositivo do artigo 8.1481, bem como na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, em seu artigo 5º, XXXVII482, LII483 e XVIII484, impõe que seja o Juiz natural quem julgará 
as condutas delituosas. A expressão juiz natural significa juiz da terra – parium suorum, o 
termo surgiu com a Magna Carta de 1215, daí por diante está presente na maioria das cartas 
políticas do mundo. Deste modo, seguindo o entendimento constitucional, não haverá 
juízos de exceção, com isso, o juízo processante será definido por lei ordinária, ou seja, o juízo 
criado por dispositivos infralegais são de exceção, assim, dessa forma que, a distribuição de 
competência criminal deve guardar simetria com a CR.485

O princípio do juiz natural, estabelecido ratione materiae e ratione personae, é hipótese 
de competência absoluta, não pode ser afastado por vontade das partes processuais, 
mostrando o caráter público do interesse em disputa, admitindo-se sua flexibilização 
apenas por oportunidade da aplicação de norma constitucional. Não violam o juiz natural a 
designação de dois juízes para atuação conjunta em regime de mutirão ou as modificações 
de competência feita no âmbito da mesma jurisdição quando previstas em regras de 
organização judiciária, com a finalidade de estabelecer varas os juízos especializados. O juiz 
natural deve ser identificado na qualidade da jurisdição e não na pessoa do juiz.486

O princípio do nulla poena sine judicio, não há pena sem processo, veda a aplicação de 
qualquer sanção penal sem a instauração do processo judicial competente, sendo previsto 
na Constituição no art. 5º, LIII, LIV, LV, LVII.487

“A competência é um conjunto de regras que asseguram a eficácia da garantia da 
jurisdição e, especialmente, do juiz natural”. De modo que, um juiz ou tribunal só julgará o caso 
penal se tiver competência que decorre da matéria, da pessoa e do lugar, a competência que 
decorre das duas primeiras é absoluta, entretanto, conforme o critério de local a competência 
“poderá” ser relativa.488 

480 Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de 
ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela...
481 Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um 
juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
482 XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
483 XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: ...
484 LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
485 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal, abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto 
de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 1ª e 2º ed., de 2014. p. 257-258.
486 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 203.
487 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 349.
488 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 453.
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Uma competência é absoluta quando não puder flexibilizá-la, quanto estiver em risco 
a própria jurisdição como Poder Público, enquanto constitucionalmente responsável pela 
tutela do delito. Nesse caso, o interesse é iminentemente público, indisponível e inafastável 
por quaisquer dos interessados que integrem a relação processual. A incompetência, nessa 
modalidade, não é submetida à preclusão, podendo ser alegado até mesmo após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. Enquanto a competência relativa ou territorial pode 
ser flexibilizada ou relativizada dependendo do exame concreto de determinada relação 
processual e do interesse das partes. As partes podem excepcionar a incompetência relativa 
do juízo por meio de exceção de incompetência, que deverá ser feito a tempo e modos 
oportunos, sob pena de preclusão. Também é possível sua alegação da defesa direta, já 
na resposta escrita. O juiz também pode declinar a competência quando entender que o 
local em que está se desenvolvendo a ação não possibilitar a mais completa e adequada 
produção probatória.489 

Entretanto, para Alexandre Morais da Rosa, quem exerce a Jurisdição é o Tribunal 
ou Juiz com competência fixada antes do ato delituoso, isso decorre do princípio do Juiz 
Natural, garantido não a pessoa física do julgador, mas, sim o órgão julgador, pois, o juiz 
substituto poderá eventualmente julgar o caso. Mas, o que importa é a fixação por lei de 
qual será o Juiz Natural, neste contexto no processo penal (direito indisponível), não se pode 
falar em competência relativa, pois, a competência relativa é um modelo do processo civil 
(direitos disponíveis). Ora, se “o Juiz Natural é garantia do devido processo legal substancial, 
não podem os jogadores eleger outro, nem mesmo a desídia ou má-fé de algum destes, 
implicar na alteração/manutenção do julgador”. Portanto, ao passar o processo penal pelo 
filtro constitucional, a competência deverá ser sempre absoluta.490

5. APLICAÇÃO PRÁTICA

Para demonstração da teoria acima explanada, traz-se a análise do acórdão RHC 
62.385 – PR, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO 
“LAVA-JATO”. NULIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE 
CURITIBA/PR PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DEFINIDA POR CONEXÃO INSTRUMENTAL. DEMONSTRADO 
O LIAME ENTRE AS PRIMEIRAS AÇÕES E A AÇÃO PENAL NA QUAL RESPONDE O 
ORA RECORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO 
DESPROVIDO.

I – A alegada incompetência do Juízo Federal de origem, ao argumento de que o 
crime cometido em face da Petrobrás não atrairia a competência da Justiça Federal 
por ser a empresa sociedade de economia mista, não pode ser reconhecida na 
hipótese, haja vista a inteligência do inciso V do art. 109 da Constituição Federal, 
bem como pela aplicação das regras de conexão e continência ao caso concreto, 
a atrair a competência para o julgamento da ação perante à 13ª Vara Federal de 
Curitiba/PR.

489 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. rev. e ampli. de acordo com as Leis nº 12.830, 
12.850 e 12878, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014. p. 262-263.
490 ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 130-131.
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II – Da análise dos autos, verifica-se que a extensa denúncia demonstra a existência 
de diversos crimes de competência da Justiça Federal e Estadual, que foram 
reunidos por conexão para análise do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, 
aplicando-se o entendimento expresso da Súmula n. 122/STJ, segundo a qual 
“Compete a Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos 
de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do 
Código de Processo Penal”.

III - Não obstante o entendimento firmado pelo col. Pretório Excelso na Questão de 
Ordem no Inquérito n. 4.130/PR, no sentido de que “O fato de a polícia judiciária 
ou o Ministério Público Federal denominarem de 'fases da operação Lava-jato' 
uma sequência de investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese 
seja a obtenção de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais 
e financiamento de partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe as 
normas disciplinadoras de competência”, no presente caso está suficientemente 
demonstrada a conexão a permitir a reunião dos processos, pela descrição do liame 
entre as primeiras ações e a ação penal na qual responde o ora recorrente pelos 
delitos de corrupção, lavagem e associação criminosa, constituindo a 13ª ação de 
uma sequência lógica de desdobramentos do feito na origem, desmembrado, este, 
em observância ao art. 80 do CPP.

IV - A jurisprudência é firme no sentido de que eventual nulidade por violação de 
regras que determinam reunião de processos por conexão e continência demanda 
impreterivelmente a comprovação de prejuízo por se tratar de nulidade relativa, o 
que não foi demonstrado (precedentes).

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 62.385/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
28/06/2016, DJe 05/08/2016).

Referente a recurso ordinário em habeas corpus que sustenta que o acórdão que 
denegou a ordem deve ser reformado por haver competência da Justiça Estadual, por não ter 
sido demonstrado conexão e continência com os delitos de lavagem de dinheiro apurados 
inicialmente pela JFPR apta a justificar a atração de competência; que a Petrobrás, por ser 
sociedade de economia mista, não atrairia a competência da Justiça Federal em razão do 
art. 109, inciso IV, da CF; que não ficou claro qual a correlação entre os delitos praticados na 
ação penal originária e a lavagem de capitais imputada ao recorrente, não sendo possível 
vislumbrar prorrogação de competência pelo fato de terem sido infrações esclarecidas no 
contexto da mesma investigação policial, havendo apenas o encontro fortuito de provas que 
não implica em conexão; que a competência estadual também tem caráter constitucional 
protegida pelo juiz natural, sendo uma afronta a esse princípio ser processado por juiz 
incompetente.
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O ministro argumenta que o disposto no inciso V do art. 109 da Constituição, assim 
como a necessidade de aplicação das regras de conexão e continência em primeira instância 
atraem o julgamento do caso perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. A competência da 
Justiça Federal foi fixada não apenas em razão da lavagem de produto de crimes contra a 
Administração Pública Federal, mas também pela lavagem de produto de crimes de tráfico 
de entorpecentes, cujo objeto era o crime de tráfico internacional de drogas e lavagem de 
produto de tráfico internacional de drogas, sendo a transnacionalidade desses delitos o 
fator definidor da competência da Justiça Federal. O recorrente, como suposto integrante 
da organização criminosa, estaria inserido em um contexto de corrupção sistêmica para 
fraudes em licitações da Petrobrás, em que foram praticadas infrações de lavagem e evasão 
de divisas, o que justificaria a competência da Justiça Federal, por si só. Dessa forma, a 
existência de crimes de competência da Justiça Federal justifica a atração dos crimes conexos 
da Justiça Comum Estadual para julgamento conjunto, com base na Súmula 122/STJ.

A conexão é evidenciada pelo fato de o recorrente ser administrador de empresa 
inserida no esquema de corrupção chamado “Clube das Empreitadas”, organização firmada 
com o intuito de fraudar licitações na Petrobrás, conexão já reconhecida pelo STJ. Ressalta, 
ainda, que o entendimento da Corte é firme no sentido de que eventual violação a regras 
que determinam reunião de processos por conexão e continência exige a comprovação do 
prejuízo, por ser nulidade relativa, o que não aconteceu no caso. Dessa forma, exemplifica-
se as regras de competência ratione materiae, bem como o caso de conexão de processos.

6. CONCLUSÃO

A Jurisdição no processo penal é monopólio do Estado e nunca poderá ser delegado, 
jurisdição é, pois, o poder do Estado de dizer o direito, e mais, no sistema acusatório o juiz 
tem a função de órgão estatal equidistante do conflito de interesse de relevância social, 
desse modo, ele não pode agir sem a provocação do Ministério público.  

A jurisdição é una, entretanto, não pode ser exercida por qualquer juiz de forma 
ilimitada, pois há no ordenamento jurídico os limites de cada órgão julgador, e se um juiz 
sem competência prevista julgar um processo sua decisão será nula. Destarte, competência 
é o espaço demarcado por lei dentro do qual o órgão estatal, investido do poder de julgar, 
exerce sua jurisdição. 

A competência no processo penal sempre será absoluta, pois, a competência relativa 
não se sustentar no processo acusatório, e viola assim o direito fundamental do juiz natural. 
Deste modo, em matéria penal a competência não tem a mesma dimensão do que no 
processo civil, pois, no processo penal basta lembrar o diz princípio supremo do juiz natural. 
Desse modo, a competência é um direito fundamental e se dá pelos princípios inerentes à 
jurisdição, tendo em vista que a competência é uma subdivisão de jurisdição.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade fazer um estudo aprofundado da estrutura de 
nulidades do novo código de processo civil, buscando entender conceitos bases para esta 
estrutura, como o princípio da instrumentalidade das formas, que busca ver o processo 
como um meio de efetivação do direito material, e o formalismo-valorativo, que diz respeito 
aos valores empregados às formas processuais, bem como os reflexos destes elementos no 
novo CPC.
Palavras-chave: novo código de processo civil; instrumentalidade das formas; formalismo-
valorativo; estrutura de nulidades.

ABSTRACT
This paper aims to make a thorough study of nonentities structure of the new civil procedure 
code, seeking to understand concepts foundation for this structure, as the principle of 
instrumentality of forms, seeking to see the process as a means of realization of the right 
stuff and formalism-evaluative, with regard to the values used the procedural forms and the 
reflections of these elements in the new cpc.
Key-words: new code of civil procedure; instrumentality of ways; formalism-evaluative; 
nonentities structure.

1. INTRODUÇÃO

Para que se possa fazer uma análise da estrutura de nulidades no Novo Código de 
Processo civil, é necessário que se entenda conceitos que lhe servem como base e norte, 
sendo esses o princípio da instrumentalidade das formas e o formalismo-valorativo.

Sabemos que o processo, até o século XIX, não era uma ciência. Dependente do 
direito material, a partir do século XIX há uma quebra de paradigma e o processo passa a 
ser um fim em si mesmo. As quebras de paradigmas são necessárias e sustentam o nosso 
sistema491.

No decorrer da evolução do direito processual como ciência, houve três fases 
distintas: sincretista, autonomista e instrumentalista492.

491 ALMEIDA, Jansen Fialho de. O Juiz e o Princípio da Efetividade no Novo CPC. Disponível em: http://www2.
senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242897/000923120.pdf?sequence=1. Acesso em: 20/04/2015. P.272
492 FREITAS, Renato Alexandre da Silva. O Acesso à justiça e instrumentalidade do processo. Disponível em: 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/13_181.pdf. Acesso em: 25/07/2014. p.4.
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Antes de o direito processual se tornar um ramo independente do direito, ele 
atravessou uma fase em que não passava de um adendo do direito material. Esta fase é 
denominada de Sincretismo Jurídico, fase esta que perdurou até meados do século XIX. Nesta 
fase, o direito material e o direito processual eram institutos confundidos, mesclados, onde 
se estudava somente o direito material. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra 
A Instrumentalidade do Processo, nessa fase a ação se caracterizava como o próprio direito 
material violado, a jurisdição como a responsável legal sobre esses Direitos e o processo era 
visto somente como a sucessão dos atos, os procedimentos a serem seguidos493.

Quando esse conceito sincretista de direito processual começou a ruir no século XIX, 
iniciou-se a fase do Autonomismo, onde se começou a perceber que na medida em que as 
ações são diversas elas precisam ser tratadas de maneira diversa, sendo a ação pertencente 
ao direito processual, e não material, como se pensava. Segundo Dinamarco “a primeira 
dessas repercussões foi a tomada de consciência para a autonomia da relação jurídica 
processual, que se distingue da de direito substancial pelos seus sujeitos, seus pressupostos 
e seu objeto”494. Isso significa que na fase autônoma o direito processual passou a adquirir 
autonomia científica, representando uma grande evolução no ramo do direito processual, 
pois foi aí que começaram a surgir teorias sobre a natureza jurídica da ação e do processo. 
Entretanto, a preocupação com a conceituação e a criação de mecanismos para o processo 
foi tanta que a sua finalidade e o seu impacto na vida das pessoas foram deixados de lado, 
ocasionando na ausência de postura critica do processo495.

Quando se começou a pensar nos resultados ao fim do processo, nasceu o 
pensamento instrumentalista, que é o foco do presente trabalho. Segundo José Roberto 
dos Santos Bedaque, em sua obra Direito e Processo: Influência do Direito Material Sobre o 
Processo, a fase instrumentalista “é a conscientização de que a importância do mecanismo 
estatal de solução de controvérsias esta diretamente relacionado aos resultados por ele 
produzidos”496. Para Márcia Pessoa Toscano, o princípio da instrumentalidade “é o que melhor 
reflete a evolução dos tempos e mais bem representa os valores do Estado Democrático de 
Direito, por primar pela busca da tutela jurisdicional efetiva”497.

Se nós entendemos que o processo é um caminho para atingir a efetivação do direito 
material, nós o entendemos como um instrumento. Surgiu a preocupação com as finalidades 
do processo, em tornar o processo efetivo e em como ele vai chegar ao seu destinatário final, 
que é o povo. Aqui, o processo não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento a serviço 
da pacificação social. O que deve ser analisado é se o processo atingiu a sua finalidade, sem 
causar nenhum prejuízo, sendo a instrumentalidade uma garantia dada as partes em litígio. 
Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves, em sua obra Novo Curso de Direito Processual Civil, 
“o processo não é um bem que se aspira por si mesmo, mas um meio de obter a solução dos 
conflitos de interesses e a pacificação social” 498.

493 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.18.
494 Ibid., p. 19.
495 BRANDOLIZ, Nelson Mancini. As Relações Recíprocas Entre Direito Material e Direito Processual. Disponível 
em: http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/2391/191 Acesso em: 10/04/2015. 
p.5.
496  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: Influência do Direito Material Sobre o Processo. 6ª 
Ed. São Paulo: Malheiros, 2011. P.20
497 TOSCANO, Marcia Pessoa. Princípio da instrumentalidade substancial das formas e o ativismo judicial. 
Disponível em: http://www2.tjce.jus.br:8080/dike/wp-content/uploads/2010/11/Artigo-Marcia-Toscano.pdf. 
Acesso em: 26/04/2015. p.5.
498  GONÇALVES, Marcos Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. Saraiva, 3ª edição, 
2006. P.5.
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Quando se admite o processo como um instrumento a fim da paz social e a infiltração 
de valores no mesmo, se constitui um meio de assegurar aqueles direitos fundamentais 
que foram trazidos pela Constituição Federal de 1988, onde o processo não é um sistema 
puramente técnico, mas que busca a efetivação de tais direitos e a resolução dos conflitos 
sociais. Dinamarco traz uma ilustração desses valores no processo com o exemplo do efeito 
da revelia. A revelia acontece quando o ato judicial se concretiza com a falta de defesa no 
processo. Segundo Dinamarco, nem o Código de Processo Civil conseguiu fazer com que 
essa sanção fosse aplicada rigorosamente, tendo em vista as injustiças que podem acarretar 
a sua aplicação. Para Dinamarco, essa postura representa um manifesto instrumentalista no 
sistema processual499.

Dinamarco ensina que a instrumentalidade é uma premissa para os que defendem 
diversos princípios jurisdicionais e processuais:

É a instrumentalidade o núcleo e a síntese dos movimentos pelo aprimoramento 
do sistema processual, sendo consciente ou inconscientemente tomada como 
premissa pelos que defendem o alargamento da via de acesso ao judiciário e 
eliminação das diferenças de oportunidades em função da situação econômica dos 
sujeitos, nos estudos e propostas pela inafastabilidade do controle jurisdicional e 
efetividade do processo, nas preocupações pela garantia da ampla defesa no 
processo criminal ou pela igualdade em qualquer processo, no aumento da 
participação do juiz na instrução da causa e da sua liberdade na apreciação do 
resultado da instrução500. 

É nesta esteira que o presente artigo científico se desenvolverá, traçando um caminho 
entre o princípio da instrumentalidade das formas e o formalismo-valorativo no processo, 
para se chegar ao estudo do sistema de nulidades no Novo Código de Processo Civil.

2. Metodologia Científica

Para a realização do presente artigo científico foi utilizado o Método de pesquisa 
dedutivo, na modalidade bibliográfica, através de obras literárias de doutrinadores 
consagrados e artigos científicos buscados na internet. 

3. A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E A CONSTITUIÇÃO

No campo constitucional, a instrumentalidade atua no sentido da preocupação 
com os princípios trazidos pela constituição, como a liberdade e a igualdade. Segundo 
Dinamarco, estudando a relação da constituição com o processo, pode se perceber dois 
posicionamentos: a tutela constitucional do processo e a jurisdição constitucional do processo. 
A tutela constitucional do processo diz respeito à relação Constituição-processo e prevê 
a submissão do sistema processual aos princípios emanados da Constituição Federal. A 
jurisdição constitucional é a relação processo-Constituição, que entende que a jurisdição só 
se legitima se for compatível com os valores da Constituição, assegurando, dessa forma, a 
supremacia da Constituição501.

499 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.24.
500 Ibid., p. 25.
501 Ibid., p. 27-30.
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Sendo o sistema processual um instrumento, ele segue as mutações sofridas pela 
Constituição, bem como os seus valores. “O processo que nos serve hoje há de ser o espelho 
e salvaguarda dos valores individuais e coletivos que a ordem constitucional vigente 
entende de cultuar”502. Sendo esses valores reflexos histórico-culturais da sociedade, 
conforme a mesma vai avançando, eles não podem manter-se imóveis, então acompanham 
essa evolução, assim como os princípios processuais, que não devem ser tomados como 
imutáveis.  

O processo visto como um instrumento a serviço social garante a acessibilidade ao 
judiciário, a legalidade processual e promove a igualdade entre as partes. Tudo isso através 
de princípios que norteiam o sistema processual, como o princípio do contraditório, onde 
através da informação e do diálogo entre as partes o juiz vai retirar o contraditório substancial 
para construir a síntese de sua decisão, e a ampla defesa, que consiste na permissão para 
que as partes produzam todo tipo de provas lícitas pra tentar provar o seu direito503.

Dinamarco também traz aspectos que demonstram o descompasso na relação 
Constituição e processo. Um exemplo citado pelo autor é que muito pouco se alterou no 
sistema processual desde a passagem pelo período militar, onde muito pouco se tinha de 
liberdades individuais. A justificativa para esse descompasso é que no Brasil não houve 
nenhum ato revolucionário verdadeiro504.

3.1. A Instrumentalidade das Formas

O princípio da instrumentalidade das formas, que rege a validade dos atos processuais 
em geral subordina-se a dois outros princípios que condicionam a sua admissibilidade: o da 
finalidade do ato e o da ausência de prejuízo505.

Para Marcia Pessoa Toscano “mormente em sua feição substancial, o princípio da 
instrumentalidade das formas esta associado à efetividade, procurando satisfazer de maneira 
célere – sem deixar de ser responsável – aos que suplicam o auxilio do Poder Judiciário na 
solução de seus litígios”506.

502 Ibid., p. 33.
503 Ibid., p. 36.
504 Ibid., p. 43-44.
505  SANTOS, Leide Maria Gonçalves. O sistema de nulidades processuais e a instrumentalidade do processo. 
Rev. Jur., Brasília, v. 9, n. 87, p.35-58, out./nov., 2007 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
revista/rev_87/artigos/pdf/leidemaria_rev87.pdf. Acesso em: 26/04/2015. p. 46. Apud BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos. Nulidade Processual e Instrumentalidade do processo: a não intervenção do Ministério Público e a 
nulidade do processo. Revista de Processo, São Paulo, n. 60, p. 32-33, out./dez. 1990.
506 TOSCANO, Marcia Pessoa. Princípio da instrumentalidade substancial das formas e o ativismo judicial. 
REVISTA ELETRÔNICA DÍKE vol. 1, no 1 (jan/jul 2011). Disponível em: http://www2.tjce.jus.br:8080/dike/wp-
content/uploads/2010/11/Artigo-Marcia-Toscano.pdf. Acesso em: 26/04/2015. p.4
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Segundo Bedaque:

"A visão instrumentalista do direito processual faz com que, na análise do tema 
nulidade ganhe destaque especial o princípio da instrumentalidade das formas. 
Na medida em que todo o sistema processual dever ser estruturado à vista do seu 
escopo, da sua função perante o direito material e para a pacificação social, também 
os atos processuais devem ser analisados em face do objetivo que tem a alcançar. 
E é por isso, somente por isso, que necessitam eles atender à forma previamente 
estabelecida em lei. A forma do ato serve como meio para a consecução de seu 
escopo; as regras que dispõem sobre a forma do ato processual não tem um fim 
em si mesmas”507.

Nesse mesmo sentido, disciplina Leide Maria Gonçalves Santos:

A observância de preceitos de forma representa uma garantia para as partes de 
que o processo seguirá um modelo legal previamente estipulado, entretanto a 
instrumentalidade das formas é caminho posto para sobrelevar a efetividade do 
processo em detrimento da observância da forma dos atos processuais508. 

3.1.1. A Instrumentalidade na finalidade do processo

Segundo Dinamarco “todo instrumento, como tal, é meio; e todo meio só é tal e se 
legitima, em função dos fins a que se destina”509. Dinamarco ensina que de nada adianta 
a instrumentalidade no processo se os seus objetivos não são fixados, e essa fixação dos 
escopos equivale a revelar o seu grau utilidade510. 

Com relação à jurisdição, a instrumentalidade é “a técnica jurídica a serviço 
dos objetivos políticos e sociais”511. Essas formas processuais foram surgindo para dar 
previsibilidade e segurança jurídica às partes, para que o processo atinja sua finalidade 
social e jurídica.

Observando a finalidade do processo, o princípio da instrumentalidade das formas 
esta em consonância com o devido processo legal, na medida em que ele aproveita os 
atos processuais que, embora não tenham sido praticados da forma correta, não causaram 
prejuízo à finalidade processual512.

507 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidade Processual e Instrumentalidade do processo: a não 
intervenção do Ministério Público e a nulidade do processo. Publicado em: abr/jun de 1990.Disponível em: 
http://www.revistajustitia.com.br/revistas/z78w4y.pdf. Acesso em: 18/04/2015. p.55
508 SANTOS, Leide Maria Gonçalves. O sistema de nulidades processuais e a instrumentalidade do processo. 
Rev. Jur., Brasília, v. 9, n. 87, p.35-58, out./nov., 2007 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
revista/rev_87/artigos/pdf/leidemaria_rev87.pdf. Acesso em: 26/04/2015. p.50.
509 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.24.
510 Ibid., p. 181.
511 Ibid., p. 184.
512 BATISTELLA, Sergio Renato. O Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Informatização do Processo 
Judicial no Brasil. Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/S%C3%A9rgio%20Batistella.pdf 
Acesso em: 09/04/2015. P.5.
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3.1.2 O Princípio da instrumentalidade e seus reflexos no processo civil

Sendo o processo um meio de efetivação do direito material e, consequentemente, 
de pacificação social, devemos entender quais são os seus reflexos na realidade processual. 
Lenio Luiz Streck traça uma crítica a esse princípio:

Princípio da instrumentalidade processual: por intermédio desse princípio, que 
trata do desprezo das formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais, autoriza-se 
o juiz estabelecer os caminhos necessários para chegar a um determinado lugar, 
desde que não cause prejuízo as partes. Um exemplo é a fixação de multa com 
caráter inibitório por arbitramento do juiz. No fundo, é uma aposta na tradicional 
delegação processual em favor da prudência do juiz. O processo deixa de ser 
considerado um direito (“material”) para ser um mero instrumento para alcançar 
um fim maior... A instrumentalidade do processo é herança antiga do paradigma 
da filosofia da consciência (na verdade, de sua vulgata)513. 

Segundo Freitas (2008), "a ciência processual civil vive calcada numa visão 
instrumentalista, preocupada com a eficiência do processo, devendo o processualista 
moderno buscar meios para tornar o processo cada vez mais efetivo”514. 

Para Leide Maria Gonçalves Santos "o rompimento do direito processual com padrões 
conceituais construídos ao longo dos séculos fez surgir um novo direito processual” 515.

O caráter público do processo hoje prepondera acentuadamente, favorecido 
pelo vento dos princípios constitucionais do Estado social intervencionista e 
pelo apuro técnico das instituições processuais. Chega a ser admirável até que 
no curto período de apenas um século de ciência tenha sido possível passar do 
intenso privatismo inerente ao estágio do sincretismo tradicional, ao elevado 
grau de publicíssimo que agora se vê na disciplina e na ciência do processo. Em 
resumo: a maior sensibilidade do processo civil aos influxos privatistas, fruto da 
própria relação de instrumentalidade ao direito privado, vai sendo neutralizada e 
a tendência, hoje, é a tomada de consciência para os objetivos estatais a serem 
realizados através dele516. 

Segundo Renato Alexandre das Silva Freitas “temos que a instrumentalidade está 
ligada à efetividade do processo, que deve inclinar-se para a busca que atinja a finalidade 
para a qual ele foi concebido, vale dizer, a realização do direito material”517.

513 STRECK, Lenio Luiz. O Pamprincípiologismo e a Flambagem do Direito. Publicado em: 10/10/2013. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-out-10/senso-incomum-pamprincípiologismo-flambagem-
direito. Acesso em: 25/04/2015. p.4
514 FREITAS, Renato Alexandre da Silva. O Acesso à justiça e instrumentalidade do processo. Trabalho publicado 
nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro 
de 2008. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/13_181.pdf. Acesso em: 
25/07/2014. p.279
515 SANTOS, Leide Maria Gonçalves. O sistema de nulidades processuais e a instrumentalidade do processo. 
Rev. Jur., Brasília, v. 9, n. 87, p.35-58, out./nov., 2007 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
revista/rev_87/artigos/pdf/leidemaria_rev87.pdf. Acesso em: 26/04/2015. p.50.
516 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do Processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.62.
517 FREITAS, Renato Alexandre da Silva. O Acesso à Justiça e Instrumentalidade do Processo. Trabalho publicado 
nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro 
de 2008. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/13_181.pdf. Acesso em: 
25/07/2014. p.280.
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518 LUCCI, Guilherme. Declaratórios Devem Ser Acolhidos em Caso de Erro Sobre o Fato. Publicado em: 
16/10/2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-out-16/guilherme-lucci-embargo-acolhido-erro-
fato. Acesso em: 25/04/2015.p.2.
519  OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Do Formalismo no Processo Civil. Ed. 2 rev. E ampl. São Paulo: Saraiva, 
2003. P.7.
520 Ibid., p. 7-8
521 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de 
Processo Civil V.1. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 8ª edição, 2006. P.165-166
522 BRASIL. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. P.80.

O processo civil, pois, deve ser instrumento justo e ético de obter a tutela 
jurisdicional. O respeito à justiça e à ética impõe aos atores do processo e, portanto, 
a esse próprio instrumento, a irrestrita observância dos princípios constitucionais 
que lhe são afetos e o respeito aos parâmetros processuais predeterminados518.

3.2. Forma Processual

Para que se possa entender o conceito de formalismo-valorativo, primeiramente é 
necessário conhecer o formalismo propriamente dito. O formalismo, ou forma em sentido 
amplo, trata dos parâmetros processuais, do desenrolar do processo, conferindo ao mesmo 
previsibilidade e segurança jurídica. 

A forma disciplina os limites de atuação dos agentes processuais, limita o poder 
de decisão do juiz, tendo em vista que, se o processo não fosse ordenado, ocasionaria em 
uma luta entre as partes, favorecendo a arbitrariedade e o prevalecimento dos mais fortes 
sobre os mais fracos. Deste modo, a forma em sentido amplo garante às partes segurança 
jurídica. Para o professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira “o formalismo processual atua 
como garantia de liberdade contra o arbítrio dos órgãos que exercem o poder do estado”519. 
Em sua obra Do formalismo no Processo Civil, o professor disciplina que o formalismo 
apresenta-se mais abrangente e indispensável e indica as fronteiras para o começo e fim do 
processo, coordenando a atividade processual e trabalhando como um poderoso fator de 
igualação520.

A forma delimita os parâmetros do ato processual, contendo todo o conjunto de 
atos que são necessários para a validade do processo, disciplinando o modo, o lugar e o 
tempo. Desta forma, uma aplicação rígida da forma processual não é favorável, pois a forma 
é necessária na medida em que a finalidade processual é alcançada, sem causar prejuízo 
às partes. Da mesma forma que uma liberdade excessiva dos atos processuais, sem o 
regramento necessário, impossibilitaria que o processo chegasse a sua finalidade. É aí que 
entra o princípio da instrumentalidade das formas, pois para ele, se o escopo processual 
fora alcançado, sem causar danos às partes e lhes entregando o direito que lhes é devido, 
o processo é válido, mesmo que em seu decorrer tenha ocorrido algum vício521. Assim 
disciplina o artigo 188 do Novo Código de Processo Civil:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo 
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de 
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial522.
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Ainda assim, mesmo que expresso em lei, o ato processual que atingir sua finalidade, 
será considerado válido523. Isto se dá segundo os princípios da instrumentalidade das formas 
e da economia processual. 

O novo CPC disciplina, ainda, os dias úteis e as horas para a realização do processo 
(art. 212), o horário para a prática eletrônica do ato processual (art. 213), a suspensão ou não 
dos atos processuais nas férias forenses e nos feriados (arts. 214, 215, 216) e o lugar onde se 
da o processo, que em regra é na sede do juízo (art. 217). O novo CPC disciplina também que 
os atos processuais são públicos e as exceções a essa regra (art. 189) e a obrigatoriedade do 
uso da língua portuguesa (art. 192), entres outros524.

3.2.1. Formalismo-valorativo

Na medida em que o processo é um meio de ligação entre o ser e o dever-ser, ele não 
deve ser tomado como um mero emprego de técnicas. Sendo o processo um produto do 
homem, automaticamente ele é produto de sua cultura, sendo que a cultura é a transcrição 
dos valores de uma sociedade, valores esses que estão impregnados em tudo que o homem 
produz. Dessa forma, nas normas processuais encontram-se refletidos hábitos, modos e 
experiências de determinada sociedade em determinado tempo. Ainda segundo Carlos 
Alberto Álvaro de Oliveira, o direito processual é o direito constitucional aplicado, pois ele 
reflete os valores fundamentais trazidos pela constituição, servindo como um verdadeiro 
instrumento de justiça social525. Guilherme Rizzo Amaral explica essa idéia:

Imagine-se projetar uma ponte, prever as suas dimensões, escolher o material de 
que será constituída, o seu desenho e inclinação, sem conhecer o terreno sobre 
a qual será erguida. No papel, poderá parecer esta a ponte perfeita em suas 
linhas métricas, mas estará fadada a ruir se inadequada ao terreno. Assim é com o 
formalismo. Para concebê-lo, é necessário conhecer o campo de sua atuação. E este 
não é o processo, mas o campo social, político e econômico, o lugar e o tempo em 
que aquele se insere, as pessoas que irão operá-lo, e aquelas que dele participarão 
e a ele se sujeitarão526.

523 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de 
Processo Civil V.1. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 8ª edição, 2006. p. 166.
524  BRASIL. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. P.81-82.
525 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. O Formalismo-Valorativo no Confronto com o Formalismo Excessivo. 
Disponível em: http://www.ufrgs.br/ppgd/doutrina/CAO_O_Formalismo-valorativo_no_confronto_com_o_
Formalismo_excessivo_290808.htm Acesso em: 09/04/2015. p.3.
526 AMARAL, Guilherme Rizzo. A Efetivação Das Sentenças Sob a Ótica do Formalismo-Valorativo: Um Método 
e Sua Aplicação. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13144/000582345.pdf?...1 
Acesso em: 08/05/2015. P.36.
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Dessa forma, o formalismo reflete os valores sociais e culturais reconhecidos pela 
sociedade combinado com aqueles emanados pela constituição e pelas leis. Os valores 
que se apresentam essenciais no formalismo processual são a efetividade e a segurança, 
valores estes que são direcionadores, no sentido de direcionar para qual rumo seguirá o 
processo, orientadores, no sentido de orientar a decisão do juiz, e também instrumentais, na 
medida em que se preocupam com a finalidade do processo. Esses valores encontram-se em 
constante conflito, no sentido de que quando mais efetividade, menos segurança, e vice-e-
versa527. Assim, o professor Álvaro de Oliveira disciplina:

A segurança liga-se à própria noção de Estado Democrático de Direito, erigida 
como princípio fundamental da Constituição da República (art. 1º, caput), de 
modo a garantir o cidadão contra o arbítrio estatal, tendo presente a salvaguarda 
de elementos fundantes da sociedade realmente democrática, como o princípio 
democrático, o da justiça, o da igualdade, da divisão de poderes e da legalidade 
[...] A sua vez, a efetividade está consagrada na Constituição Federal, art. 5º, XXXV, 
pois não é suficiente tão-somente abrir a porta de entrada do Poder Judiciário, 
mas prestar jurisdição tanto quanto possível eficiente, efetiva e justa, mediante 
um processo sem dilações temporais ou formalismos excessivos, que conceda ao 
vencedor no plano jurídico e social tudo a que faça jus528.

Levando em consideração esses valores trazidos pela Constituição, como mencionado 
acima, não se pode haver uma supervalorização do rito, de forma que conduza a ruptura 
com o sentimento de justiça. O jurista deve estar apto para afastar esse tipo de calamidade 
do formalismo negativo.

3.2.2. As influências do formalismo-valorativo no novo CPC

Os juristas responsáveis pela elaboração do Novo Código de Processo Civil 
reconheciam que um dos pontos que merecia indispensável atenção é com relação à 
ineficiência do sistema processual. Dessa forma eles priorizaram alguns aspectos: ter sempre 
em mente que deve haver uma relação íntima entre o novo CPC e a Constituição Federal; 
criar meios para que o juiz dê sentenças mais próximas da realidade do fato; ajudar na 
simplificação e na complexidade e dar ferramentas para que o sistema se organize de forma 
mais coesa529. 

527  OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. O Formalismo-Valorativo no Confronto com o Formalismo Excessivo. 
Disponível em: http://www.ufrgs.br/ppgd/doutrina/CAO_O_Formalismo-valorativo_no_confronto_com_o_
Formalismo_excessivo_290808.htm Acesso em: 09/04/2015. p.3.
528 Ibid., p. 4.
529 LOURENÇO, Haroldo. O Neoprocessualismo, o Formalismo-valorativo e Suas Influências no Novo CPC. 
Disponível em: http://www.temasatuaisprocessocivil.com.br/edicoes-anteriores/55-volume-2-n-2-fevereiro-
de-2012/175-o-neoprocessualismo-o-formalismo-valorativo-e-suas-influências-no-novo-cpc Acesso em: 
09/05/2015. p. 20-21.
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As influências do formalismo valorativo é um tema ainda não muito tratado pelos 
doutrinadores brasileiros. O formalismo valorativo no novo Código de Processo Civil busca 
evitar o excesso do formalismo presente atualmente nos órgãos onde se tramita o processo, 
de maneira que visa facilitar o trabalho do órgão jurisdicional, que ainda adota um rigorismo 
excessivo que pode gerar consequências para o processo. Atuando como um grande 
elemento na efetividade do processo, gerando segurança jurídica, ou seja, o formalismo 
valorativo é um reforço da ética e da boa-fé no processo530.

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira fala sobre a relação entre os princípios processuais 
e o formalismo:

[...] não se pode deixar de notar a decantação, fruto do trabalho dos séculos, de uma 
série de princípios, chamados a representar o papel de “direitos fundamentais” das 
partes em face do juiz, do adversário e de terceiros. Essas características ostentam, 
sem dúvida, um caráter formal ou procedimental-estrutural, porquanto não 
determinam o seu conteúdo ou substância, mas o modo, pelo menos a estrutura 
do modo, a maneira como se deve desenvolver a função jurisdicional531.

Através dessa idéia, podemos notar alguns princípios, assegurados pela Constituição 
Federal, trazidos pelo Novo Código de Processo Civil, como no artigo 7º que disciplina 
paridade de tratamento entre as partes e também o contraditório, baseado no art. 5º da 
Constituição Federal, onde é assegurada a igualdade entre todos.

Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício 
de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres 
e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 
contraditório532.

3.2.3. Instrumentalidade e formalismo-valorativo

Segundo as ideias do professor Haroldo Lourenço, a instrumentalidade é um meio 
que só tem significado ou sentido quando justifica ao fim que se destina. O formalismo 
valorativo é o neoprocessualismo, só que com mais ênfase na ética e na boa-fé. O direito 
processual é o direito constitucional na prática, isso significa que o processo não se limita na 
realização do direito material, ele vai mais além, é ferramenta que todos os poderes devem 
utilizar para aplicação da justiça e da pacificação da sociedade533.

A efetividade e a segurança são valores indispensáveis dentro do processo, mas 
precisam ser dosados na medida certa, pois, quanto maior a efetividade menor será a 
segurança e quanto maior for a segurança menor será a efetividade534.

530 LOURENÇO, Haroldo. O Neoprocessualismo, O Formalismo Valorativo e suas Influências no Novo CPC. 2011.
Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista56/revista56_74.pdf Acesso 
em 19/05/2015;
531 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. Do formalismo no processo civil. Ed. 2 rev. E ampl. São Paulo: Saraiva, 2003; 
p.77.
532  BRASIL. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. P.24.
533 LOURENÇO, Haroldo. O Neoprocessualismo, O Formalismo Valorativo e suas Influências no Novo CPC. 2011.
Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista56/revista56_74.pdf Acesso 
em 19/05/2015. P.14-15.
534 Ibid., p. 16.
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3.3. Nulidades Processuais

A nulidade ocorre quando o ato é praticado sem a observância de um requisito de 
validade. Distingue-se da irregularidade, porque esta não provoca nenhuma consequência 
e da inexistência porque, a partir de um determinado momento, será também sanável535. 

Tereza Arruda Alvim Wambier, em seu livro Nulidades do Processo e da Sentença, 
traz que nulidade “é o estado em que se encontra o ato, que o torna possível de deixar de 
produzir seus efeitos próprios e, em alguns casos, destrói os já produzidos” 536. 

Segundo Humberto Theodoro Junior a nulidade é uma sanção que incide sobre a 
declaração de vontade contraria a algum preceito do direito positivo. Ou seja, é uma sanção 
ao vicio de um determinado ato processual.  Essa sanção – privação de liberdade – admite, 
porém, graus de intensidade537.

 
No curso do processo, se o juiz detectar alguma nulidade, determinará a correção, 
ordenando, se necessário, que o ato processual contaminado, e os a ele interligados, 
sejam refeitos. Encerrado o processo, haverá ainda a possibilidade de, por meio de 
ação rescisória, reclamar de algumas nulidades. Mas, findo o prazo da rescisória, a 
nulidade será sanada. A inexistência, por sua vez, não se sana nunca, podendo ser 
arguida a qualquer tempo538.

3.3.1. Distinção entre nulidade absoluta, relativa, ato irregular e inexistente

Conforme Ney Alves Veras em seu livro Manual de Direito Processual Civil, as 
nulidades que podem atingir um ato processual podem ser classificadas em nulidades 
absolutas, relativas, irregularidades e inexistência. 

As meras irregularidades são atos que possuem algum vício, mas não atrapalha em 
seu resultado. Ou seja, segundo Veras, são atos que desobedecem alguma formalidade 
que não apresenta relevância para a validade do ato processual (não provocam nenhuma 
consequência), como a rasura em um documento que não traga dúvida sobre a autenticidade 
do ato praticado539.

Já os atos inexistentes, como o próprio nome já diz, são atos que possuem vícios 
significativos, em seu processo de formação e ficando assim impossibilitados de existir e 
produzir os efeitos desejados. 

535 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. – São Paulo: Saraiva, 2011. P.270.
536 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. – 7 ed. Re; ampl. e atual; com notas 
de referência ao Projeto Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2014. P.129.
537 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual e 
processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P.315.
538 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. – São Paulo: Saraiva, 2011. P.271
539  VERAS, Ney Alves...[et al.]. Manual de direito processual civil, volume único. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2014. – (Coleção ícones do direito / coordenação : André Puccinelli Júnior). P.250.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



348

Diferentemente das nulidades relativas e absolutas, o vício que gera a inexistência 
do ato não se convalida jamais, podendo ser reconhecido na constância da demanda 
e após o seu encerramento, independentemente de prazo, por meio de mera ação 
declaratória de inexistência de ato jurídico. Essa é a principal consequência da 
distinção entre a nulidade absoluta e a inexistência jurídica, porque no primeiro caso, 
ainda que no processo exista uma nulidade absoluta, haverá trânsito em julgado e, 
não sendo interposta a ação rescisória no prazo de dois anos, o vício se convalida 
definitivamente, enquanto a decisão proferida em processo que seja juridicamente 
inexistente, ou conte com ato juridicamente inexistente que a contamine, não se 
convalida, podendo o vício ser alegado a qualquer momento. Embora inexistente, 
é apto a gerar efeitos até que venha decisão judicial declarando-o como tal, da 
mesma forma que ocorre com as nulidades relativas e absolutas, distinguindo-se 
destas somente pela impossibilidade de convalidação540.

Segundo Veras, se houver infração aos pressupostos processuais de existência, 
estaremos diante de um ato inexistente, gerando vício insanável. Por consequência, a 
infração aos pressupostos processuais de validade gera ato nulo541. 

Tanto na nulidade absoluta quanto na relativa há inobservância da forma prescrita 
em lei. A diferença entre elas se da no fato de que na nulidade absoluta o interesse violado 
é o público, ou seja, o resultado que está ameaçado atinge o interesse público, no entanto, 
na nulidade relativa a forma terá sido imposta em observância das próprias partes do 
processo542. 

A nulidade absoluta somente pode ser decretada, de oficio, pelo juiz.  A  nulidade 
absoluta não preclui e pode ser alegada a qualquer tempo no curso do processo (salvo recurso 
especial ou extraordinário) e poderá ser discutida eventualmente em uma ação rescisória, 
ou seja, após o encerramento do processo. O reconhecimento se dará por qualquer parte no 
processo, mas somente decretada de oficio.

Mais grave que o vício capaz de gerar a nulidade relativa é o vício que gera a nulidade 
absoluta, consistente em ato praticado em desrespeito a exigências formais que têm como 
objetivo a preservação do correto e regular funcionamento da máquina jurisdicional543.

Há casos de nulidades absolutas que só poderão ser invocadas por aqueles que 
tiveram prejuízo. É o caso das decorrentes da falta de intervenção do Ministério 
Público quando atua como auxiliar da parte e do curador especial, quando atua 
em favor de um dos litigantes. Entende-se que só poderá ser alegada se a parte em 
favor de quem intervém o Ministério Público ou o curador especial tiver sucumbido. 
Se não tiver sofrido prejuízo, inexistirá a nulidade544.

540 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. P.405.
541 VERAS, Ney Alves...[et al.]. Manual de direito processual civil, volume único. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2014. – (Coleção ícones do direito / coordenação : André Puccinelli Júnior). P.254
542 Ibid., p.271.
543 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. P.403.
544  VERAS, Ney Alves...[et al.]. Manual de direito processual civil, volume único. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2014. – (Coleção ícones do direito / coordenação : André Puccinelli Júnior). P.251.
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Já as nulidades relativas devem ser invocadas na primeira oportunidade sob pena 
de preclusão, e somente poderá ser qualificada pela parte interessada.

A nulidade relativa, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, o juiz deve 
aguardar a manifestação da parte interessada, que, se não ocorrer nas formas e prazo 
determinados pela lei, fará com que o ato relativamente nulo gere eternamente efeitos 
como se fosse absolutamente regular545. 

Sempre que a ilegalidade tiver repercussão sobre interesse privado da parte 
(que, por isso, tem disponibilidade do direito tutelado pela norma ofendida, o 
que ocorre é anulabilidade ou nulidade relativa). Pela menor repercussão social 
do vicio, a lei reserva o titular da faculdade prejudicada o juízo de conveniência 
sobre anular o ato defeituoso. Não cabe ao juiz, por sua própria iniciativa, decretar 
a invalidação do ato apenas anulável. Sem o requerimento da parte interessada, 
o ato de convalida (é como se não portasse o defeito que nele se instaurou546. 

Com a sanção do novo Código de Processo Civil em março de 2015, não se observa 
grandes modificações, no assunto de nulidades, entre o CPC de 73 e o atual. O que se observa 
é uma modificação referente à falta da intervenção do Ministério Público e as nulidades nos 
atos processuais. 

Teresa Arruda Alvim Wambier nos traz que a nulidade no campo civil e processual 
tem abordagens diferentes, como expressa neste trecho publicado em um artigo.

A doutrina tem advertido que as nulidades no campo processual não possuem 
o mesmo enfoque que no direito civil. Enquanto que no direito civil a nulidade 
não comporta saneamento, ou seja, o vício do ato não pode ser sanado e na 
anulabilidade (ou nulidade relativa) “prevalece o interesse particular para a 
obtenção da ineficácia ou para que os seus efeitos corram normalmente”, no 
direito processual “a finalidade do ato e o prejuízo foram postos como critérios 
fundamentais para o acolhimento ou a rejeição da nulidade argüida pela 
parte”547.

3.3.2. As nulidades e o princípio da instrumentalidade das formas

O princípio da instrumentalidade das formas, segundo Tereza Wambier, “decorre a 
tendência, que dá sentido a fora, de abordagem contemporânea do sistema de nulidades 
processuais, consiste em salvar o processo”548. 

 “Salvar o processo, pode significar desconsiderar o desrespeito a forma ou 
determinar que a desconformidade com o preestabelecimento seja corrigida. 
Isto significa que deve ser dada ênfase à vocação do processo que é a de produzir 
sentença de mérito” 549. 

545 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. P.401.
546 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual e 
processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P.315.
547  LOUREIRO, Valtair Lemos. O Ministério Público e o sistema de nulidades segundo o projeto do novo Código 
de Processo Civil. Conteúdo Jurídico, Brasilia-DF: 18 jul. 2013. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.
com.br/?artigos&ver=2.44390&seo=1>. Acesso em: 06 de maio 2015. P.
548  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. – 7 ed. Re; ampl. e atual; com notas 
de referência ao Projeto Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2014. P.162.
549  Ibid., p.162.
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Para Veras, o princípio da instrumentalidade das formas resulta que não será declarada 
a nulidade, seja absoluta ou relativa, de um ato processual em que não houver prejuízo. Ou 
seja, caso haja um vicio no ato, mas o processo alcançou o seu objetivo, não poderá ser 
decretada a nulidade. Para ele o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento 
para que se saiba se há de fato um direito550. Nesse sentido, entende-se aqui a questão do 
formalismo exacerbado e o quanto ele pode ser prejudicial para o processo, engessando o 
mesmo, pois, se o processo atingiu seu escopo, embora tenha ocorrido algum vício que não 
ocasionou em prejuízo, o mesmo será aproveitado. Isso acontece quando o processo atende 
ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. 

Salienta-se que a forma só é necessária para assegurar que o ato processual 
alcance sua finalidade, mas se isto ocorrer por outro meio, não existirá vício no 
ato, a exemplo de quando ocorre nulidade da citação, mas o réu comparece e 
se defende, não havendo razão para a decretação de qualquer nulidade, pois 
o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade ou inexistência da 
citação551. 

Leide Maria Gonçalves Santos em seu artigo O sistema de Nulidades Processuais e 
a Instrumentalidade do Processo, nos traz que a instrumentalidade no processo, segundo 
Dinamarco, não pode ser confundida com a instrumentalidade das formas. “As formas 
constituem um instrumento a serviço dos objetivos, não sendo racional nem legítima a 
nulificação do ato viciado quando o objetivo tiver sido obtido ”552.

Para Leide Maira, “Bedaque [...] faz coro com Dinamarco sobre a tendência 
contemporânea onde o eixo do estudo do direito processual segue a perspectiva 
teleológica ”553. 

(...) os atos processuais devem ser analisados em face do objetivo que têm a alcançar. 
E é por isso, e somente por isso, que necessitam eles atender à forma previamente 
estabelecida em lei. A força do ato serve como meio para a consecução de seus 
escopos; as regras que dispõem sobre a forma do ato processual não têm um fim 
em si mesmas“554. 

O princípio da instrumentalidade das formas é fundamental para a execução de atos 
processuais, especialmente quando estes estão relacionados a uma eventual nulidade. Com 
a aprovação do Novo CPC, este princípio tende a ficar mais fortalecido, especialmente com 
a questão referente a intervenção do Ministério Púbico555.

550 VERAS, Ney Alves...[et al.]. Manual de direito processual civil, volume único. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2014. – (Coleção ícones do direito / coordenação : André Puccinelli Júnior). P.250.
551 Ibid., p.250.
552 SANTOS, Leide Maria Gonçalves. O sistema de nulidades processuais e a instrumentalidade do processo. 
Revista Juridica; Brasília, v. 9, n. 87, p.35-58, out./nov., 2007. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/revista/rev_87/artigos/pdf/leidemaria_rev87.pdf. Acesso em: 27 de abril de 2015. P.49.
553  Ibid., p.48.
554 BEDAQUE apud. Ibid., 2007, p. 48.
555 LOUREIRO, Valtair Lemos. O Ministério Público e o sistema de nulidades segundo o projeto do novo Código 
de Processo Civil. Conteúdo Jurídico, Brasilia-DF: 18 jul. 2013. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.
com.br/?artigos&ver=2.44390&seo=1>. Acesso em: 06 de maio 2015. P.
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Tereza Arruda Alvim Wambier traz também que o princípio da “boa-fé” está ligado ao 
princípio da instrumentalidade das formas no processo civil. Salienta porém que a boa-fé, 
embora seja relativamente importante, sempre vem entrelaçado com o da instrumentalidade, 
ofuscando então sua devida importância, pois desempenha o papel “amortecedor”, segundo 
ela, da aplicação das regras mais rígidas.

O conceito de boa-fé, diz Menezes Cordeiro, é temperado pelo corrigir desvios, 
sempre possíveis, capacidades dogmáticas reais e permite atingir um dos níveis mais 
delicados da cultura jurídica atual: o da correção das leis injustas ou inconvenientes, quando 
aplicadas a casos concretos peculiares556.

3.3.3. Princípio da economia processual e as nulidades no processo

Como já mencionado acima, o princípio da economia processual é, juntamente com 
o princípio da instrumentalidade das formas, essencial para a execução dos atos processuais 
em relação às nulidades557.

O princípio da economia processual está intimamente ligado ao sistema de 
invalidação dos atos processuais. Basta que se observem as inúmeras regras já examinadas, 
que impõem ao magistrado o dever de tentar extrair a máxima eficácia dos atos defeituosos, 
exatamente para evitar a sua desnecessária repetição558.

Segundo Fredie Didier, é preciso averiguar a relação de adequação, necessidade 
e razoabilidade entre o defeito do ato processual e a sanção de invalidade, que dele é 
consequência559.

3.3.4. Nulidade como sanção: doutrina minoritária e majoritária em analise a superação 
de pressuposto processual.

Paula Sarno Braga traz que se o juiz pode julgar a causa de forma favorável àquele 
que foi prejudicado com o vício, aplicando o princípio da instrumentalidade, então não 
haverá prejuízo para ele que justifique a nulidade. “É o que ocorre quando o juiz supera uma 
citação defeituosa, que prejudicaria o réu revel, para dar decisão a ele (revel) favorável”560.

A maioria da doutrina brasileira só admite aplicabilidade restrita dessa regra, 
aceitando que o juiz possa superar a nulidade de UM ATO PROCESSUAL para julgar 
o mérito em favor do prejudicado com o defeito (e beneficiado com a nulidade)561. 

556 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. – 7 ed. Re; ampl. e atual; com notas 
de referência ao Projeto Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2014. P.164.
557 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil – Introdução ao direito processual civil e processo 
de conhecimento. Vol.1.15º ed. Salvador – Bahia: Editora JusPODIVM, 2013. P.319
558 Ibid., p.319
559 Ibid., p.319
560  BRAGA, Paula Sarno. Direito processual civil - Teoria geral do processo civil. 3º ed. Salvador – Bahia: Editora 
JusPODIVM, 2014. P.217.
561 Ibid., p.217.
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Já a minoria da doutrina defende uma aplicabilidade mais ampla. Segundo Paula 
Sarno Braga, isto admite que o juiz supere a ausência de pressuposto processual (e nulidade 
do processo), para que julgue o mérito favorável para o réu. Adverte porem, que só seria 
possível para superar vícios menos gravosos que decorram do desrespeito às regras que 
protegem interesse das partes, estritamente particulares562. 

O novo Código de Processo Civil aparenta seguir a doutrina minoritária, devido a sua 
aplicação ser mais ampla e simplificada, ressaltando o princípio da instrumentalidade das 
formas e da economia processual, que visa dar certa celeridade aos processos563. 

Com base no artigo 282, §2º do novo CPC (antigo art. 247, §2º), que diz: 

Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da 
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, 
podemos entender que, se o vicio passível de nulidade for menos gravoso, ou seja, 
decorram do desrespeito às regras que protejam interesse das partes, estritamente 
particulares, o juiz pode superar a ausência de pressuposto processual (e nulidade 
do processo), para que julgue o mérito favorável ao réu. Esta pratica vem sendo 
defendida pela doutrina minoritária, mas, ressalta que em caso de vícios mais 
graves ou que correspondam a interesses públicos, não é aplicável. “Se estiver em 
jogo interesse público, a inadmissibilidade da demanda e nulidade do processo 
jamais poderia ser superado564. 

3.3.5. Comparativo novo CPC e CPC de 1973

Para melhor análise na estrutura das nulidades, devemos verificar o que o Código de 
Processo Civil dizia, e o que o novo Código de Processo Civil traz de melhorias e diferenças.

As formas de nulidades são descritas no novo CPC a partir dos artigos 276 ao 
281, no TÍTULO III, podemos analisar que em razão da estrutura das nulidades não houve 
mudanças significativas, o texto foi mantido qual estava descrito no CAPÍTULO V, do 
Código de Processo Civil de 1973. O art. 276 do novo CPC em comparação ao art. 243 
do CPC de 1973 foi preservado garantido que, a nulidade quando descrita em lei, não 
pode ser descrita pela parte que lhe deu causa. O art. 244 do CPC de 1973 trazia em seu 
texto que a prescrição não deve ser cominada com a nulidade, e no art. 277 do novo CPC, 
continua garantindo que a parte também possa aproveitar os atos processuais, quando 
a lei prescreve determinada forma, sem cominação de nulidade, deve ser aproveitado o 
princípio da instrumentalidade. O art. 278 do novo CPC mantém o mesmo texto descrito 
no art. 245 do CPC de 1973, garantindo às partes a fixação do ônus da nulidade qual deve 
ser arguida pelas partes no primeiro ato ensejado nos autos, sob pena de preclusão. Sendo 
que tal regra, no parágrafo único, não se aplica as nulidades decretadas pelo Juiz de oficio, 
não se prevalecendo a preclusão provando a parte o impedimento565. 

562 Ibid., p.217-218.
563 Ibid., p.217.
564 Ibid., p.217-218.
565  BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. P.204.
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Chegamos então à parte em que podemos analisar a diferença das nulidades entre 
o Código de Processo Civil de 1973 e o novo Código de Processo Civil, onde declara nulo o 
processo onde o Ministério Público deve intervir. Sendo a novidade o §2º, em que a nulidade 
deverá ser decreta após a intimação do Ministério Público nos autos, que deverá então 
manifestar a respeito da existência ou inexistência de prejuízo566.

O quadro a seguir é trazido pelo autor Cássio Scarpinella Bueno, em sua obra novo 
Código de Processo Civil Anotado, onde se mostra as diferenças entre o artigo 84 e 246 do 
CPC de 73 e o artigo 279 do novo CPC, onde ambos tratam da intervenção do Ministério 
público, como explicado acima. 

566 Ibid., p.205
567 BRASIL. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. P.105
568 BRASIL. Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. P.385.

CPC – 1973

84 – Quando a lei considerar 
obrigatória a intervenção do Ministério 
Público, a parte promover-lhe-á a 
intimação sob pena de nulidade do 
processo.

246 - É nulo o processo, quando 
o Ministério Público não for intimado a 
acompanhar o feito em que deva intervir.

§ único. Se o processo tiver corrido, 
sem conhecimento do Ministério Público, 
o juiz o anulará a partir do momento em 
que o órgão devia ter sido intimado.

CPC - 2015

279 – É nulo o processo quando 
o membro do Ministério Público não for 
intimado a acompanhar o feito em que 
deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado 
sem conhecimento do membro do 
Ministério Público, o juiz invalidará os atos 
praticados a partir do momento em que 
ele deveria ter sido intimado.

2º§ A nulidade só pode ser 
decretada após a intimação do Ministério 
Público, que se manifestará sobre a 
existência ou a inexistência de prejuízo.

(BUENO, 2015, p.205)

3.3.6. O ministério público e o sistema de nulidades no novo código de processo civil

O sistema de nulidades processuais não teve alterações significativas com o Novo 
Código de Processo Civil sancionado em março deste ano. O que pode se observar é algumas 
pequenas mudanças quanto à falta da intervenção do Ministério Público no ato processual 
em que deveria ter ciência.

Tanto na redação antiga quanto na atual, o artigo 246, agora 279, traz que “é nulo o 
processo, quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito 
em que deva intervir”567.

No texto antigo, existia apenas um parágrafo único que diz “Se o processo tiver 
tramitando sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidara os atos 
praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado”568.
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Já no NCPC, houve a introdução de um segundo parágrafo que traz que “As nulidades 
só podem ser decretadas após a intimação do MP, em que se manifestará sobre a existência 
ou a inexistência do prejuízo”569.

Há casos de nulidades absolutas que só poderão ser invocadas por aqueles que 
tiveram prejuízo. É o caso das decorrentes da falta de intervenção do Ministério 
Público quando atua como auxiliar da parte e do curador especial, quando atua 
em favor de um dos litigantes. Entende-se que só poderá ser alegada se a parte em 
favor de quem intervém o Ministério Público ou o curador especial tiver sucumbido. 
Se não tiver sofrido prejuízo, inexistirá a nulidade570.

Com esse segundo parágrafo inserido no art. 279, proporciona a intervenção do 
ministério público, a qualquer tempo no processo e a nulidade só poderá ser decretada 
após a manifestação dele se há ou não um prejuízo. O que proporciona certa flexibilidade 
e possibilitando que o Ministério Público verifique se é necessária a decretação da 
nulidade.

Marcus Vinícius Rios Gonçalves, em seu livro Direito Processual Civil 
Esquematizado, traz um esquema geral das invalidades do processo que classifica as 
nulidades no ato processual civil.

569 BRASIL. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. P.105.
570 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. P.217 
e 273.
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TIPO DE VÍCIO QUANDO OCORRE CONSEQUENCIAS RECONHECIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO

Atos meramente 
irregulares

Decorrem da 
inobservância de 
formalidade não 
relevante

Nenhuma Desnecessários

Nulidades 
Relativas

Inobservância da 
forma estabelecida 
em beneficio de 
uma das partes

Deve ser alegada pelo 
prejudicado na primeira 
oportunidade, sob pena 
de preclusão. Só será 
declarada se trouxer 
prejuízo para o litigante 
que a alegar

O reconhecimento 
depende da alegação 
pela parte prejudicada, 
e implicará na 
retificação ou 
renovação do ato

Se o juiz, de oficio 
ou requerimento, 
reconhecer a nulidade, 
determinará que 
o ato viciado e os 
subseqüentes dele 
dependentes sejam 
renovados. Depois de 
encerrado o processo, 
poderá caber ação 
rescisória, no prazo de 
dois anos

Pode ser conhecida 
de oficio no curso do 
processo e não preclui, 
exceto depois de
transcorrido in albis o 
prazo da ação rescisória.

Inobservância de forma 
estabelecida em razão 
do interesse público. 

Nulidades 
absolutas 

Inexistência Inobservância de 
forma essencial, 
estrutural, 
que constitua 
pressuposto 
processual de 
existência.

Pode ser conhecida no 
curso do processo e não 
preclui nunca, podendo 
ser alegada a qualquer 
tempo.

Verificando o vicio no 
curso do processo, o 
juiz determinará para 
saná-lo mandando 
que o ato viciado 
e os subseqüentes 
sejam renovados. Se 
o processo estiver 
concluído, poderá 
ser alegado em 
ação declaratória 
de inexistência ou 
embargos à execução.

(GOLÇALVES, 2011, p.274 e 375)  

571 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. P.274 
e 375.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito processual vive atualmente numa fase instrumentalista. O princípio da 
instrumentalidade das formas pressupõe que, embora existam atos viciados, aqueles que 
foram realizados fora da sua forma processual, porem atingiram sua finalidade, não haverá 
problemas em utilizar esses atos processuais se eles não causaram prejuízo ao processo. 

O excesso de formalismo no processo civil é evidente. O novo CPC esta em 
conformidade com a nova visão do formalismo, a qual busca fortificar a relação entre juiz 
e partes, garantindo com isso maior diálogo e colaboração entre ambos.

O novo Código de Processo Civil não alterou significativamente o sistema de 
nulidades. O que se pode observar é um fortalecimento no princípio da instrumentalidade, 
pois este salienta que o processo está mais adequado quanto à forma para efetivação do 
direito. Este preceito pode ser observado em relação à falta de intervenção do ministério 
público, considerado uma nulidade absoluta. Com a adequação do texto e a inserção do 
parágrafo 2º possibilita uma flexibilização, somente podendo ser decretada a nulidade 
do ato após a oitiva do Ministério Público que poderá ser feita a qualquer momento no 
processo, não somente quando e se fosse intimado.

 Conforme Leide Maria Gonçalves Santos, precisamos adequar às técnicas 
processuais vigentes, pois vivemos em uma época de evolução no processo civil. O 
processo precisa ser visto como um instrumento da efetivação da justiça. E com a sanção 
do novo CPC busca-se exatamente isto, maior celeridade, efetividade culminado com boas 
decisões judiciais572. A visão instrumentalista do processo empresta humanização para o 
processo em si.
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RESUMO
O presente artigo apresentará a finalidade de demonstrar a importância dos atos da 
administração pública, bem como os seus conceitos e a suas características, ao discernir 
os atos administrativos dos atos da administração pública. Inicialmente, tratar-se-á sobre a 
origem dos atos administrativos, posteriormente, os atributos destes atos, como a presunção 
de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade, assim como 
os elementos, e, por fim, abordar a discricionariedade e a vinculação da legalidade, incluindo 
o mérito dos atos administrativos. 
Palavras-chave: atos administrativos, atributos, elementos, atos em espécie, 
discricionariedade e vinculação, legalidade e mérito do ato administrativo. 

ABSTRACT
This paper presents the purpose of demonstrating the importance of the acts of public 
administration, as well as their concepts and their characteristics, to discern the administrative 
acts of the acts of public administration. Initially, you will treat yourself about the origin of 
administrative acts, later, the attributes of these acts, such as the presumption of legitimacy 
and veracity, imperative, autoexecutoriedade and typicality, and the elements, and finally 
address the discretion and binding of legality, including the merits of administrative acts.
Key-words: administrative acts, attributes, elements, acts in kind, discretion and linking, 
legality and merits of the administrative act.

1. INTRODUÇÃO

Faz-se saber que há uma distinção no direito civil entre atos e fatos jurídicos. Ato 
jurídico é o ato que depende da vontade humana, já o fato jurídico decorre, em regra, de 
fenômeno natural, ou seja, sem a intervenção da vontade humana, produzindo assim, efeito 
jurídico quando relacionado à norma positivada.

Quando o fato jurídico produz efeitos no âmbito da administração pública passa-se 
a ser conceituado como fato administrativo, pois conforme disciplina Hely Lopes Meirelles:

Fato administrativo é toda realização material da Administração em cumprimento 
de alguma decisão administrativa, tal como a construção de uma ponte, a 
instalação de um serviço público etc. [...] o fato administrativo resulta sempre do 
ato administrativo que o determina (MEIRELLES, 2007, p.153).

573 Acadêmica de Direito – email: <amanda_cristina94@hotmail.com>.
574 Acadêmico de Direito – email: <ericsilva_eka@hotmail.com>.
575 Acadêmica de Direito – email: laismail@hotmail.com>. 
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Ainda, nesta mesma concepção, José dos Santos Carvalho Filho nos traz o seguinte:

[…] Fato administrativo, […] tem o sentido de atividade material no exercício da 
função administrativa, que visa efeitos de ordem prática para a administração. 
[…] Na Verdade, entre os atos da administração se enquadram atos que não se 
caracterizam propriamente como atos administrativos, como é o caso dos atos 
privados da Administração (CARVALHO FILHO, 2013, p.98).

Os atos jurídicos diferenciam-se dos atos administrativos, pelo fato de que o 
primeiro depende de uma manifestação bilateral, ou seja, deve haver vontade de duas ou 
mais pessoas, no entanto, o segundo demanda da manifestação unilateral de vontade da 
administração pública, que, é exercida através dos servidores públicos.

A doutrina diferencia também, atos da administração pública de atos administrativos, 
nos quais, um deles é único e exclusivo da administração pública, entretanto, o outro pode 
ser praticado pelos três poderes, em suas formas atípicas, respectivamente (DI PIETRO, 
2014, p. 109).

A expressão atos da administração pública surgiu pela primeira vez, em norma 
positivada, no texto da Lei 16/24-8/1790 que vedava aos Tribunais conhecerem de 
“operações dos corpos administrativos”. Todavia, a expressão ato administrativo somente 
ganhou sentido quando ocorreu a separação de funções e, contemporaneamente, pode-
se dizer que existe apenas em países que reconhecem a existência de um regime jurídico 
administrativo, ou seja, aquele que se sujeita a administração pública (DI PIETRO, 2014, p. 
109).

Por outro lado, são os princípios que regem os atos administrativos, onde os princípios 
possuem grande importância para o sistema administrativo, os princípios são bases para o 
nosso ordenamento jurídico.

Portanto, todos os atos devem ser realizados baseando-se nestes princípios. A 
Constituição Federal, em seu art. 37, caput, traz cinco princípios que a administração direta 
ou indireta deve obedecer. Observe:

Art. 37.A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).

A legalidade e outros princípios constituem os princípios explícitos, o qual se 
encontra expresso na norma jurídica positivada. Conforme o artigo 2° da Lei 9.784/99:

Art. 2°. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Como se vê, a doutrina menciona outros princípios, entretanto, estes elencados 
pela Lei são os mais importantes, bem como os quais a Administração Pública deverá 
obedecer.

É importante saber, que o princípio da discricionariedade está inserido dentro 
de outro princípio, o princípio da legalidade. Portanto, há a discricionariedade, ou seja, 
atos discricionários exercidos pelos agentes públicos ao exercerem seus cargos, atos que 
veremos mais adiante, ao decorrer deste trabalho. Seguindo este pensamento, passar-se-á 
ao estudo individualizado dos princípios da discricionariedade e legalidade.
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2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste artigo compreendeu a pesquisa qualitativa com 
coleta de instrumentos bibliográficos e documental e estudo em caso para obter melhor 
conhecimento acerca dos atos administrativos.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Conceitos de Atos Administrativos

Haja vista que a legislação brasileira ao não conceituar o ato administrativo, alguns 
doutrinadores apresentam diferentes definições, como MEIRELLES (2010), que conceitua, 
“ato administrativo é toda a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública 
que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a sim própria”.

Segundo o entendimento de HELY LOPES MEIRELLES (2001, p. 141):

Toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo 
nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar 
ou extinguir direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Com base no fundamento acima, determina-se ato administrativo toda a função 
exercida pela administração com emissão de comandos e fundamentos na lei, diferente dos 
atos bilaterais, que além da vontade administrativa, há a vontade de terceiro.

A autoridade de CRETELLA JUNIOR (2002, p. 44) nos traz a definição de ato 
administrativo a seguir:

A manifestação do Estado, por seus representantes, no exercício regular de 
suas funções, ou por qualquer pessoa que detenha, nas mãos, fração de poder 
reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade imediata criar, reconhecer, 
modificar, resguardar, ou extinguir determinadas situações jurídicas subjetivas, em 
matéria administrativa.

Assim sendo, os atos administrativos são considerados atos jurídicos oriundos de 
manifestações humanas, o ato da administração pública consiste no exercício de suas 
prerrogativas dentro do regime jurídico.

3.2. Atos Administrativos

A vontade do soberano era vista em primeiro lugar sem nenhum tipo de fiscalização 
ou limitação de seu poder. 

Com a Evolução Francesa no século XVIII, a lei passou a ter status de expressão de 
vontade popular, tendo como relevância o interesse social e, diante disso a Administração 
passou a se preocupar com o interesse da população.576

576 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27º Edição São Paulo: Atlas 2014.
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Segundo Fernanda Marinela (2014, p. 2):

Contudo, na doutrina brasileira, o conceito de Direito Administrativo é um tema 
de grande divergência. Essa polêmica decorre da ausência de uma definição clara 
quanto ao seu objeto, que vem sendo sistematicamente ampliado, modificado, ou 
mesmo reduzido em alguns pontos, em virtude dos novos anseios da sociedade, 
como também das mutações estatais que foram vivenciadas nas últimas décadas.

Como citado anteriormente, os atos administrativos são todos aqueles atos praticados 
no exercício da função administrativa, entretanto, tal expressão relaciona apenas algumas 
de suas categorias. 

Os atos administrativos são praticados com as prerrogativas da administração 
pública e em igualdade com os particulares. Nos atos da administração não há o exercício 
das prerrogativas da administração pública.577

Para Maria Sylvia Di Pietro o Direito Administrativo é o ramo do direito público 
que tem por objeto o órgão, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a 
Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que 
utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

Considera-se ato administrativo somente aquele ato praticado pela função 
administrativa.

Os atos administrativos são praticados com as prerrogativas da administração 
pública e em igualdade com os particulares. Nos atos da administração não há o exercício 
das prerrogativas da administração pública. Considera-se ato administrativo somente aquele 
ato praticado pela função administrativa.

A função do poder administrativo possui o objetivo de promover de maneira rápida 
e concreta as exigências individuais ou coletivas para a satisfação do interesse público 
estabelecido em lei.

O Poder Judiciário não faz uma análise do mérito administrativo, pois existem 
diferentes visões entre o Poder Judiciário e a Administração, cabendo a cada um, funções 
diferentes.

Nem todo ato de administração é considerado um ato administrativo, partindo deste 
ponto de vista podemos analisar o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, 
considerada como uma corrente minoritária, a autora relata que os atos administrativos são 
todos os atos jurídicos praticados pela Administração Pública.

Enquanto Celso Antônio Bandeira de Mello, na corrente majoritária, considera os 
atos administrativos como todos os atos da Administração, são atos jurídicos praticados pela 
Administração que não são considerados nos conceitos administrativos.578

Pois bem, quem pratica os atos administrativos é a administração pública nos 
exercícios de suas prerrogativas dentro do regime de direito público.

577 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27º Edição São Paulo: Atlas 2014.
578 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. Ed. Melhoramentos, 2007. 24ª 
Edição.
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3.3. Atos Administrativos e Seus Atributos

Os atos administrativos possuem atributos que os diferenciam dos atos de direito 
privado, enquanto o primeiro se submete a um regime jurídico administrativo o outro 
apresenta um regime jurídico de direito público. Alguns doutrinadores mencionam apenas 
ema presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e 
tipicidade e outros que correspondem às verdadeiras prerrogativas.

3.4. Presunção de Legitimidade e Veracidade dos Atos Administrativos

É o fato de todos os elementos estarem presumidos em lei, a Administração tem o 
direito e o ônus de provar a legitimidade de seus atos, este atributo está previsto em todos 
os atos administrativos. 

Conforme menciona Diogode Figueiredo Moreira Neto, a validade do ato 
administrativo está em decorrência com a presunção da validade, onde estão expressas na 
presunção: de veracidade, de legalidade, de legitimidade e de licitude. 

Segundo o entendimento do mestre Hely Lopes Meirelles (2001, p. 50):

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a 
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. 
Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que nos 
Estados de Direito, informa toda atuação governamental.

O poder Judiciário não pode apreciar a validade do ato administrativo, a não ser que 
sua validade seja suscitada pela parte interessada.579  

Diante do entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Petro (2014, p.207), podemos 
conceituar a presunção da veracidade da seguinte forma:

A presunção da veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, 
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com 
relação às certidões, atestado, declarações, informações por ela fornecidos, todos 
dotados de fé pública.

579 DI PIETRO (2002:191) apoiando-se na lição de GORDILLO, afirma que a inversão do ônus da prova não 
é absoluto. Em sua opinião “a parte que propôs a ação deverá, em princípio, provar que os fatos em que se 
fundamenta a sua pretensão são verdadeiros; porém isto não libera a Administração de provar a sua verdade, 
tanto assim que a própria lei prevê, em várias circunstâncias, a possibilidade de o juiz ou o promotor público 
requisitar da Administração documentos que comprovem as alegações necessárias à instrução do processo 
e à formação da convicção do Juiz.”
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3.5.  Imperatividade

Este atributo permite a imposição a terceiros, independentemente se há concordância. 
É imposto a coercibilidade para o cumprimento, pois havendo descumprimento estará a 
sujeito da força própria do Poder Pública.

Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pireto (201, p. 209), nos traz o seguinte conceito de 
imperatividade:

Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, 
independentemente de sua concordância.

Para compreendermos melhor este atributo, Diogenes Gasparini (2003, p.72) nos 
traz um exemplo a ser analisado:

Também é portador desse atributo o ato administrativo que elege determinada 
rua para a realização de feira livre ou o que atribui a mão única de direção a certa 
avenida. 

Portanto, é necessário destacar que só vai haver obrigação para terceiros quando a 
concordância estiver presente neste atributo.

3.6.  Autoexecutoriedade

É considerado um atributo do ato administrativo onde o poder Público pode 
impor aos particulares o cumprimento de determinações. Este atributo complementa a 
imperatividade.

Diogenes Gasparini (2003, p.73) no o seguinte conceito de autoexecutoriedade:

A autoexecutoriedade, ou simplesmente executoriedade, é a qualidade do ato 
administrativo que dá ensejo à Administração Pública de, direta e imediatamente, 
executá-lo.

Deve ser levado em conta que este atributo sofre limitações, pois não implica 
penalidade pecuniária. É através deste ato que se tem a comprovação da legalidade de 
atuação do Poder Público.

Partindo desta análise, Maria Sylvia Zanella Di Petro (2014, p.209) nos apresenta o 
seguinte entendimento:

Consiste a autoexecutoriedade em atributo pelo qual o ato administrativo pode 
ser posto em execução pela própria Administração Pública, sem necessidade de 
intervenção do Poder Judiciário.

Contudo, este atributo não está elencado em todos os atos administrativos, pois 
é somente possível quando estiver expressamente em lei, em situações emergenciais, 
mecanismo de controle e por fim é possível a concessão de liminar em mandado de 
segurança. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 210), descreve que:

A Administração toma decisões executórias criando obrigação para o particular 
sem necessitar ir preliminarmente a juízo.
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Conforme Diogenes Gasparini (2003, p.73), este atributo está totalmente elencado a 
lei, vejamos:

A autoexecutoriedade não é um atributo de todo e qualquer ato administrativo. 
É encontrada nos atos que recebem da lei essa distinção, ou seja, ela existe nos 
casos previstos em lei ou quando for indispensável à imediata salvaguarda do 
interesse público.

3.7.  Tipicidade

Este atributo trata da importância da finalidade definida em lei com decorrência ao 
princípio. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 210), o ato administrativo deve 
corresponder diretamente figura previamente definidas em lei, vejamos:

Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder figuras 
definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. 
Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar existe um ato 
definido em lei.

A tipicidade está somente ligada aos atos unilaterais, conforme nos ensina Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 211):

A tipicidade só existe com relação aos atos unilaterais; não existe nos contratos 
porque, com relação a eles, não há imposição de vontade da Administração, 
que depende sempre da aceitação do particular; nada impede que as partes 
convencionem um contrato inominado, desde que atenda melhor ao interesse 
público e ao do particular.

3.8. Elementos

Existem divergências doutrinárias na indicação dos elementos do ato administrativo, 
alguns doutrinadores substituem a palavra elementos por requisitos.

Cretella Júnior (1977, p. 22), faz a menção de existe diferença entre elementos e 
requisitos, enquanto o primeiro menciona a respeito da existência do ato, neste contexto o 
agente, forma e objeto pertencem aos elementos e no que diz aos requisitos podemos partir 
do conceito que Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 211):

(...) seriam esses mesmo elementos acrescidos de caracteres que lhe dariam 
condições para produzir efeitos jurídicos: agente capaz, objeto lícito e forma 
prescrita ou não defesa em lei.

Os elementos dos atos administrativos são divididos em essenciais e acidentais ou 
acessórios, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 212):

 (...) os primeiros são necessários à validade do ato e compreendem os cinco 
elementos (sujeito, objeto, motivo, forma e a finalidade), os segundos são os que 
ampliam ou restringem os efeitos jurídicos do ato e compreendem o termo, a 
condição e o modo ou encargo. Os elementos acidentais referem-se ao objeto 
do ato e só podem existir nos atos discricionários porque decorrem da vontade 
das partes.
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No sujeito verifica-se que no direito administrativo é necessário que se tenha a 
competência não cabendo somente a capacidade que é o elemento no Direito Civil. 

Partindo do entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2014, p. 212):

Sujeito é aquele a quem a lei atribuiu competência para a prática do ato.

Quando ao seu objeto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro compreende que o objeto ou 
considerado também como conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz.580

Portanto, Diogenes Gasparini (2003, p. 65) nos traz o seguinte conceito e exemplos 
de objeto:

Objeto é alguma coisa sobre a qual incide o conteúdo do ato administrativo. 
Assim, um ato administrativo que abona as faltas dos servidores verificadas em 
razão da greve nos serviços metroviários, tem por objeto as faltas ocorridas. Com 
outro exemplo aclara-se melhor o que se está afirmando: num ato administrativo 
de permissão de uso de bem público imóvel o objeto é o bem.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Petro (2014, p. 216), há duas concepções da forma 
como elemento do ato administrativo, vejamos:

A primeira trata-se de uma concepção restrita, que considera forma como a 
exteriorização do ato, ou seja, o modo pelo qual a declaração se exterioriza; 
nesse sentido, fala-se que o ato pode ter a forma escrita ou verbal, de decreto, 
portaria, resolução etc; a segunda trata-se de uma concepção ampla, que inclui 
no conceito de forma, não só a exteriorização do ato, mas também todas as 
formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da 
vontade da Administração, e até os requisitos concernentes à publicidade do 
ato.

Quanto à finalidade como elemento é o resultado que a Administração quer 
alcançar com a prática do ato (DI PIETRO, 2014, p. 218). Possuindo um efeito mediato, 
diferente do efeito referente ao objeto.

A finalidade está presente no resultado daquele ato (objeto) no qual a autoridade 
praticou. Assim como o objeto possui concepções diferentes, na finalidade existem dois 
sentidos, para poder compreendermos, nota-se o entendimento de Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro (2014, p. 219) que em seu livro descreve que a finalidade pode ser entendida 
como fim ou finalidade:

Em sentido amplo, a finalidade corresponde à consecução de um resultado 
de interesse público; nesse sentido, se diz que o ato administrativo tem que 
ter finalidade pública; em sentindo restrito, finalidade é o resultado específico 
que cada ato deve produzir, conforme definido na lei; nesse sentido, se diz 
que a finalidade do ato administrativo é sempre a que decorre explícita ou 
implicitamente da lei.

O Motivo é o conjunto de fato e de direito que vão ser importantes fundamentos 
ao ato administrativo.

580 DI PIETRO (2014, P. 215).
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Conforme Di Pietro (2014, p. 219) o motivo é considerado a infração ou ato de 
punição ao funcionário que praticou e na ausência de motivo ou a indicação deste 
invalidam o ato administrativo.

Segundo o entendimento de Diogenes Gasparini (2003, p.62):

O motivo é a circunstâncias de fato ou de direito que autoriza ou impõe ao 
agente público a prática do ato administrativo.

Partindo desta análise, GASPARINI (2003, p. 62):

A motivação é necessária para todo e qualquer ato administrativo, consoante 
já decidiu o STF (RDP, 34:141). Hoje, com mais razão, essa afirmação é todo 
pertinente, pois a Constituição Federal exige que até as decisões administrativas 
dos Tribunais sejam motivadas (art. 93, X).

3.9. Princípio da Legalidade

Os princípios formam a base de um direito, ou seja, são as proposições básicas 
do ordenamento jurídico que servem como parâmetros para a interpretação das demais 
normas jurídicas. Em relação aos atos administrativos, o princípio da legalidade é a base 
do Estado Democrático de Direito e garante que todos os conflitos sejam resolvidos por 
lei.

A respeito do tema, Fernanda Marinela(2014, p.30 apud Celso Antônio Bandeira de 
Melo)

Enquanto o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade 
é da essência de qualquer estado, o da legalidade é específico do Estado de 
Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria, por 
isso, considerado princípio basilar do regime jurídico administrativo.

O princípio da Legalidade esta positivado de forma explícita no ordenamento 
jurídico, previsto no artigo 5°, inciso II da Constituição Federal:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: (...) II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude da lei (...).

Bem como, expresso também no caput do artigo 37, do mesmo texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).
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O princípio da legalidade pode ser analisado por dois enfoques, a relação privada 
e a relação pública. No primeiro há a relação entre pessoas, ou seja, as mesmas visam os 
próprios direitos e interesses, podendo fazer tudo aquilo que a lei não proíba, entretanto, 
por outro lado, temos a relação em que encontra-se o direito público e, em virtude de 
que, a administração visa o interesse coletivo, deve agir somente dentro daquilo que a lei 
permite, tornando um caráter de subordinação à lei positivada, sendo assim, a eficácia e 
validade dos atos administrativos ficam submissos à norma jurídica positivada, visando 
sempre o bem comum. Na hipótese de um agente público praticar um ato ilícito, este ato 
será nulo e, em alguns casos, será submetido a responder em âmbito administrativo, cível 
e até mesmo criminal.

Ressalta-se que, mesmo que os atos administrativos devam ser subordinados à lei 
positivada, não se excluem deste contexto os atos discricionários, pois as leis não preveem 
materialmente todos os casos em especifico, assim como há o caráter de generalidade 
e da abstração da lei, tendo que se recorrer aos atos discricionários para efetivamente 
alcançar a finalidade legal esperada, bem como suprir a lacuna deixada pela norma jurídica 
positivada(MARINELLA, 2014. p 30).

Esses atos considerados ilegais citados no parágrafo anterior, são chamados de 
atos arbitrários que representam o abuso de poder dos agentes administrativos, em 
outras palavras, aqueles atos praticados fora dos limites da legalidade, assim como 
atos que demonstram interesse pessoal do agente que o pratica, pois como é sabido os 
atos da administração pública devem ser imparciais, visando sempre a coletividade. Em 
outras palavras, este princípio visa limitar os atos arbitrários praticados pelos agentes da 
administração pública(MARINELLA, 2014. p 31).

O princípio da legalidade, presunção de veracidade e a impessoalidade estão 
conexos, pois além dos atos serem limitados à lei, todo ato praticado é legitimo e verídico, 
cabendo ao polo ativo de uma possível demanda, provar a ilegalidade do ato, assim como, 
todos os atos devem visar a coletividade, não somente uma pessoa ou a si próprio.

Atualmente, a jurisprudência faz uso deste princípio em vários âmbitos do direito, 
principalmente no âmbito constitucional, sendo que, os atos constitucionais devem ser 
conexos com a lei e regras constitucionais. Ressalta-se que, em sentido constitucional, 
não se deve confundir o princípio da legalidade com o princípio da reserva de lei, pois o 
primeiro, como mencionado anteriormente, visa apenas limitar os atos praticados pelos 
agentes, sendo que o segundo visa preservar determinada matéria a ser disciplinada pela 
espécie normativa, ou seja, tem a discricionariedade de dizer qual lei aplica-se àquele 
caso concreto. Neste sentido, os doutrinadores indicam três restrições ao princípio da 
legalidade, quais sejam: as medidas provisórias, o estado de defesa e o estado de sítio 
(MARINELLA, 2014. p 33-33).

As medidas provisórias, conforme nos ensina Fernanda Marinela (2014,  p. 32):

 “são medidas completamente diferentes das leis, pois representam uma forma 
excepcional de regular certos direitos, forma essa atribuída ao Presidente da 
República e prevista expressamente no texto constitucional em ser art. 62 da 
Emenda Constitucional n° 32, de 11.09.01”.
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Neste sentido, o princípio da legalidade não se aplica neste caso pelo fato de que está 
condicionada à relevância da materialidade, entretanto, as medidas provisórias possuem 
o caráter de urgência e é “excluída” da lei, pois possui seu prazo de duração e relevância 
própria. Assim como, essas medidas são normas precárias e estão suscetíveis ao Congresso 
Nacional, podendo este órgão anular este ato a qualquer momento, ou seja, antes de sua 
apreciação.

Ainda de acordo com MARINELA (2014, p. 33), o estado de defesa:

Utilizado como instrumento para defesa do Estado e das instituições democráticas, 
previsto no art. 163 da Constituição Federal, autoriza que o Presidente da República, 
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, o decrete, 
organizando medidas destinadas a preservar ou restabelecer, determinados, 
a ordem pública ou a paz social, ameaças de grave e iminente instabilidade 
institucional. 

Esta medida restringe vários direitos fundamentais e influência no ramo do direito 
privado, pois em estado de emergência, por determinada calamidade ou outro evento, 
o Presidente possui a arbitrariedade para restringir as vias de comunicação, sigilo em 
correspondências e demais atos que possam causar perigo ao Estado. Por fim, o estado de 
sítio também é uma forma de instrumento de defesa do Estado e demais instituições, sendo 
que, neste caso o Presidente pode decretar a instauração de uma legalidade extraordinária, 
por determinado tempo, visando sempre preservar a normalidade constitucional.

3.10. Classificação dos Atos Administrativos: Discricionariedade e Vinculação

A Administração Pública possui o objetivo de alcançar o interesse público e da 
sociedade de acordo com a legislação estabelecida para cada situação. É conferida a 
Administração certa margem de liberdade para adotar decisões de acordo com o interesse 
da coletividade e diante disso há a discricionariedade administrativa.

Pode-se afirmar que a discricionariedade, consiste na liberdade de agir em 
conformidade com a lei que é conferida à Administração Pública.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, afirma que para a Administração Pública garantir 
os seus objetivos necessita das funções dos poderes administrativos, os quais asseguram 
posição de supremacia sobre o particular.

Diante dos poderes garantidos pelo Estado de Direito, faz-se primordial a observância 
do princípio da legalidade, previsto em nossa Constituição Federal de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei.581

De tal forma o princípio da legalidade vem impedir às autoridades e aos 
administradores públicos os abusos de poderes, sendo eles regrados e limitados pelo 
sistema jurídico, sob pena de ilegalidade.

581 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
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O poder Administrativo é vinculado, tendo em vista que o seu regramento pode 
atingir vários aspectos de uma atividade determinada, conforme Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro.

A discricionariedade confere ao Administrador Público, certa liberdade de escolha 
dada pela Lei, diante de situações e casos concretos será tomada uma decisão de acordo 
com os interesses públicos. 

Tendo em vista que não é possível ao Legislador prever o que ocorrerá no futuro 
efetivamente, são garantidas as mãos do Administrador a liberdade de escolha, tudo dentro 
da lei.

Diante disso, o legislador ao elaborar a lei deixa uma liberdade para que o 
Administrador Público perante a uma situação faça um juízo de conveniência e oportunidade. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quando a administração ultrapassa aqueles 
limites impostos, se tem uma decisão que passar ser arbitrária, ou seja, contrária à Lei.

A situação é discricionária quando a Administração diante do caso concreto, tem 
a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidades conveniência e escolher 
uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito (Di Pietro, 2006).

De um ponto de vista jurídico no direito brasileiro vigente, observa-se que a partir da 
Constituição Federal que é a norma superior as outras normas e leis vão sendo editadas até 
chegar a uma aplicação final ao caso concreto.

3.11. Aplicação da Discricionariedade

O Administrador Público ao decidir um determinado caso em razão dos interesses 
públicos, é notável a atividade discricionária.

Podemos verificar um exemplo simples de discricionariedade no processo 
administrativo disciplinar, quando uma autoridade administrativa recebe um processo 
administrativo será dada uma decisão de qual será a pena mais adequada diante o caso 
concreto. 

A autoridade administrativa tem discricionariedade, onde confere a ele uma liberdade 
dentro da lei, levando em consideração o padrão de razoabilidade e proporcionalidade e 
normalidade.

O ato discricionário é diferente de ato arbitrário, pois é conferido ao ato discricionário a 
liberdade dentro da lei e quanto ao ato de arbitrariedade significa que houve um desrespeito 
ao que determina o ordenamento jurídico, ou seja, é um ato fora da lei.

A aplicação da discricionariedade consiste ao momento da prática do ato, é 
estabelecido um prazo para que a Administração adote determinadas decisões, com ou sem 
sanções para o seu cumprimento, conforme explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

Quando se tem uma situação em que a Administração está diante de um caso 
concreto em que está obrigada a adotar uma determinada decisão ou providência estamos 
diante de uma situação vinculada. Podemos dizer que é situação de discricionariedade 
quando há possibilidade da Administração escolher entre atuar ou não. 
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3.12.  Atos Vinculados

Para Hely Lopes Meirelles, o poder vinculado ou regado é aquele que estabelece 
único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos, 
sem nenhuma liberdade para juízo de convivência e oportunidade.582

O ato administrativo é analisado quanto ao grau de liberdade do administrador 
público, sendo a ele é conferido a esta liberdade ou não, neste caso a lei traz hipóteses e 
consequências. Tanto os atos vinculados e discricionários devem estar de acordo com a lei.

Para analisar o funcionamento dos atos administrativos é necessária a observância 
nos requisitos e elementos de cada um deles, sejam eles: competência, finalidade, forma, 
motivo e objeto.

Nos atos vinculados não há liberdade, ou seja, todos os requisitos acima mencionados 
serão definidos na lei. Neste ato a lei possibilidade apenas uma alternativa e é totalmente 
submisso aquilo que a lei determina

4. CONCLUSÃO

Por fim, através desse artigo, de forma breve e clara foi possível apresentar os 
principais fundamentos dos atos administrativos, seus conceitos, modalidades e bem como 
suas principais características tudo de acordo com a Lei e doutrinadores.

É notável a importância da administração pública e os atos administrativos, em relação 
aos atos arbitrários e discricionários, enquanto o primeiro é conferido a liberdade dentro da 
lei o segundo indica que houve um desrespeito ao que determina o ordenamento jurídico, 
ou seja, é um ato fora da lei, sendo assim, causando um grande colapso dentro do sistema 
administrativo. Atualmente, nota-se que os agentes públicos, os quais são competentes para 
efetuarem tais atos, agem diferentemente do que os princípios disciplinam, um exemplo 
bem claro é quando um determinado agente público alega ter asfaltado determinada rua, 
não foi ele que fez este procedimento, mas sim a administração pública, violando o princípio 
da impessoalidade.

Ademais, os atos arbitrários estão sendo efetuados com certa frequência dentro da 
administração pública, sendo que, isto é um enorme problema a ser enfrentado. Agente 
públicos cometendo desvio de função, desvio de dinheiro e de bens materiais, afrontando 
os princípios que regem o direito administrativo.

Houve uma banalização dos atos administrativos, pois decorrente dos atributos da 
discricionariedade e legalidade surgiram os atos arbitrários, tendo como escopo, extinguir 
esses atos que somente prejudicam a eficiência da administração pública, fazendo uso de 
penalidades administrativas mais severas e em último caso aplicado o Direito Penal como 
última ratio.

582 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Malheiros, São Paulo: 29ªed. 2003.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade fazer um apanhado da evolução histórica no 
ordenamento jurídico brasileiro, para o estabelecimento da igualdade e normatização 
do trabalho doméstico, buscando elucidar a evolução já alcançada, os direitos, a mais, já 
estabelecidos, para que reste demonstrado que o empregado doméstico já conquistou 
muito e que observando tudo quanto já se foi alcançado, deixar em aberto que ainda 
existem conquistas futuras para essa categoria.
Palavras-chave: empregado doméstico; evolução histórica; igualdade e normatização. 

ABSTRACT
The present work aims to make hum depth study of the historical evolution of Domestic 
Employee at the Brazilian law, trying to understand the basic concept of this employee 
category in order to understand the importance of establishing an equality and regulation 
of the same.
Key-words: housekeeper; historic evolution; equality and standardization.

1. INTRODUÇÃO

Empregado doméstico trata-se de uma modalidade especial da figura jurídica de 
empregado, muito embora, possua as mesmas características de um empregado comum, 
lhe sendo acrescentado um padrão distinto do padrão celetista imperante586. 

Além das características exigidas para caracterizar qualquer empregado, quais são 
pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, o empregado 
doméstico exige mais duas características especiais, que são a atividade em âmbito familiar 
e com fins não lucrativos587.

No decorrer da evolução dentro do ordenamento brasileiro, essa modalidade de 
empregado começou a alcançar atenção, para o começo de grandes mudanças588. Logo após 
a lei complementar de 1972, somente com a emenda constitucional de 2013 que realmente 
o trabalhador doméstico começou a desfrutar de alterações substancias em sua vivência, 
alterações estas que trouxeram direitos ao trabalhador doméstico, direitos estes dispostos 
no artigo 7º da Constituição federal589.

583 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail <carool.aco@hotmail.com>
584 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail <camilaviana.tb@hotmail.com>
585 Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <mooliveira92@gmail.com>.
586  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014. P. 383.
587  Ibid. P. 383.
588  Brasil. Lei nº 5.859, de 11 de Dezembro de 1972.
589  Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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Assim, no decorrer do presente trabalho, se poderá observar uma tentativa de 
equiparação por parte do ordenamento jurídico, do empregado doméstico ao empregado 
comum.

Para isso, o presente trabalho foi estruturado em quatro partes, começando 
pelo conceito de empregado doméstico, a evolução histórica e os direitos trabalhistas 
estendidos aos domésticos decorrentes da igualdade e normatização no ordenamento 
jurídico brasileiro.

2. METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa qualitativa que se utilizou de instrumentos bibliográficos e 
documentais, através de obras literárias de doutrinadores consagrados e artigos científicos 
buscados na internet. 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Conceito de Empregado Doméstico 

O conceito de Empregado Doméstico dentro da legislação brasileira se encontra 
disposto na Lei Complementar nº. 150 de 01 de junho de 2015, que define Empregado 
Doméstico como “aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e 
pessoal e de finalidade não lucrativa àpessoa ou à família, no âmbito residencial destas, 
por mais de 2 dias por semana”590.

Dentro da doutrina se encontram conceitos variados, entre eles, cabe destacar 
aqui, a definição dada por Mauricio Godinho Delgado, que expõe:

[...] Empregado Doméstico é uma modalidade especial da figura jurídica de 
empregado. Seu tipo legal compõe-se dos mesmos cinco elementos fático-
jurídicos característicos de qualquer empregado591. [...]

Godinho, em sua definição, se preocupa em demonstrar que o Empregado 
Doméstico além de ser uma modalidade especial, com elementos fático-jurídicos 
próprios, possuí também os elementos fático-jurídicos designados a qualquer relação 
empregatícia.

Além do mais, fazendo uma breve analise do conceito apresentado pela legislação 
e também à definição demonstrada por Godinho Delgado, é necessário acrescentar que 
“natureza contínua” seria uma forma de trabalho não esporádica, mas sim prorrogada. 
A legislação estabelece que para se tratar de Empregado Doméstico é necessário o 
trabalho por mais de 2 dias por semana, no entanto, isto se dá sucessivamente592.

590 Brasil. Lei Complementar nº 150, de 1º de Junho de 2015.
591 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014. P. 394. 
592 Brasil. Lei Complementar nº 150, de 1º de Junho de 2015
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3.2. Empregado Doméstico no Ordenamento Brasileiro – Evolução Histórica - Garantias 
Fundamentais

3.2.1. Evolução Histórica

Outrora no Brasil, as relações de trabalho eram regradas pelo Código Civil, surgindo 
em 1923 o Decreto nº. 16.107 que regulamentava a locação de serviços domésticos, ou 
seja, a partir deste decreto, os serviços domésticos passaram a ser locados (como se alugam 
maquinários para serviços industriais na atualidade), independentes do lugar onde seria 
efetuada a prestação de serviço, podendo ser então consumada a locação por escritórios, 
bares, hotéis, entre outros593.

Em 1941 houve um novo Decreto (nº. 3.078), conceituando o Empregado Doméstico 
como “todos aqueles que, de qualquer profissão ou mister, mediante remuneração, 
prestassem serviços em residências particulares ou a benefício destas”. Pode-se dizer que 
foi a partir deste decreto que se passou a ter uma definição especifica de Empregado 
Doméstico594. 

É conveniente ressaltar que naquele período vigorava a Constituição Federal de 1937 
e, sendo assim, não se dava a devida importância aos direitos fundamentais, não se falava 
em livre exercício de qualquer trabalho, os trabalhadores não desfrutavam de proteção e 
direitos, sequer o Empregado Doméstico era lembrado e, deste modo, não tinha segurança 
alguma em seu trabalho595.

Em 1943 foi aprovada a Consolidação das Leis Trabalhistas, regulamentando as 
relações individuais e coletivas de trabalho, com a visão de solucionar conflitos existentes 
entre empregados e empregadores. Certamente que, a CLT deveria e ainda deve ser 
aplicada em consonância com a Constituição Federal, respeitando a hierarquia das normas, 
preservando a integridade sistêmica da Carta Magna596.

No entanto, a Consolidação das Leis do Trabalho não abrangeu o Empregado 
Doméstico em seus preceitos, estabelecendo em seu artigo 7º, alínea a que:

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for, em 
cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:  
a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que 
prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito 
residencial destas;597

Deste modo, mesmo com a reconhecível importância da CLT, a qual causou uma 
extrema e necessária mudança nas relações de trabalho, o Empregado Doméstico continuou 
com uma carência de proteção e instauração de direitos, para uma melhor relação de vínculo 
empregatício.

593 Brasil. Decreto-Lei Nº. 16.107 de 30 de Julho de 1923.
594 Brasil. Decreto-Lei Nº 3.078 de 27 de Fevereiro de 1941.
595 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1937. 
596 VIVEIROS, Luciano. CLT Comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. P. 33.
597 Brasil. Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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Se faz necessário mencionar a implantação de duas novas Constituições, uma em 
1946 e, logo após, outra em 1967. Entretanto, não há algo de suma importância quanto 
ao Empregado Doméstico, que se faça indispensável mencionar, exceto pela continuidade 
do respeito à hierarquia das normas.

No encalço de 1972, adveio a Lei nº. 5.859, dispondo e regulamentado a profissão 
de Empregado doméstico. Houve aí uma percepção, embora mínima, do valor deste 
trabalho, configurando como Empregado Doméstico, “aquele que presta serviços de 
natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial 
destas”598.

 Foi nesse momento, que se começou a estabelecer alguns requisitos, para 
configuração da relação de emprego como, por exemplo, o disposto no artigo 2º desta 
mesma lei:

Art. 2º Para admissão ao emprego deverá o empregado doméstico apresentar:
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II - Atestado de boa conduta;
III - Atestado de saúde, a critério do empregador.599

Além dos requisitos do artigo demonstrado acima, também ocorreram proibições 
quanto à conduta do empregador para com o empregado, tornando assim a relação de 
emprego um pouco mais viável.

Em 1988 surgiu uma nova Constituição, que vigora até o corrente ano, se 
estabelecendo no país a liberdade política, equilíbrio entre os poderes, fixando direitos 
individuais e, claro, o mais importante, direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 7º, parágrafo único, a seguinte 
disposição:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social:
(...)
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos 
os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, 
XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em 
lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, 
os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à 
previdência social.600 

Redação essa determinada pela Emenda Constitucional nº. 72, de 02 de abril de 
2013.

Cabe lembrar, como demonstrado acima, que o trabalho doméstico era pouco 
resguardado, tão pouco se discutia sobre e que mesmo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, o Empregado Doméstico, não ganhou garantias abrigadas por esse texto legal. 
No entanto, dada essa Emenda Constitucional, o Empregado Doméstico passou, no ano 
de 2013, a ter garantias constitucionais.

598 Brasil. Lei nº 5.859, de 11 de Dezembro de 1972
599 Ibid. 
600 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Essa emenda foi um marco pois trouxe inúmeros direitos ao Empregado Doméstico. 
Neste sentido, José Miguel Garcia Medina, em sua 3ª edição da Constituição Federal Comen-
tada, expõe da seguinte maneira:

Nas edições anteriores deste trabalho, sustentávamos ser desprovida de sentido 
a discriminação feita na redação revogada do parágrafo único do art. 7º, que 
assegurava aos trabalhadores domésticos apenas parte dos direitos elencados 
no caput do mesmo artigo. Com a EC 72/2013, ao menos no plano do texto 
constitucional, o problema foi superado, tendo sido dada nova redação ao 
parágrafo único do art. 7º.601

Com a exposição feita por Medina, fica clara a importância da Emenda Constitucional. 
Essa alteração na Constituição Federal garantiu direitos aos trabalhadores domésticos, 
no entanto, não ditou como deveria ser cumprido cada um desses direitos. Para isso, foi 
necessário a vinda de leis complementares, editando e regulamentando como se daria cada 
um desses direitos.

Assim, surgiu a lei complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, que revogou a lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, onde a percepção do valor deste trabalho, que em 1972 
era mínima, agora passa a ser grandiosa, pelo fato de que esta lei veio para regulamentar 
direitos resguardados pelo próprio texto constitucional. 

A lei nº 150/2015, que se encontra em vigor neste corrente ano, regulamenta o 
contrato de trabalho doméstico, o simples doméstico, a legislação previdenciária e tributária, 
o programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos (REDOM), salvo 
ainda, algumas disposições gerais. 

Segundo Luciano Viveiros: 

Acredita-se que com o advento de direitos comuns aos empregados de outras 
categorias os domésticos irão se extinguir com celeridade. Em contrário senso, 
nossa opinião é no sentido de que o reconhecimento desses direitos incentivará o 
mercado a optar por esse tipo de trabalho que quase se iguala, em termos salariais, 
a outras reconhecidas atividades “ditas” importantes.602

Cabe então a afirmação, de que a emenda constitucional e a lei complementar de 
2015 demonstram que o Empregado Doméstico alcançou, mesmo sem contar com a CLT, a 
igualdade dentro do ordenamento brasileiro.

3.2.2. Garantias fundamentais

Demonstrada a igualdade, alcançada pelo trabalhador doméstico dentro do 
ordenamento jurídico brasileiro, cabe lembrar que novos direitos lhes são resguardados e 
regulamentados, assim como de todo trabalhador.

Com a Constituição Federal de 1988, o direito do trabalho entrou para o rol dos 
direitos sociais. O texto constitucional estabelece em seu título II, dos direitos e garantias 
fundamentais, no seu artigo 6º que:

601 MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal Comentada. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 
2014. P. 213. 
602 VIVEIROS, Luciano. CLT Comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. P. 40.
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.603

Sendo então o trabalho doméstico igualado aos demais trabalhos e ele também 
está inserido dentro dos direitos sociais, quando no artigo 7º, ouve a inserção do “parágrafo 
único”.

Vale lembrar que existe aquele velho ditado de que “o trabalho dignifica o homem”, 
então, sendo o homem livre para o exercício de qualquer trabalho e, escolhendo esse 
trabalhar para ter uma vida digna, a este trabalhador é assegurado garantias fundamentais. 

O que seria então essas garantias fundamentais? 
Voltando total atenção para o Empregado doméstico, seriam os direitos dispostos 

no artigo 7º da Constituição Federal, já mencionado acima, quais sejam: salário mínimo, 
a irredutibilidade do salário, décimo terceiro salário, proteção do salário, duração do 
trabalho não superior a oito horas, repouso semanal remunerado, horas extra, férias, 
licença a gestante, licença-paternidade, aviso prévio, redução aos riscos inerentes ao 
trabalho, aposentadoria, entre outros604.

Deste modo, não há como se falar em igualdade e normatização do Empregado 
Doméstico no ordenamento brasileiro sem se falar em garantias fundamentais.

3.3. Direitos Trabalhistas Estendidos aos Domésticos Decorrentes da Igualdade e 
Normatização no Ordenamento Jurídico Brasileiro

3.3.1. Fase de inclusão jurídica

Relembrando o descrito acima, anteriormente no Brasil à categoria doméstica não 
possuía qualquer definição ou proteção jurídica. Os serviços domésticos prestados eram 
locados. Logo mais, em 1941, se passou a ter uma definição para Empregado Doméstico. Em 
1972, com a Lei nº. 5.859, foram acrescidos alguns direitos aos trabalhadores domésticos. 
Mas foi somente com a Emenda Constitucional nº. 72/2013 que os trabalhadores 
domésticos começaram a ter inúmeros direitos garantidos. Neste sentido, Luciano viveiros 
destaca:

O Congresso Nacional começa a reconhecer a importância do trabalho doméstico 
e sob a tutela das mesmas normas que regulam atividades laborativas de 
natureza empresarial, também, passa o empregado doméstico a ter direito ao 
recebimento de horas extraordinárias trabalhadas, da 8ª hora diária, adicional 
de 20% pelo trabalho noturno realizando entre 22 e 6h, RSR (Repouso Semanal 
Remunerado), recolhimento do FGTS e outros créditos previstos na EC605.

Esses direitos foram instituídos pela Constituição, porém, houve ainda a necessidade 
de uma lei complementar para regulamentar esses direitos garantidos, sendo então 
estabelecida a Lei nº 150, de 1º de junho de 2015, para normatizar tais direitos, alguns 
apresentados abaixo.

603 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
604 Ibid.
605 VIVEIROS, Luciano. CLT Comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. P. 40.
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3.3.2. Do Salário Mínimo 

A partir da EC 72/2013 o empregado doméstico começou a dispor do salário 
mínimo estabelecido pelo artigo 7º, inciso IV, que dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social:
(...)
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;606 

Anteriormente à emenda, o empregado doméstico não possuía direito ao salário 
mínimo nacional. Sendo assim, os empregadores muitas vezes se aproveitavam da falta se 
regulamentação salarial, para ludibriar os trabalhadores. No entanto, além do trabalhador 
doméstico adquirir o direito ao salário mínimo, adquiriu também a proteção ao salário na 
forma da lei, como determina o inciso X do mesmo artigo.

O regramento mais especifico sobre o salário do empregado doméstico, quanto a 
irredutibilidade, e outros, se encontra assentado no artigo segundo da Lei complementar 
nº. 150/2015.

3.3.3. Férias anuais remuneradas

Outro benefício imposto pela Emenda Constitucional aos empregados domésticos, 
foi o das férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário 
normal, conforme assentado pelo inciso XVII do artigo 7º da CF.

A lei nº 5.859/72 estabelecia em seu artigo 3º o período de férias, que seria de 20 
dias úteis para os empregados domésticos. Logo mais, com a EC de 2013, vieram a garantia 
as férias anuais remuneradas, mas não trouxe suporte jurídico quanto ao prazo destas, 
sendo que assim houve a necessidade de Lei complementar. Neste diapasão, surgiu a Lei 
nº 150/2015 (revogando a lei de 1972), que em seu artigo 17 regrou o funcionamento das 
férias:

Art. 17.  O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 
(trinta) dias, salvo o disposto no § 3o do art. 3o, com acréscimo de, pelo menos, 
um terço do salário normal, após cada período de 12 (doze) meses de trabalho 
prestado à mesma pessoa ou família. 

§ 1o  Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha 
sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período 
incompleto de férias, na proporção de um doze avos por mês de serviço ou fração 
superior a 14 (quatorze) dias.

§ 2o  O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 
2 (dois) períodos, sendo 1 (um) deles de, no mínimo, 14 (quatorze) dias corridos.

§ 3o  É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de 
férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe 
seria devida nos dias correspondentes.

606 Brasil. Emenda Constitucional Nº 72, de 2 de Abril de 2013
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§ 4o  O abono de férias deverá ser requerido até 30 (trinta) dias antes do término 
do período aquisitivo. 

§ 5o  É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer 
durante as férias. 

§ 6o  As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 (doze) meses subsequentes 
à data em que o empregado tiver adquirido o direito607. 

Houve então em 2015 suporte jurídico quanto ao período de férias anuais 
remuneradas para os trabalhadores domésticos.

3.3.4. Garantia do emprego à gestante

Sabe-se que a garantia ao emprego para a gestante também é um privilégio trazido 
pela EC de 2013, orientada também, pela lei nº 150/2015, da seguinte maneira:

Art. 25.  A empregada doméstica gestante tem direito a licença-maternidade de 
120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da Seção 
V do Capítulo III do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

Parágrafo único.  A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato 
de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, 
garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea “b” do 
inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias608. 

O artigo garante a empregada doméstica gestante o direito de licença-maternidade 
por 4 meses, sendo vedada a dispensa arbitraria ou sem justa causa da gestante, desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

3.3.5. Do aviso-prévio proporcional

O art. 7º, caput e XXI da Constituição da República, estabelece como direito dos 
trabalhadores urbanos e rurais “aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos termos da lei”, estendendo tal direito à categoria dos trabalhadores 
domésticos (parágrafo único do art. 7º)609. 

As disposições sobre o aviso prévio se encontram no artigo 487 e seguintes da CLT. 
No entanto, a lei nº 150/2015, em seus artigos 23 e 24, regulamenta sobre o aviso-prévio 
quanto ao trabalhador doméstico, da seguinte maneira:

Art. 23.  Não havendo prazo estipulado no contrato, a parte que, sem justo motivo, 
quiser rescindi-lo deverá avisar a outra de sua intenção. 

§ 1o  O aviso prévio será concedido na proporção de 30 (trinta) dias ao empregado 
que conte com até 1 (um) ano de serviço para o mesmo empregador. 

607 Brasil. Lei Complementar nº 150, de 1º de Junho de 2015
608 Brasil. Emenda Constitucional Nº 72, de 2 de Abril de 2013.
609 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014. P. 400.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



381

§ 2o  Ao aviso prévio previsto neste artigo, devido ao empregado, serão acrescidos 
3 (três) dias por ano de serviço prestado para o mesmo empregador, até o máximo 
de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. 

§ 3o  A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito 
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração 
desse período ao seu tempo de serviço. 

§ 4o  A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito 
de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
 
§ 5o  O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. 
Art. 24.  O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando 
a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas 
diárias, sem prejuízo do salário integral. 

Parágrafo único.  É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) 
horas diárias previstas no caput deste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, 
sem prejuízo do salário integral, por 7 (sete) dias corridos, na hipótese dos §§ 1o e 
2o do art. 23610. 

O aviso-prévio foi mais uma prerrogativa trazida ao empregado doméstico de suma 
importância, por conta da evolução no ordenamento brasileiro.

Os direitos trabalhistas demonstrados acima são alguns dos privilégios trazidos pela 
EC de 2013, esta que, segundo Mauricio Godinho Delgado, tinha a intenção de promover 
ao máximo, a cidadania trabalhista, previdenciária e institucional em favor dos empregados 
domésticos sem perda da especificidade normativa que deve presidir a regência jurídica das 
relações de emprego nesse segmento especializado no mundo laboral611. 

4. CONCLUSÃO

 O presente artigo demonstra quem é o empregado doméstico, trata também de 
apresentar as evoluções e o espaço alcançado por essa categoria e mostra alguns dos direitos 
já adquiridos, ou seja, exibe a evolução passo a passo da categoria dentro do ordenamento 
brasileiro.

A categoria de Empregado Doméstico, mesmo com essa evolução no ordenamento 
jurídico brasileiro e, apesar de receber todos os direitos acima apresentados, continua sendo 
uma categoria especial, submetida a normas jurídicas especificas.

Isto se dá, por conta da diferença de contratação, onde o empregado doméstico é 
contratado por pessoa física ou família, apenas para prestar serviços, ou seja, há apenas valor 
de uso e não valor de troca no trabalho humano, ficando difícil, por exemplo, ser incorporado 
pela CLT, que rege as relações individuais e coletivas de trabalho.

Mesmo se tratando de categoria especial, com legislação específica, o trabalhador 
doméstico já ganhou um enorme espaço dentro do ordenamento brasileiro, conquistou 
inúmeros direitos, recebeu importância e cuidados. Resumindo, o empregado doméstico 
conquistou atenção.

610 Brasil. Lei Complementar nº 150, de 1º de Junho de 2015
611 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014. P. 404. 
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Entretanto, mesmo que a evolução tenha sido ampla e notória, mesmo que o 
empregado doméstico tenha saído da invisibilidade, ainda existem muitas pendências, o 
trabalhador doméstico ainda possui carências a serem atendidas, mas por todo o exposto 
neste artigo, se pode dizer que o caminho para a conquista da verdadeira igualdade está 
tomando o rumo certo.
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LICITAÇÃO – A BUROCRACIA COMO ESCUDO CONTRA A CORRUPÇÃO

Dionete Prestes Bueno612, Franklin Xavier613 e Lorena Aparecida Dias da Silva614 
   
Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração Pública e os dilemas do Estado contemporâneo.

RESUMO
O presente trabalho apresentará o conceito de licitação e suas modalidades, assim 
como seus princípios, fundamentos e objetos, assuntos relevantes na Lei de Licitações 
nº 8.666/93 e na Lei do Pregão nº 10.520/02. Consequentemente, abordando temas 
referentes ao processo como um todo, desde a sua relevância para um aproveitamento 
eficiente dos recursos públicos até as fases e exigências legais de cada modalidade. Trata-
se de um assunto de interesse da sociedade, considerando que o Processo de Licitação é 
um instrumento organizacional primordial da gestão pública, com resultados eficazes 
nas garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal. Tais procedimentos são 
necessários para a padronização e regulação nas compras públicas. Mesmo com todo 
processo regulamentado e um padrão burocrático a ser seguido, o temor da corrupção 
tem assombrado com mais força o processo licitatório, o que pode causar danos de grande 
monta aos cofres públicos, extinguindo a sua função social que é dar a melhor finalidade 
aos recursos públicos, atendendo assim a sociedade nas suas “peculiaridades” coletivas, 
travando dia-a-dia uma enorme batalha contra interesses particulares. 
Palavras-chave: licitação; modalidades; procedimento licitatório; corrupção.

ABSTRACT
This paper presents the concept of bidding and its modalities, as well as its principles, 
foundations and objects, relevant issues in the Bidding Law 8.666 / 93 and Trading of Law 
No. 10,520 / 02. Consequently, addressing issues related to the process as a whole, from 
its relevance for efficient use of public resources to stages and legal requirements each 
modality. This is an issue of interest to society, considering that the bidding process is a 
key organizational tool of public management, with effective results in the fundamental 
guarantees provided in the Constitution. Such procedures are needed for the standardization 
and regulation in public procurement. Even with all regulated process and a bureaucratic 
pattern to be followed, the fear of corruption has haunted harder the bidding process, 
which can cause damage of great rides to the public coffers, extinguishing its social function 
that is to the best purpose to public funds, thus meeting the company in its "peculiarities" 
collective, fighting day-to-day battle against a huge interests.
Key-words: bidding; arrangements; bidding process; corruption.
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1. INTRODUÇÃO

A Licitação Pública é um procedimento administrativo composto por atos que têm 
por objetivo encontrar a melhor proposta, regulamentada nos termos da Lei 8.666/93  e Lei 
10.520/02, que serve para normatizar o sistema de contratação de obras ou serviços públicos 
pela administração pública que pode escolher entre os interessados que ofereçam um 
produto ou serviço de qualidade e com o melhor preço em relação aos demais concorrentes.

É fato inegável que os valores e volumes negociados pela Administração Pública tem, 
além de caráter financeiro extremamente relevante, um viés social de grande importância, 
pois através dessa movimentação estratosférica, incentiva-se a criação de pequenas 
empresas, empresas de pequeno porte, criação de empregos e consequentemente a 
geração de renda e impostos.

E para tanto, para que atenda o seu propósito que é a contratação da Administração 
Pública do melhor serviço ou bem de melhor qualidade ao melhor preço (proposta mais 
vantajosa), bem como atenda ainda seu viés social como alavanca do desenvolvimento 
sustentável, tem no dispositivo legal os requisitos e procedimentos a ser seguidos, conferindo 
lisura e legalidade ao processo licitatório. 

O presente artigo traz em seu bojo uma reflexão sobre a necessidade constante da 
aquisição de bens e serviços para a manutenção dos serviços prestados pela administração 
pública, com vistas, à aplicação consciente dos recursos do orçamento público. 

Nessa perspectiva, os investimentos com verbas públicas seguem regras específicas 
para que sejam aplicados da forma mais vantajosa ao erário público, sempre com o objetivo 
de manter o menor gasto, mas não dispensando a qualidade dos bens e serviços contratados. 
Trata-se de uma tarefa complexa, que deve contar com procedimentos bem definidos, para 
que haja eficácia em seu intuito, devendo, portanto, ser realizada cuidadosamente pelos 
ordenadores de despesas na esfera pública, de forma a satisfazer os direitos e garantias do 
povo, para que não haja desperdícios.

Para que os recursos públicos não sejam desviados para fins que não sejam de 
interesse coletivo, o legislador brasileiro elaborou uma série de normas a serem adotadas 
com o intuito de uniformizar as aquisições para a administração pública. Dentre as leis, 
destacam-se a Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública e, ainda, a Lei nº 
10.520/02 (Lei do Pregão).

Neste contexto, estaremos aprofundando no artigo estudos relevantes 
especificamente sobre a aquisição de bens e serviços através da licitação, que é uma das 
regras obrigatórias, para toda a Administração Pública, seguindo os princípios, regidos pelo 
o art. 37 caput e inciso XXI da Constituição Federal:

“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:[...]

XXI- Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.
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Consequentemente, o foco deste artigo é descrever a legislação e os princípios 
a serem adotados pelos gestores para a prática da licitação, as características e as 
modalidades do processo licitatório, bem como seus aspectos criminais e contratuais.

Nesta abordagem é necessário ressaltar a importância das atividades de compras 
pelo setor público que tem aumentado nos últimos tempos, com as mais diversas 
aquisições para que possam atender toda a demanda dos departamentos, com uma 
gama diversa de produtos que podem variar entre alimentos a equipamentos de última 
geração para o setor de saúde. Com a adoção das novas práticas de gestão institucional, 
as organizações públicas tendem a reduzir seus custos internos de compras, que aliado 
à difusão da informação e do conhecimento, pode trazer vantagens competitivas, para 
garantir a realização dos seus objetivos estratégicos. No processo formal administrativo de 
compras são vários os documentos e informações que são anexados constantemente e de 
forma cronológica, durante a vida útil do processo: autorizações, pedidos, levantamentos, 
cotações, mapa de preços, despachos, documentos de habilitação para que não se tenha 
uma licitação frustrada ou deserta, após sua homologação continua-se a juntada de 
documentos como a notas de empenho e pagamentos o que, conjuntamente, servem 
para compor todos os passos do processo licitatório.

Com o desconhecimento formal dos procedimentos ou preciosismo dos 
departamentos para a realização da licitação, a Administração poderá fazer exigências 
inúteis ou desnecessárias o que torna ainda mais moroso o já burocrático processo 
licitatório, o que fatalmente acarreta prejuízos à Administração Pública. Observa-
se, portanto, que a licitação reflete diretamente no orçamento do órgão e deve ser 
tratada como um instrumento de controle da aplicação do dinheiro público, sendo um 
procedimento fundamental e, por isso, escolhida como tema deste trabalho.

Será aplicado o método de compilação, através de pesquisa bibliográfica, jurídica e 
documental, proporcionando maior conhecimento sobre o procedimento licitatório, seus 
princípios, objetivos, características, modalidades, fases, aspectos criminais e contratos.

A corrupção é algo presente no dia-a-dia de diversas áreas profissionais, e seria 
hipocrisia dizer que os processos licitatórios estão imunes a essa “doença” que desolado de 
forma indireta a população, assim sendo é de suma importância a abordagem deste assunto 
no presente trabalho, trazendo à tona um dos problemas reais de uma administração 
despreparada para enfrentar essa “doença” pode causar.

2. METODOLOGIA

Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo, 
consubstanciado por meio de artigos científicos e revistas jurídicas bem como os métodos 
histórico, funcionalista e estruturalista.

Por meio de um procedimento dialético buscar-se-á demonstrar o conceito, 
princípios, modalidades, fases do procedimento licitatório e a prática incansável de combater 
a corrupção nos atos administrativos.
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Conceito

Conforme José Roberto Dromi (1975:92) apud Di Pieto, (2014, p. 373) pode-se 
definir: 

“Licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, 
no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se 
sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 
formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente 
para a celebração de contrato”. 

Em uma didática mais leve, Medauar (2014, p.203) sintetiza:

 “Licitação, no ordenamento jurídico brasileiro, é o processo administrativo em que 
a sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar contrato com a 
Administração. Visa, portanto, a selecionar quem vai contratar com a Administração, 
por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A decisão final do 
processo licitatório aponta o futuro contratado.” 

Deste modo, é possível perceber que a licitação é um procedimento essencial, 
presente na Administração Pública, é através dela que atos e fatos são concretizados, 
ou seja, a Administração Pública não trabalha com recursos próprios e sim recursos 
públicos, onde não possui autonomia para realizar procedimentos como: compra, venda, 
alienação, locação de obras e serviços entre outros, por isso é necessário que haja uma 
regulamentação prevista em lei, onde possa existir um acordo contratual pelas partes e 
com isso garantir o resultado almejado.

Na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI, estabelece que as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo licitatório, 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei.

A Lei 8.666/93 é a lei discriminada cujo objetivo é estabelecer normas gerais 
sobre licitações e contratos, de forma minuciosa ela descreve conceitos, fundamentos, 
normas a serem respeitados para se realizar tal procedimento, garantindo a isonomia 
entre os licitantes. 

3.2. Princípios

Os princípios são instrumentos que servem como base para a realização de qualquer 
instituto no campo do ordenamento jurídico, na Administração Pública é de fundamental 
importância obedecê-los, conforme previsto na Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Isso quer dizer, que é um dever da Administração Pública, dar tratamento igual e 
condições essenciais a todos os interessados em participar das licitações.
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A Lei de nº 8.666/93 prevê princípios a serem considerados, e com isso tem-se o 
interesse nesse momento de destacar esses mesmos em relação a: 

• Princípios da Legalidade: A licitação objetiva garantir a observância do princípio 
constitucional da Isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de 
maneira a assegurar oportunidade igual a todos interessados e possibilitar o comparecimento 
ao certame do maior número possível de concorrentes.

• Princípios da Isonomia (Igualdade): Significa dar tratamento igual a todos 
os interessados na licitação. É condição essencial para garantir competição em todos os 
procedimentos licitatórios.

• Princípios da Impessoalidade: Esse princípio obriga a Administração a observar nas 
suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade 
e o subjetivismo na condução dos procedimentos das licitações.

• Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa: A conduta dos licitantes 
e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 
costumes e as regras da boa administração.

• Princípios da Publicidade: Qualquer interessado deve ter acesso às licitações 
públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos administradores em 
todas as fases da licitação. Tal princípio assegura a todos os interessados a possibilidade de 
fiscalizar a legalidade dos atos.

• Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: No ato convocatório 
constam todas as normas e critérios aplicáveis à licitação. É por meio dele que o Poder 
Público chama os potenciais interessados em contratar com ele e apresenta o objeto a 
ser licitado, o procedimento adotado, as condições de realização da licitação, bem como 
a forma de participação dos licitantes. Nele devem constar necessariamente os critérios de 
aceitabilidade e julgamento das propostas, bem como as formas de execução do futuro 
contrato. O instrumento convocatório apresenta-se de duas formas: edital e convite. O 
primeiro é utilizado nas modalidades concorrência, pregão, concurso, tomada de preços e 
leilão. Já a segunda é a apenas utilizado na modalidade convite.

• Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que o administrador 
deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das 
propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios 
não previstos no ato convocatório, mesmo que em benefício da própria Administração.

• Princípio da Celeridade: Este princípio, consagrado pela Lei nº 10.520 de 
2002, como um dos norteadores de licitações na modalidade pregão, busca simplificar 
procedimentos, de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias. As decisões, 
sempre que possível, devem ser tomadas no momento da sessão.

3.3. Modalidades de Licitação

Atualmente, no ordenamento brasileiro, a licitação é um procedimento que se divide 
em modalidades, o qual a criação de uma nova modalidade é vedada, ou seja, somente as 
que já estão previstas podem ser realizadas.
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A Lei nº 8.666/93 prevê no art. 22:

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 
II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
V - leilão. 

Com a Lei 10.520/2002, foi criado o pregão e estendeu esta modalidade aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, inserindo assim mais um tipo de modalidade rol 
das licitações.

A seguir, será apresentado todas as modalidades:

3.3.1. Concorrência

Art. 22, § 1º: Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

Como já descrito no próprio artigo de Lei, a concorrência é um tipo de modalidade 
que possibilita a participação de qualquer interessado, desde que este, preencha todos os 
requisitos presente no edital.

De acordo com Di Pietro (2014) esse conceito demonstra duas características 
básicas, que são a ampla publicidade e a universalidade. A primeira característica que 
é a ampla publicidade, se dá nos termos do art. 21, da presente Lei em estudo, onde é 
assegurado a publicação do aviso do edital, para que quem estiver interesse possa 
tomar conhecimento, obter o texto integral e todas as informações sobre a licitação. A 
universalização significa que qualquer interessado, que comprove que está adepto aos 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, tenha possibilidade de participação.

Conforme descreve Di Pietro (2014, p. 412), a concorrência é obrigatória para:

a) Obras e serviços de engenharia de valor superior a um milhão e quinhentos mil 
reais (atualizado na forma do art. 120, com redação dada pela Lei nº 9.648/98);

b) Compras e serviços que não sejam de engenharia, de valor superior a seiscentos 
e cinquenta mim reais (também atualizado);

c) Compra e alienação de bens imóveis, qualquer que seja o seu valor, ressalvado 
o disposto no art. 19, que admite a concorrência ou leilão para alienação de bens 
adquiridos em procedimentos judiciais ou mediante dação em pagamento (§ 3º 
do artigo 23, alterado pela Lei nº 8.883/94);

d) Concessões de direito real de uso (§ 3º do art. 23);

e) Licitações internacionais, com a ressalva para a tomada de preços e para o 
convite, na hipótese do § 3º do art. 23;
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f ) Alienação de bens moveis de valor superior ao previsto no art. 23, II, b (art. 17, § 
6º);

g) Registro de preços (art. 15, § 3º, I), ressalvada a possibilidade de utilização do 
pregão, conforme artigos 11 e 12 da Lei nº 10.520/02;

h) Concessão de serviço publico (art. 2º, II, da Lei nº 8.987, de 13-2-95);

i) Parceiras público-privadas, nas duas modalidades, de concessão patrocinada e 
concessão administrativa (art. 10 da Lei nº 11.079, de 30-12-04).

É possível perceber, que a concorrência, em geral, é utilizada para contratos de 
grande valor e para alienação de bens públicos imóveis em geral.

3.3.2. Tomada de preços

Art. 22, § 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação.

Descreve Zanotello (2010), que esse “cadastramento” se refere à uma análise prévia 
da situação da empresa, por meio de sua regularidade fiscal, de sua qualificação econômico-
financeira, de sua qualificação técnica e do cumprimento das exigências do Ministério do 
Trabalho com relação ao trabalho do menor, em conformidade com o disposto nos arts. 27 a 
31 da Lei n°. 8.666/93, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda a todos esses requisitos, 
o “certificado de registro cadastral.  

Diante do exposto, a tomada de preços é a espécie que necessita que a pessoa 
tenha um certificado de registro cadastral, o qual consta a categoria em que se inclui, 
sua especialização, qualificação técnica e econômica, ou seja, tenha preenchido todas as 
condições exigidas.

3.3.3. Convite

Art. 22, § 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia 
do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas.

Essa é a única modalidade que não exige publicação de edital, já que a convocação 
se faz por escrito, com 5 dias úteis de antecedência, realizado através de uma carta- convite. 
Porém com a Lei nº 8.666/93, teve uma inovação ao permitir que participem da licitação 
outros interessados, desde que sejam cadastrados, e se manifestem seu interesse cerca de 
24 horas de antecedência, da apresentação da proposta.  

Defende Di Pietro (2014, p. 417-418):

 “A medida contribui para aumentar o rol de licitantes, mas torna mais complexo 
um procedimento que se caracteriza e se justifica exatamente por sua maior 
simplicidade, decorrente do fato de que a essa modalidade de licitação é cabível 
para os contratos de pequeno valor”.
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Sendo essa, considerada uma modalidade de licitação mais simples, dispensa, 
de apresentação de documentos, é muito utilizada em contratos de pequeno valor. 
Meirelles (2014) descreve, “dispensa a apresentação de documentos, mas quando estes 
forem exigidos, a documentação, como nas demais modalidades de licitação, deverá ser 
apresentada em envelope distinto”.

3.3.4. Concurso

Art. 22, § 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, cientifico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado da imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias.

Conforme descreve Meirelles (2014), esse é um tipo de modalidade especial de 
licitação, ela adere os princípios de publicidade e igualdade entre os participantes, porém 
existe a escolha do melhor trabalho, dispensando as burocracias exigidas da concorrência.

Para realização do concurso, dever ser fixado um regulamento, que deverá conter 
a qualificação exigida, quais as diretrizes e forma de apresentação do trabalho, quais 
serão as condições e quais serão os prêmios, designando também qual será a Comissão 
Julgadora e quais são os critérios de avaliação. Deve ser anunciado através de edital, com 
prazo mínimo de 45 dias.

3.3.5. Leilão

Art 22, § 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis 
prevista no art. 19, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.

Meirelles (2014, p. 370-371), aborda dois tipos de leilão:

 “A Administração poderá valer-se de dois tipos de leilão: o comum, privativo 
de leiloeiro oficial, onde houver; e o administrativo, propriamente dito. O leilão 
comum é regido pela legislação federal pertinente, mas as condições de realização 
poderão ser estabelecidas pela Administração interessada; o leilão administrativo 
é o instituído para a venda de mercadorias apreendidas como contrabando, ou 
abandono nas alfândegas, nos armazéns ferroviários ou nas repartições públicas 
em geral, observadas as normas regulamentares da Administração interessada”.

O leilão tem por característica a oportunidade que os participantes possuem em 
dar lances, o vencedor será aquele que oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor 
estipulado pela avaliação. Deve ser publicado em edital, cerca de 15 dias antes de sua 
realização. Os bens arrematados devem ser pagos à vista, ou de acordo como foi previsto 
no edital, após assinada ata, os bens serão entregues para aquele que os arrematou.
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3.3.6. Pregão

 “Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 
qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é 
feita por meio de propostas e lances em sessão pública. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/02 
permite que o pregão seja realizado por meio de utilização de recursos de tecnologia de 
informação, nos termos de regulamentação específica. Essa regulamentação consta do 
Decreto nº 5.450, de 31-5-05”. (Di Pietro, 2014, p. 420)

Diferente das demais modalidades apresentadas, o pregão pode ser aplicado 
a qualquer valor estipulado de contratação, além de ter como critério de julgamento da 
proposta somente o menor preço.

Essa modalidade prevê para bens e serviços comuns, ou seja, aqueles que possui 
diversos fornecedores e que podem ser comparados entre si, de modo que a decisão de 
compra seja pelo menor preço.

De acordo com Santos (2014):

 “Podemos adquirir, com o Pregão, bens e serviços comuns, onde a disputa pelo 
fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para 
classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Sua grande 
inovação se dá pela inversão das fases de habilitação e análise das propostas, 
onde se verifica apenas a documentação do participante que tenha apresentado a 
melhor proposta. Outras inovações importantes também podem ser consideradas: 
possibilidade de lances verbais e negociação de valores, incremento da competição, 
desburocratização, simplificação da fase habilitatória, redução do número de 
recursos e seus prazos, garantia de transparência, ampliação das oportunidades 
de participação, aplicação das novas tecnologias. (Disponível em: http://www.
direitonet.com.br/artigos/exibir/8198/Pregao-modalidade-de-licitacao-publica)

É uma modalidade inserida pela Lei 10.520/02, onde é aberta para qualquer 
participante, podendo inclusive ser realizado via internet, sendo esta considerada por 
manter a transparência e o controle social na realização do processo licitatório, almejando 
deste modo, respeitar o art. 3º da Lei 8.666/93 caput, onde descreve que a “licitação destina-
se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração”.

3.4. Processo Licitatório

Faz-se necessário explicar que o processo licitatório tem início com a necessidade da 
Administração Pública através de seus setores de adquirir bens ou serviços para a execução 
das funções da própria Administração Pública. 

Como consta no art. 38 da Lei 8.666/93, o procedimento tem seu início internamente 
(fase interna) quando identifica-se uma necessidade de determinado setor pela ausência de 
bens ou serviços essenciais   para o execução e desenvolvimento do trabalho que é inerente 
a cada setor, nesse momento se dá   a abertura do processo dentro do órgão que vai realizar 
a licitação, definição do objeto e indicação dos recursos para a despesa.

Definido o objeto, é necessário a especificação deste, e frise-se que a correta 
especificação não só é o início de tudo, como a base da qualidade da contratação, processo 
licitatório com a melhor especificação é sinônimo de resultado final esperado (preço e 
qualidade), da mesma forma, especificação falha, tende a resultar em contratação de serviços 
ou aquisições diferente do pretendido ( contratações por vezes desastrosas).
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Feito especificações, inicia-se a cotação de preços, tarefa essa árdua tendo em vista 
que fornecedor não tem interesse em devolver cotações e quando o fazem, retornam muito 
tempo após a solicitação, sem sequer se preocupar em verificar possível incoerência devido 
a rápida evolução e mudanças de especificações que fazem parte da evolução do mercado 
de consumo atual.

A formação de preço é feita geralmente pela média das cotações recebidas, não 
sendo vedado o uso do menor preço, sendo as particularidades de mercado as balizadoras 
dessa definição, que é discricionariedade da própria Administração Pública.

É necessário frisar que para licitações de valores muito altos acima de 150.000.000,00 
(cento e cinqüenta milhões de reais) é obrigatória a realização de audiências públicas.

Formado os preços da licitação, elabora-se o Edital, instrumento este que definirá 
as regras legais, requisitos documentais que podem inclusive diferenciar-se de outros 
municípios por definições legais instituídas pelo legislativo municipal.

O art. 40 da Lei 8.666/1993 traz de forma clara o que o Edital deve contemplar:

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome 
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o 
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, 
como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do 
objeto da licitação;

III - sanções para o caso de inadimplemento;

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e 
o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI - propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em 
que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação 
e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de 
seu objeto;

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, 
no caso de licitações internacionais;

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, 
critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, 
ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48;
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XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a 
data do adimplemento de cada parcela;

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela; 

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 
por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

Existe pelo dispositivo legal a previsão de tempo mínimo para a licitação após 
a publicação do Edital, (Art. 21 da lei de licitações e art. 4º da lei 10.520/2002), sendo 
discricionário à Administração Pública definir prazo diferente do legal, desde que não ofenda 
o dispositivo compra prazo inferior ao mínimo estabelecido.

Meirelles (2002, p.67) traz ainda breve consideração sobre a impugnação de Edital:

“Se o edital for discriminatório ou omisso em pontos essenciais poderá ser 
impugnado por qualquer cidadão, e com maior razão, por qualquer interessado 
em particular do certame.”

Sendo que a impugnação deve-se dar em até 5 (cinco) dias úteis antes da data da 
abertura dos envelopes de habilitação quando for efetuada por qualquer cidadão, e em até 
2 (dois) dias úteis, quando apresentada por licitante. A Impugnação administrativa deverá 
ser feita mediante petição autônoma ao subscritor do edital (pregoeiro).

A comissão de licitação efetiva as etapas de habilitação dos licitantes e julgamento 
das propostas, a comissão deve ser integrada por no mínimo 3 (três) membros, sendo que 
pelo menos 2 servidores devem pertencer ao quadro de servidores efetivos.

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração 
ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 
(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
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3.4.1. A habilitação dos licitantes

A habilitação dos licitantes dar-se-á após a verificação da documentação e requisitos 
pessoais dos licitantes, a habilitação consiste ainda no reconhecimento da habilitação 
jurídica, da regularidade fiscal, da qualificação técnica e da qualificação econômico-
financeira, considerando-se ainda a real disponibilidade financeira e a real capacidade 
operativa dos proponentes.

3.4.2. Julgamento das propostas

É feito o confronto das propostas que deverá ser objeto da licitação. E sempre terá 
como critério de julgamento o edital. Via de regra, o julgamento é efetuado pela comissão 
de licitação.

Após a verificação de não conformidade as propostas poderão ser desclassificadas. 
Só após essa fase, é que se pode estabelecer a classificação das propostas.

3.4.3. Homologação e adjudicação ao vencedor

Após o cumprimento das fases, a comissão de licitação, geralmente presidida 
pelo leiloeiro remeterá o processo à autoridade competente (Setor Jurídico) para que o 
procedimento seja homologado e adjudicado o objeto da licitação ao vencedor, previsto 
no art. 43 da lei 8.666/93.

Nesta etapa exerce-se um controle de legalidade no procedimento licitatório, e se 
houver irregularidade no julgamento, ou em qualquer outra fase anterior, o procedimento 
não será homologado pela autoridade competente.

Homologação é o ato pelo qual é ratificado todo o procedimento licitatório e 
conferido aos atos licitatórios aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários. 
Normalmente utilizam-se as Homologações dos processos licitatórios para divulgar as 
empresas declaradas habilitadas ou inabilitadas, no caso da fase de documentação e na 
fase de julgamento das propostas, as empresas declaradas vencedoras. Em ambos os 
casos, a partir das homologações, abre-se a contagem de prazo para interpor recursos 
administrativos.

Adjudicação é o ato onde se atribui ao vencedor o objeto da licitação e não deve 
se confundir com a celebração de contrato. A Adjudicação é o ato final do procedimento 
da licitação.

3.5. Corrupção no Processo de Licitação

Como já exposto, é necessário que todo contrato administrativo, passe pelo 
processo de licitação, isso a princípio tem como objetivo que a Administração Pública, 
possa acompanhar e evitar a presença de irregularidades no processo, porém em alguns 
casos, não é exatamente isso que acontece. Ultimamente a presença da corrupção no 
processo licitatório, virou algo muito comum e muito utilizado, muitos são os próprios 
fornecedores que realizam a irregularidade e também existem casos que o problema vem 
do próprio gestor, que realiza o procedimento, neste caso, procurando obter vantagens 
em particular.
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Descreve Coltro (2013),“mecanismo utilizado para justificar a aquisição fraudulenta 
de materiais e serviços é a montagem de concorrências públicas fictícias”. Na maioria dos 
casos, são criadas empresas falsas, essas empresas não realizam nada, como próprio nome 
já diz, são “falsas”, só servem para que o recurso destinada a licitação seja desviado, muitas 
dessas empresas falsas, são administradas por políticos, o quais, nomeiam laranjas, para que 
ambos possam obter vantagens e dar aparência de legitimidade ao processo.

Conforme Guimarães (2006) “O controle das licitações, como atualmente concebido, 
a pretexto de garantir a legalidade dos atos da Administração Pública por meio de um 
procedimento burocrático, possibilita a instituição da fraude e da manipulação”. Deste 
modo percebe-se, que apesar de ser burocrática as maneiras de se efetuar as compras de 
bens e serviços públicos, o qual tem como base seguir uma legitimidade efetiva, a corrupção 
continua acontecendo de diversas formas. Quanto mais se moderniza e aperfeiçoa o 
processo, maiores são os meios de este ser burlado.

Atualmente no Brasil os crimes de corrupção vêm sendo mais fiscalizados pelas 
autoridades competentes e a imprensa demonstrando cada vez mais, colocando em 
choque, para que todos da sociedade possam tomar conhecimento. Cabe deste modo, que 
a população se atente e fiscalize com uma maior intensidade seus representantes, para que 
esse tipo de negligência possa ser cada vez mais extinta.

Oliveira (2012), explana:

Acredita-se sim, que já é hora da população brasileira cobrar uma fiscalização mais 
eficaz e penas mais severas para aqueles que insistem em corromper o Estado 
brasileiro e enganar as classes trabalhadoras fazendo uso de má-fé para benefício 
próprio”. (Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfm8YAE/a-
corrupcao-nas-licitacoes-publicas-contratos-irregulares-beneficiar-empresas-
especificas) 

A Lei 8.666/93 em seus artigos 89 ao 99, estabelece um rol para que seja coibido tais 
práticas:

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar 
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena - 
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou 
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, 
cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, 
inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução 
dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, 
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado 
o disposto no art. 121 desta Lei.

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se 
beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 
(três) anos, e multa.

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena - detenção, de 2 (dois) 
a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em 
razão da vantagem oferecida.

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição 
ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I - elevando arbitrariamente os preços;

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando uma mercadoria por outra;

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a 
execução do contrato.

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional 
declarado inidôneo. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer 
interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena - detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no 
pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente 
auferível pelo agente.
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§ 1o Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois 
por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou 
celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 2o O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda 
Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

Apesar de tais previsões regulamentadas para impor sanções à quem pratica fraudes 
no processo licitatório, é perceptível que não existe uma um remédio de controle absoluto 
contra tais praticas ilegais, sendo inúmeras fraudes proferidas a Administração Pública e 
conseqüentemente contra a sociedade.

Os dispositivos são brandos quando diz respeito à punição de quem comente fraude, 
ficando muito sucinto para quem tem o desejo de praticar, ocasionando uma mera punição, 
não demonstrando nenhuma característica tão severa, ao ponto de não praticar tal ato ilícito.

Deste modo deve imediatamente corrigir as falhas que possibilitam a ocorrência 
de fraudes, realizando um investimento para intensificar e efetivar os meios de controle 
e fiscalização não apenas sobre o processo licitatório, mas também sobre os contratos 
administrativos e a execução dos mesmos contratos, ou melhor, em todos os atos que 
envolvam o ato da Administração Pública, pois onde os atos ilícitos e fraudes que ferem o 
interesse coletivo, trazem milhões de prejuízos aos cofres públicos.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, é possível perceber que é de grande relevância e importância 
a realização do processo licitatório na aquisição de bens ou serviços. A licitação se apresenta 
como função fundamental na preservação e consolidação do princípio da igualdade de 
todos perante a lei, além de evidenciar outros princípios presentes na Constituição Federal, 
fazendo com que, os gestores ajam com justiça e transparência com os atos administrativos, 
mas se não houver um controle, uma fiscalização efetiva e boa-fé dos gestores, nada disso 
ocorre.

A capacitação tanto de operadores do processo licitatório, bem como dos 
fiscalizadores do mesmo é peça fundamental no cenário anticorrupção, e estes devem 
sempre ter como premissa a necessidade do cidadão que tem nos serviços públicos a 
concretização de direitos efetivados pela Constituição Federal.

Por isso, é dever de todos os envolvidos respeitarem os princípios norteadores da 
Administração Pública, para que o uso do dinheiro público seja usado da melhor forma com 
eficiência, evitando a presença de desperdícios e a corrupção.

Em resumo, o procedimento licitatório destina-se a obtenção de dois objetivos 
fundamental: 

1°) a escolha de proposta mais proveitosa ao interesse público em face do dever da 
Administração na aplicação dos recursos que administra.

2°) garantir igualdade de condições a todos os interessados no objeto licitado, uma 
vez que não possui liberdade de contratação.

De acordo com a mudança na legislação, através da Lei 12.390∕10, que acrescentou 
mais um objetivo à licitação, qual seja, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 
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A licitação traz a ideia de competitividade, sendo um dever da Administração Pública, 
sendo possível porque tem mais de uma possibilidade de contratação, quando não tiver 
competição é inviável a contratação através desta modalidade, sendo possível a contratação 
através de inexigibilidade, mas ultimamente são casos remotos, pois sempre deverá ofertar 
a ampla concorrência.

A regulamentação da contratação de serviços ou aquisição de bens através da 
terceirização será necessariamente realizada através de licitação, o procedimento deverá 
seguir princípios jurídicos e administrativos. 

Muitos esperam que a função de comprar no serviço público esteja diretamente 
ligada com a falta de flexibilidade e com um processo complexo de procedimentos e 
protocolos que dificultam e dão morosidade ao processo de aquisição. Entretanto, isso é 
um fato que acontece, porém, não pode ser caracterizado como um impedimento, nem tão 
pouco como um obstáculo para aquisição erradas. 

A administração pública deverá adotar critérios e estabelecer procedimentos para 
a diminuição dos problemas, como investimentos na qualificação dos agentes públicos 
envolvidos (solicitantes, compradores, etc.), seja pela implantação de rotinas exclusivas 
adequadas que propõem melhorias, tanto os produtos adquiridos, quanto os processos 
envolvidos. Atualmente, não se imagina um comprador público preocupado unicamente 
com a finalização do processo de compra sem, contudo, analisar e avaliar essa ação com 
os demais processos associados da gestão, buscando a redução dos custos e a melhoria 
na qualidade dos serviços realizados associados a melhor proposta. A gestão pública 
deverá assumir seu papel básico na efetivação desses objetivos, atingindo as prioridades 
de competição indispensáveis de cada produto ou serviço. Sendo necessário aperfeiçoar 
os processos administrativos e buscar a seriedade na execução das aquisições, evitando 
todo tipo de corrupção, promovendo a transparência do processo, e oportunizando a 
concorrência ampla dos habilitados para que possam fornecer os suprimentos necessários 
para a manutenção dos serviços públicos bem como na aquisição de bens e suprimentos, 
sempre amparados na legislação.
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NAS FISSURAS DO SISTEMA: O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 
O COMBATE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Luísa Kiiller Nunes615 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Garantismo e sistema criminal

RESUMO
Neste artigo se propôs analisar a legislação penal extravagante e o ainda deficiente combate 
à organização criminosa. Acerca do tema, vigoram hoje no Brasil as leis n. 12.694/2012 e 
12.850/2013. Relativamente nova, a lei 12.850/2013 ocasionou grandes alterações acerca 
do tema no ordenamento jurídico, principalmente no que tange a transformação da 
organização criminosa em um delito autônomo. Percebe-se uma evolução legislativa 
gradativa, culminando em um tratamento mais abrangente e punitivo à organização 
criminosa, sobretudo ao considerar a possibilidade de meios de produção de provas mais 
contundentes. Nesse contexto, a problemática a ser analisada será a aplicação simbólica 
do direito penal. Esclarece-se que a lei de organização criminosa foi criada por um clamor 
social de maior prevenção, em razão do medo (muitas vezes intensificado pela mídia) e dos 
riscos inerentes à sociedade, porém, a forma com que se está combatendo esses delitos se 
mostra, muitas vezes, ineficaz. A norma como está prescrita permite a aplicação de medidas 
de investigação mais contundentes, as quais tangenciam o direito penal do inimigo, com 
uma persecução penal do autor, e não do fato, enquanto os verdadeiros ‘organizadores’ 
permanecem ilesos, em razão de uma das maiores vantagens que a organização criminosa 
proporciona: o poder econômico. Desta forma, busca-se analisar o novo tipo penal sob 
a ótica dos princípios constitucionais do Direito. Por meio do método dedutivo busca-se 
enfrentar os motivos pelos quais a lei foi criada, baseando-se em uma cultura de riscos e 
posteriormente, fazem-se críticas acerca do crime organizado como produto de um Estado 
ausente.
Palavras-chave: organização criminosa; estratégias repressivas; influência midiática.

ABSTRACT
This article proposes to analyze the extravagant criminal law and still deficient fighting of 
criminal activity and organised crime. On the subject, it's applied today in Brazil the laws n. 
12.694/2012 and 12.850/2013. Relatively new, the law 12.850/2013 caused major changes 
on the subject in the legal system, especially regarding the transformation of the criminal 
organization in an autonomous crime. It is noticed a gradual legislative developments, 
culminating in a more comprehensive treatment and punishing the criminal organization, 
especially when considering the possibility of stronger means of proof. In this context, the 
issues to be examined will be the symbolic application of criminal law. It is made clear that 
the criminal organization law was created by a public call for greater prevention, because 
of the fear (often intensified by the media) and the risks inherent in society, however, the 
way it is fighting these crimes shown often ineffective. The law as is prescribed allows the 
application of stronger means of proof, which tangent criminal enemy direct, with a criminal 
author's prosecution, not the fact, as the true 'organizers' remain unscathed, due to one of 

615 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e Integrante do Grupo de 
Pesquisas – Ideologias do Estado e Estratégias Repressivas da UENP – coordenado pelo Professor Gilberto 
Giacóia. Email: luisakiiller@gmail.com
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the the biggest advantages that the a criminal organization provides: economic power. In 
this way, we seek to analyze the new criminal offense from the viewpoint of constitutional 
principles of law. Through deductive method seeks to address the reasons why the law was 
created, based on a risk culture and subsequently make up criticism about organized crime 
as a product of an absent State.
Key-words: criminal organization; repressive strategies; media influence.

1. INTRODUÇÃO

Desde a concepção do Direito Penal no âmago da práxis jurídica, a criminalização 
e a descriminalização de condutas humanas são fenômenos eminentemente sociais, 
vastamente influenciados por movimentos sociais e conjunturas políticas. 

É certo que o Legislativo é grandemente inspirado pelas manifestações sociais (não 
só é, como deve ser), afinal, ele é o autêntico representante do povo brasileiro. No entanto, 
quando se fala em criminalização de condutas, percebe-se que há um embate: a segurança 
pública versus os direitos e garantias fundamentais. Por isso, da importância da ponderação 
de tais valores pelo Legislativo.

O combate à organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro se perfaz, 
nos dias atuais, através de duas leis, quais sejam, a lei n. 12.694/2012 e a lei n. 12.850/2013. 
Digna de menção, a lei n. 9.034/1995 também tratou do tema, no entanto foi revogada no 
ano de 2013. 

É através de uma pesquisa bibliográfica que este trabalho busca analisar tais leis, 
o momento em que foram concebidas e a forma com que foram postuladas. Analisa-se o 
embate da segurança pública versus os direitos e garantias fundamentais e, finalmente, 
a efetividade da norma. A problemática que se busca enfrentar é a forma com que a 
organização criminosa está sendo combatida – ao varejo, adianta-se. 

2. METODOLOGIA

A formulação deste trabalho tem como base o método dedutivo. Emprega-se, para 
tanto, a pesquisa bibliográfica como instrumento de coleta de dados. Desta forma, utiliza-se 
principalmente doutrinas, destacadas as de Direito Processual Penal, Direito Penal, artigos 
científicos e ainda revistas jurídicas, periódicos, consulta a jornais, revistas e jurisprudência 
dos Tribunais. A técnica de pesquisa utilizada é a documental indireta. Vale mencionar 
que o tema do presente trabalho é resultado de constantes debates oriundos do Grupo 
de Pesquisa “Ideologias do Estado e Estratégias Repressivas” coordenado pelo Prof. Gilberto 
Giacóia, realizado quinzenalmente na Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP). 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Uma Retrospectiva Histórica Acerca do Combate à Organização Criminosa

A organização criminosa já foi enfrentada de vários modos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. Diante da evolução histórica, a primeira lei a tutelá-la foi a 9.034/1995, 
posteriormente, a lei 12.694/2012 e, por fim, a lei 12.850/2013. Dessas três leis mencionadas, 
apenas as duas últimas permanecem em vigor, considerando que a primeira foi 
expressamente revogada pela lei 12.850/13.
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Durante os dezessete anos de vigência da lei 9.034/95 percebeu-se um fenômeno 
digno de enfoque. A lei penal especial se apresentava como um tipo penal em branco, ou 
seja, em que pese apresentasse disposições acerca da utilização de meios operacionais para 
a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, ela não definia o 
que seria uma organização criminosa. 

Considerando que os operadores do direito necessitavam de tal conceito, a 
solução que perdurou ao longo de anos foi utilizar no direito interno brasileiro a definição 
de organização criminosa conferida pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, Convenção de Palermo, internalizada pelo Decreto n. 5.015, de 
12 de março de 2004.616  

No entanto, é certo que o conceito internalizado pelo ordenamento jurídico 
brasileiro criou um tipo penal incriminador, o que deu causa a diversas críticas, afinal, apenas 
o legislativo brasileiro tem competência para editar leis que criam delitos e cominam penas. 
A definição dada pela Convenção de Palermo deveria viger somente no âmbito do direito 
internacional, não surtindo efeitos no âmbito interno brasileiro. Em que pese para a doutrina 
moderna os tratados e convenções internacionais serem considerados fontes formais 
imediatas, dentre todas as fontes formais imediatas, a única capaz de criar tipos penais é a 
lei. Além disso, a definição dada pela Convenção é muito ampla, o que fere a taxatividade 
(subprincípio do princípio da legalidade). 

O Supremo Tribunal Federal consolidou a posição mencionada no HC 96.007 - SP617. 
Tal remédio constitucional foi utilizado com a finalidade de trancar a ação penal existente 
em face de Estevan Hernandes Filho e Sonia Haddad Moraes Hernandes, a qual investigava 
o crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens por meio de organização criminosa. 
A defesa utilizou-se do fundamento de que para a configuração do delito de lavagem 
de dinheiro se fazia fundamental a existência de um crime antecedente, no entanto, a 
organização criminosa não poderia ser considerada o antecedente penal necessário, afinal, 
no ordenamento jurídico brasileiro não havia definição do que seria uma organização 
criminosa. 

Baseado no fato de que a existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal 
e material, a corte constitucional mencionou que o crime de organização criminosa 
permanecia sem definição na legislação pátria e não deveria ser definida por Convenção 
Internacional. Nesse sentido, explica o professor Renato Brasileiro que ao:

616 A Convenção, em seu artigo 2, prescreve que “Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) 
‘Grupo criminoso organizado’ - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 
presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro 
benefício material. ”
617 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, HC 96.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12 jun. 2012. 
Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24807847/habeas-corpus-hc-96007-sp-stf/inteiro-
teor-112281150>. Acesso em: 6 jun. 2016. Com entendimento semelhante: STF, Pleno, ADI 4.414/AL, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 31/05/2012; STF, 1ª Turma, HC 180.715/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24 set. 2013.
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Admitir-se, então, que um tratado internacional pudesse definir o conceito 
de ‘organização criminosa’ importaria, ao nosso ver, em evidente violação ao 
princípio da legalidade, notadamente em sua garantia da lex pouli. Com efeito, 
admitir que tratados internacionais possam definir crimes ou penas significa 
tolerar que o Presidente da República possa, mesmo que de forma indireta, 
desempenhar o papel de regulador do direito penal incriminador. Fosse isso 
possível, esvaziar-se-ia o princípio da reserva legal, que, em sua garantia da lex 
pouli, exige obrigatoriamente a participação dos representantes do povo na 
elaboração e aprovação do texto que cria ou amplia do ius puniendi do Estado 
brasileiro.618

Com o advento da lei 12.694/12 tal lacuna foi suprida. Em seu art. 2º dispôs que a 
organização criminosa seria toda a associação de 3 (três) ou mais pessoas com estrutura 
ordenada e divisão de tarefas, ainda que de maneira informal, que tenha por objetivo 
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, através da prática de 
crimes com pena máxima igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter 
transnacional. 

 Além disso, a grande inovação da lei supramencionada foi a criação do julgamento 
por órgãos colegiados. No entanto, deixou a desejar no que tange aos mecanismos de 
investigação dos delitos, por isso, no ano seguinte foi sancionada a lei 12.850/13, a qual 
revogou em parte a lei 12.694/12 e a íntegra da lei 9.034/95. A nova legislação alterou 
questões pontuais acerca do conceito de organização criminosa. Atualmente, ela não 
mais se consolida com três ou mais pessoas, mas com pelo menos quatro integrantes, 
além do mais, alterou-se a palavra ‘crime’ por ‘infração penal’, englobando além do crime 
a contravenção penal. Outra mudança em relação ao conceito de organização criminosa 
refere-se a pena máxima do crime que ela objetiva, enquanto na lei anterior a pena deveria 
ser quatro anos ou mais, a nova legislação definiu que deve ser superior a quatro anos. 

Por fim, vale mencionar que as leis 12.694/2012 e 12.850/2013 coexistem, tendo 
sido revogada a primeira somente no que se refere ao conceito de organização criminosa. 
Durante algum tempo discutiu-se doutrinariamente acerca da existência de dois tipos de 
organização criminosa. Alguns doutrinadores entendiam que a lei 12.694/2012 deveria 
viger em sua totalidade, menciona Cézar Roberto Bitencourt que:

[...] admitir-se a existência de “dois tipos de organização criminosa” constituiria 
grave ameaça à segurança jurídica, além de uma discriminação injustificada, 
propiciando tratamento diferenciado incompatível com um Estado Democrático 
de Direito, na persecução dos casos que envolvam organizações criminosas. 
Levando em consideração, por outro lado, o disposto no §1º do art. 2º da Lei 
de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), lei 
posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com 
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior. Nesses termos, pode-se afirmar, com absoluta segurança, que o § 1º 
do art. 1º da Lei 12.850/2013 revogou, a partir de sua vigência, o art. 2º da Lei 
12.694/2012, na medida em que regula inteiramente, e sem ressalvas, o conceito 
de organização criminosa, ao passo que a lei anterior, o definia tão somente 
para os seus efeitos, ou seja, “para os efeitos desta lei”. Ademais, a lei posterior 
disciplina o instituto organização criminosa, de forma mais abrangente, completa 
e para todos os efeitos.619

618 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 486.
619 BITENCOURT, Cezar Roberto. Primeiras reflexões sobre organização criminosa. Disponível em: <http://
cezarbitencourt.jusbrasil.com.br/artigos/121936003/primeiras-reflexoes-sobre-organizacao-criminosa>. 
Acesso em: 02 jun. 2016. 
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Atualmente, a grande maioria da doutrina segue o mesmo entendimento que Cézar 
Roberto Bitencourt, ou seja, defendem que o conceito de organização criminosa postulado pela 
lei 12.694/2012 foi inteiramente revogado pela lei posterior, tendo em vista, principalmente, 
que as leis, nesse ponto, tratam da mesma matéria, tornando-se incompatíveis, conforme 
art. 2º, § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro(LINDB). 

Por fim, feita a evolução histórica das leis que buscam combater o crime organizado, 
constata-se que passaram-se quase 17 anos de vigência da lei 9.034 sem que houvesse 
um conceito de organização criminosa postulado pelo legislativo brasileiro, no entanto, 
curiosamente no prazo de um ano e nove dias foram promulgadas duas leis, as quais traziam 
conceitos divergentes acerca da organização criminosa.

3.2. Da Novatio Legis Incriminadora
 
Merece atenção especial o fato de que, a partir da vigência da lei 12.850/13 o 

legislador cominou pena em razão da prática de organização criminosa, isso quer dizer que, 
o que anteriormente era tratado como uma forma de cometimento do delito, hoje se trata 
de um delito autônomo.

De forma a ilustrar a irrupção do novo delito, verifica-se que para a lei 12.694/12 
um roubo praticado por cinco indivíduos seria tipificado como roubo “praticado na forma 
de organização criminosa” mais quadrilha ou bando – artigo 288 do Código Penal, desde 
que presentes os requisitos do artigo 2º da mencionada lei. Percebe-se que a organização 
criminosa aqui é só uma forma de praticar o delito, gerando consequências penais e 
processuais, por exemplo, o autor poderia ser incluído no Regime Disciplinar Diferenciado 
(RDD). Posteriormente a entrada em vigor da lei 12.850/13, tal delito será punido através do 
concurso material de crimes, cominando-se pena tanto pela organização criminosa quanto 
pelo roubo. 

Cumpre ainda mencionar que, em decorrência da novatio legis se tratar de norma 
incriminadora, consequentemente, é também mais grave e será regida pelo princípio da 
irretroatividade penal da lei mais gravosa. Ou seja, a lei só valerá para os delitos praticados 
a partir da vacatio legis (dezenove de setembro de dois mil e treze). O mesmo preceito 
normativo se aplica aos crimes novos tipificados na Lei 12.850/2013, que são aqueles 
dispostos nos artigos 18 a 21 da mencionada lei.

Com a incursão de um novo crime no ordenamento jurídico, faz-se necessária uma 
reanálise do ordenamento jurídico-penal pátrio, com a finalidade de situar os limites de 
aplicação da novatio legis incriminadora, tendo como orientação os outros delitos que 
vigoram no país, elucidando os aparentes conflitos de normas.  
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Com a nova definição de organização criminosa e de associação criminosa (antiga 
quadrilha ou bando) dada pela lei 12.850/2013, a polêmica que pairou em face da semelhança 
ou identificação entre organização criminosa e quadrilha ou bando foi sepultada de uma vez 
por todas. Basicamente, os tipos se diferem em quatro pontos. Para constituir uma associação 
criminosa basta a reunião de três ou mais pessoas, por outro lado, como já mencionado neste 
trabalho, a organização criminosa se perfaz com pelo menos quatro integrantes. A pena 
cominada aos delitos também é destoante, o primeiro é punido com pena de um a três anos, 
enquanto o último, de três a oito anos. Enquanto a estrutura ordenada e a divisão de tarefas 
são elementares do tipo de organização criminosa, para se ter uma associação criminosa tais 
requisitos são dispensados. Por fim, a quarta diferença é a finalidade especifica de cada tipo, 
a associação pressupõe fim específico de cometimento de crimes dolosos, independente da 
pena cominada a eles, enquanto a organização criminosa é constituída mediante a intenção 
de prática de infrações penais (abrangendo contravenções penais) cujas penas máximas 
sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional.620

Desta feita, percebe-se que o legislador separou o “trigo do joio”. César Roberto 
Bitencourt menciona em uma de suas palestras621 sobre a Organização Criminosa que 
antes da lei 12.850/2013 denunciava-se abusivamente o modo de cometimento de delito 
chamado “organização criminosa”. Por exemplo, um grupo que pretende praticar furtos e não 
se tratava de estrutura ordenada (poderia ser facilmente enquadrado na condição de mera 
associação criminosa) era denunciado como “furto através de organização criminosa” única e 
exclusivamente para permitir a utilização dos meios extraordinários de investigação, o que se 
demonstra uma grave violação aos direitos fundamentais, afinal, tais métodos extraordinários 
de investigação devem ser utilizados apenas quando estritamente necessários, sob pena de 
exaltar a ‘segurança pública’ frente aos direitos e garantias fundamentais. 

A lei 12.850/13, além de criar o delito autônomo de organização criminosa, altera 
o artigo 288 do Código Penal, cominando penas diversas e estruturação da associação de 
maneira divergente, buscando diferenciar de uma vez por todas tais delitos. O operador do 
direito, nesse cenário, deverá ser extremamente mais cauteloso no momento de denunciar 
a conduta de organização criminosa em detrimento da associação do art. 288 do Código 
Penal, afinal, a punição não mais será de um único crime (furto no exemplo supracitado), 
mas de um concurso material de crimes (furto mais organização criminosa).

Também cumpre esclarecer o fato de que a organização criminosa não se confunde 
com o delito de constituição de milícia privada, positivado no art. 288-A do Código Penal, tal 
qual explica o professor Adel el Tasse ao lecionar que a tipificação de organização criminosa 
jamais será constituída quando o grupo for de estrutura semelhante à militar, com utilização 
de técnicas e táticas policiais oficiais ou exercer controle de território ou da população que 
nele habita, pela força de armas e utilização de métodos coativos, com a participação de 
agentes do Estado, pois, nesses casos a figura típica é a do artigo 288-A, do Código Penal.622

620 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 488.
621 BITENCOURT, Cezar Roberto. Palestra: Uma análise sobre a nova lei de organização criminosa. I Congresso 
de Estudos Constitucionais Penais – UERJ. Rio de Janeiro: 10 out. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=4-a9W7eBpI8>. Acesso em: 04 jun. 2016.
622 TASSE, Adel El. Nova lei de Crime Organizado. Disponível em: <http://adeleltasse.jusbrasil.com.br/
artigos/121933118/nova-lei-de-crime-organizado>. Acesso em: 06 jun. 2016.
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A título de complementação, há ainda outros delitos praticados por grupos que não se 
confundem com a organização criminosa, como é o caso da associação para o tráfico (art. 35, 
Lei 11.343/06) e associação para o genocídio (art. 2º, Lei 2.882/56)623. Feitas as considerações 
iniciais e necessárias ao aprofundamento do estudo acerca da lei de organização criminosa, 
passa-se a uma análise das leis 12.694/2012 e 12.850/2013, o momento em que foram 
concebidas e a forma com que foram postuladas.

3.3. O Risco como Cenário da Incrementaçao Legislativa

O crime é um produto da sociedade. Suas formas de manifestação e sua dimensão 
são fruto do contexto histórico e social em que ele se protrai. Nesse diapasão, é cediço que 
o crime está incutido em todas as sociedades atuais e cumpre uma função “integradora 
e inovadora”, devendo ser contemplado como produto do normal “funcionamento” de 
toda sociedade.624 Desta forma, é possível sustentar que, na medida em que a sociedade 
evolui, também evolui o crime.625 A complexidade da sociedade é, portanto, diretamente 
proporcional à complexidade dos delitos nela perpetrados. 

O crime organizado nada mais é que um produto desse desenvolvimento apresentado 
pelas sociedades. Trata-se de uma forma estruturada de praticar crimes conhecidos, tal qual 
o tráfico de drogas. Diante da evolução da sociedade e dos meios de comunicação, evoluiu 
também a maneira como se pratica delitos.

A fim de diminuir a sensação de insegurança presente na sociedade e impulsionada 
pela mídia legitima-se a utilização do Direito Penal, no entanto, tal aplicação pode se dar 
apenas simbolicamente e não de maneira efetiva a combater o crime organizado.

Vive-se em uma sociedade permeada pelo medo. Em que pese os índices de 
criminalidade sejam elevados, o ‘espetáculo’ midiático faz com que o sentimento geral de 
insegurança e de medo seja desproporcional à existência concreta do risco. Como sublinha 
Navarro “o medo do crime não está relacionado com possibilidades reais de ser uma vítima, ou 
seja, não corresponde a causas objetivas e externas”626. Menciona Garland627  que a gravidade 
do problema é inegável nos dias de hoje, a ponto de já estarem sendo desenvolvidas 
políticas específicas mais com o objetivo de reduzir os níveis de medo e insegurança do que 
propriamente mitigar o crime. Deveras, “o medo do delito ou a sensação de insegurança 
aumenta ou diminui de acordo com a forma de apresentação da informação.”628 

623 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 488 e 
seguintes. 
624 DURKHEIM apud MEANOVICH, Tairone Guimarães. O ordenamento jurídico, a criminologia, delimitando o 
controle social e a ressocialização do criminoso. Disponível em: <http://docplayer.com.br/12200181-Faculdade-
interamericana-de-porto-velho-ro-tairone-guimaraes-meanovich.html>. Acesso em: 26. jun. 2016. 
625 WERNER, Guilherme Cunha. Teoria interpretativa das organizações criminosas: conceito e tipologia em 
Organizações Criminosas. Teoria e Hermenêutica da Lei nº 12.850/2013. In: PEREIRA, Eliomar da Silva; BARBOSA, 
Emerson Silva. Porto Alegre: Núria Fabris, 2015, p. 83. 
626  Do original: el miedo al delito no se relaciona com las possibilidades reales de ser víctima, esto es, no 
responde a causas objetivas y externas. NAVARRO, Susana Soto. La influencia de los médios em la percepción 
social de la delincuencia. Disponível em: < http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf>. Acesso em: 30. 
jun. 2016. 
627 GARLAND, Deivid. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: 
Revan, 2008, p. 54.
628 MOLLO, Juan Pablo. O delinquente que não existe. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 22.
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Muitas vezes, faz-se uma espécie de terrorismo em torno do termo “Crime organizado”, 
é como se ele estivesse em todos os lugares, em todos os momentos e fosse capaz de 
absolutamente todas as atrocidades imagináveis e inimagináveis. No entanto, salienta Felipe 
Motta que há necessidade de desmistificar tal terrorismo, pois sendo um delito, também se 
pode dizer que a organização criminosa é muito frágil. Basta imaginar que o crime organizado 
trata-se de um grupo hierarquizado que comete condutas típicas e selecionadas, ou seja, é 
ostensivo.629  A título de exemplo cita-se uma organização criminosa para a prática de tráfico 
de drogas. Normalmente, os traficantes que se instalam em favelas não são nem um pouco 
discretos. Os moradores sabem que é o traficante, a polícia também o sabe. O que falta é 
trabalho de inteligência para ‘acabar’ não só com o traficante, mas com a organização em si, 
afinal, é do conhecimento de toda sociedade que, pouco tempo depois de um líder traficante 
cair, já existe outro para substituí-lo, de maneira que o organismo nunca se exaure.

Nesse sentido, o risco é o grande impulsionador da norma jurídica objeto deste 
trabalho. Comenta Pereira que a “globalização do risco, depois do ‘Onze de Setembro’, faz-nos 
crer que qualquer outro país pode de repente sofrer um ataque terrorista, como se a posição 
de proeminência dos Estados Unidos da América pudesse ser compartilhada por todos os 
países ocidentais.”630 Assim sendo, vive-se mais em uma sociedade do medo (do risco) do que 
do risco propriamente dito, cujos reflexos foram sentidos na elaboração da lei de organização 
criminosa.

Como já mencionado, o conceito de organização criminosa foi, em um primeiro 
momento, importado da Convenção de Palermo. Salienta-se que pouco mais de um mês 
depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou a impossibilidade de punição 
da organização criminosa em razão de ausência de definição na legislação brasileira (o já 
citado HC 96.007 – SP), a lei n. 12.694/2012 foi publicada definindo de uma vez por todas o 
que seria a organização criminosa, pelo menos formalmente, na legislação brasileira. No ano 
seguinte, foi sancionada a lei n. 12.850/2013, a qual repaginou o cenário jurídico penal pátrio 
através da criminalização da prática de organização criminosa. A construção de tal cadeia 
história é útil para entender o cenário da concepção da punição do crime organizado no 
Brasil: pressão (social e política), em razão do ‘medo’ da sociedade estar desprotegida contra 
a o crime organizado. 

3.4. A Legitimação do Poder Punitivo

A fim de diminuir a sensação de insegurança presente na sociedade e impulsionada 
pela mídia631 legitima-se a utilização do Direito Penal, no entanto, tal aplicação pode se dar 
apenas simbolicamente632 e não de maneira efetiva a combater o crime organizado. Nesse 
sentido a crítica de Luiz Flavio Gomes: 

629 HANSEN, Thiago; MOTTA, Felipe; FREITAS JUNIOR, Renato Almeida de. Violência e Criminalidade. 2016. 
Elaborado pelo podcast "Salvo Melhor Juízo". Disponível em: <http://salvomelhorjuizo.com/>. Acesso em: 06 
jun. 2016.
630 PEREIRA, Eliomar da Silva. Direito Penal das organizações criminosas: introdução aos problemas 
fundamentais em Organizações Criminosas. Teoria e Hermenêutica da Lei nº 12.850/2013. In: PEREIRA, Eliomar 
da Silva; BARBOSA, Emerson Silva. Porto Alegre: Núria Fabris, 2015, p. 33.
631  Como indicação para melhor compreensão acerca da influência midiática indica-se a leitura de NAVARRO, 
Suzana Soto. La influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia. Disponível em: <http://
criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2016.
632 BERTONI, Felipe Faoro. A expansão do direito penal e a cultura punitiva. Disponível em: <http://
canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/226542799/direito-penal-crime-e-sociedade>. Acesso em: 19 
jun. 2016.  

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



408

O crime organizado é camuflado, clandestino, pouco ou nada visível; as organizações 
criminosas são ostensivas, servis, fragmentos operativos dos interesses daquele. As 
organizações criminosas são poderosas e normalmente violentas, ou seja, precisam 
ser combatidas (não há dúvida sobre isso), mas é necessário ter consciência que 
esse combate está sendo feito ao varejo, não ao atacado (não à inteligência do 
grupo). Enquanto se ataca somente o grupo ostensivo, o crime organizado nunca 
termina. Atacar os criminosos do Paraisópolis (SP) não significa atingir o crime 
organizado, que não reside aí.633

Ao criticar o modelo de Estado esquerdista, Maria Lucia Karan considera que o crime 
organizado acabou se tornando uma justificativa para uma aplicação mais rígida do direito 
penal, o que, em sua opinião, está longe de solucionar o problema. Também comenta acerca 
da visão distorcida da sociedade acerca do crime organizado, comparando as organizações 
criminosas a “fantasmas”. Menciona ainda que

Envernizando suas inquietações com a criminalidade convencional de massas 
(decerto ameaçadora para quem quer usufruir dos privilégios de uma estabilização 
material, sem ser incomodado com roubos e furtos) e preocupados em melhor 
justificar sua ideologia repressora, amplos setores da esquerda aderem ao apelo 
de maior intervenção do sistema penal, trabalhando – à semelhança da ideologia 
dominante – não com aquelas mais verdadeiras inquietações com a criminalidade 
convencional, mas com poderosos fantasmas de uma suposta criminalidade 
organizada (aqui também reproduzindo discurso importado dos países centrais), 
fantasmas que, ecoando nos sentimentos de insegurança e no medo coletivo 
difuso, característicos das sociedades contemporâneas, favorecem os crescentes 
anseios de segurança, de intensificação da repressão, de maior rigor penal 
fortemente presentes no momento histórico em que vivemos.634

Em relação à construção midiática da insegurança comenta Juan Pablo Mollo que ela 
“oculta objetivos e interesses políticos, assim como um constante etnocentrismo do poder. 
A insegurança é (também) uma construção midiática da tele-tecnologia criminológica, a 
partir de fatos delitivos reais”.635

Isso faz com que a população clame pelo incremento na produção legislativa de 
tipos penais que se perfectibilizam com a mera exposição do bem jurídico ao perigo, sem 
dar atenção ao âmago do problema. Nesses casos, verifica-se a possibilidade do Estado 
impor uma pena ao cidadão sem que tenha existido uma conduta efetivamente lesiva ao 
bem jurídico e isso é fruto da sociedade que vivemos: sociedade do risco. 

No momento em que o Poder Legislativo cria as chamadas novatio legis 
incriminadoras, baseando-se no clamor social (impulsionado pelo medo e pela mídia), ele 
busca legitimar seu poder político (de modo a converter tal ato em votos).

Desta forma, legitima-se uma atuação mais contundente do direito penal baseada em 
especulações, mídia, e não necessariamente em um estudo (sistemático e interdisciplinar) 
aprofundado acerca da criminalidade, ou dos meios que estão sendo utilizados para 
combatê-la. Busca-se a saída mais fácil e rápida. Combate-se os resultados ao invés de 
procurar minar as causas.  

633 GOMES, Luiz Flávio. Quem combate lambaris não pega tubarão. Disponível em: < http://professorlfg.
jusbrasil.com.br/artigos/121930639/quem-combate-lambaris-nao-pega-tubarao>. Acesso em 15. jun. 2016.
634 KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitivista. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-
punitiva-por-maria-lucia-karam/> Acesso em: 25. jun. 2016.
635 MOLLO, Juan Pablo. O delinquente que não existe. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 22
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Isto posto, percebe-se que a intenção não é a proteção do bem jurídico, mas 
anestesiar uma população sedenta de proteção. A manifestação do direito penal simbólico 
se dá exatamente desta forma, isto é, ocorre quando o Legislativo edita leis que permitam 
uma aplicação mais rígida do direito penal, sem que elas acarretem em meios efetivos de 
combate ao delito.

A criminalidade organizada é produto de um Estado ausente, a desorganização do 
próprio Estado acaba possibilitando a constituição de uma organização criminosa. Sabendo 
que (usualmente) a finalidade desse grupo é o lucro, ele visa, para tanto, a “neutralização do 
Estado” mediante ameaça ou corrupção para manter a impunidade.636 Merece destaque a 
crítica de Hassemer, o qual menciona que a organização criminosa

Não é apenas uma organização bem feita, não é somente uma organização 
internacional, mas é, em última análise, a corrupção da Legislatura, da Magistratura, do 
Ministério Público, da Polícia, ou seja, a paralisação estatal no combate à criminalidade.637

A resposta para o crime organizado é a mesma em toda a parte, utiliza-se das prisões 
cautelares, prêmio ao colaborador, repressão mais rigorosa, no entanto, tais respostas se 
situam no campo simbólico, afinal, satisfaz-se a vontade pública através da condenação 
oficial da organização criminosa. Para Juarez Cirino dos Santos tal punição simbólica 
cumpre seu papel de evitar discussões acerca do que seria, em seu ponto de vista, o cerne 
da questão: o modelo político neoliberal dominante nas sociedades contemporâneas, de 
maneira que se ocultam as responsabilidades do capital financeiro internacional, aliado 
às elites conservadoras dos países do Terceiro Mundo como o Brasil, os quais acabam criando 
condições adequadas à expansão da criminalidade em geral e, eventualmente, de grupos que o 
façam de forma organizada, como as organizações locais de tipo mafioso.638

4. CONCLUSÃO

O estudo buscou estudar a dinâmica das legislações 9.034/95, 12.694/2012 e 
13.850/2013 e ainda, compreender os contornos e limites das investigações através de 
meios extraordinários postulados pelas legislações citadas, os quais devem ser utilizados 
com cautela pelo operador do direito.

Foi possível concluir que a organização criminosa é um problema inerente às 
sociedades atuais e que o risco, ou o medo do risco que essas organizações geram faz com 
que a população clame por um direito penal mais rígido, de forma a combater tais facções. Por 
outro lado, percebe-se que mesmo com a criminalização da organização criminosa trazida 
pela lei 12.850/2013 e a possibilidade de utilizar meios de investigação mais contundentes, 
esse tipo de criminalidade continua crescente. 

636 GOMES, Luiz Flavio. Comentários aos artigos 1º e 2º da lei 12.850/2013 – criminalidade organizada e crime 
organizado. Disponível em: <http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121932382/comentarios-aos-artigos-
1-e-2-da-lei-12850-13-criminalidade-organizada>. Acesso em: 25. jun. 2016. 
637 HASSEMER, 1994 apud GREGHI, Fabiana. A delação premiada no combate ao crime organizado. Disponível 
em: <http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1512243/a-delacao-premiada-no-combate-ao-crime-organizado-
fabiana-greghi>. Acesso em: 26. jun. 2016.
638 SANTOS, Juarez Cirino. Crime Organizado.  Direito Penal e Direito Processual Penal: Uma Visão Garantista. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 148.
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Com base nas críticas aqui expostas, constata-se que ainda há um longo caminho a 

ser seguido até o combate efetivo às organizações criminosas, salientando que tal combate 
deve ser estudado e trabalhado de forma independente do clamor social legitimado pelo 
medo social e influências midiáticas, que muitas vezes não correspondem à real problemática 
a ser combatida.

Por fim, pondera-se que o combate a tal tipo de criminalidade deve ser feito de 
maneira inteligente, buscando abarcar não só a linha de frente, mas também os mandantes. 
A organização criminosa se tornou um delito extremamente rentável, cabe ao Estado 
organizar-se de maneira a apresentar um combate efetivo a essa criminalidade. 

Faz-se necessária a continuidade da pesquisa, a fim de encontrar possíveis soluções 
para o combate à criminalidade organizada, afinal, em que pese a lei atual apresente um 
combate simbólico, tal delito merece atenção especial do Estado e deve ser combatido. Nesse 
sentido, necessário sempre lembrar que o direito penal é a “ultima ratio”, sendo que outros 
setores do Estado também devem se mobilizar visando o combate ao crime organizado. 
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PANTERAS NEGRAS: A LUTA PELO DIREITO

Alexandre Romão e Talita Misur

Área de Concentração: Direito.
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica.

RESUMO
O presente artigo tem foco em retratar a história do grupo e partido Panteras Negras, 
mostrando suas influências, seus objetivos e sua história. O artigo apresentará uma breve 
introdução sobre as influências dos Panteras Negras, como Martin Luther King Jr. O artigo 
irá apresentar alguns assuntos importantes, como as minorias, o racismo e o preconceito, 
o papel do Estado em relação as minorias, a violência sofrida por esses grupos e um breve 
resumo sobre a desobediência civil. O Artigo também irá contar com uma breve história de 
Rosa Parks. Ao final do Artigo, será mostrado em uma breve conclusão, como está o Brasil 
em relação as minorias.
Palavras-chave: Panteras Negras; Luther King Jr; Rosa Parks; Minorias; Racismo; Violência 
Policial; Preconceito; Direitos.

ABSTRACT
This article focuses on portraying the stories of the group and the Black Panther party, 
showing its influences, its objectives and its history. The article presented a brief introduction 
about the influence of the Black Panthers, as Martin Luther King Jr. The article will present 
some important issues such as minorities, racism and prejudice, the state's role in relation to 
minorities, the violence suffered by these groups and a brief summary of civil disobedience. 
Article will also have a brief story of Rosa Parks. At the end of the article, it will be shown in a 
brief conclusion, as is Brazil in relation to minorities.
Key-words: Black Panthers; Luther King Jr; Rosa Parks; minorities; Racism; Police violence; 
Preconception; Rights.

1. INTRODUÇÃO

Os Estados Unidos já viveram um momento de extremo preconceito racial em sua 
história, onde as práticas racistas contra os negros, que eram classificados como minorias, 
eram normais. Os negros tinham seus próprios lugares nos ônibus, lugares próprios para 
caminharem nas ruas, lugares próprios para beber a própria água, tudo para que não 
houvesse a mistura entre pessoas negras e as pessoas brancas.

Dentro dessa realidade de preconceito racial extremo, os negros eram sempre 
injustiçados, vítimas da alta violência e do preconceito e havia a dura violência policial contra 
os mesmos. Cansados de vivenciar a dura realidade de preconceitos raciais que viviam, 
nasce um grupo, inspirado em pensadores negros como Martin Luther King e Malcolm X, os 
Panteras Negras, fundado por Huey Newton e Bobby Seale, o grupo em seu começo visava 
a patrulha nos guetos, lugares onde os negros moravam, buscando defender os residentes 
contra a força e violência policial. 
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A finalidade deste artigo, é mostrar a história do grupo Panteras Negras, buscando 
mostrar sua história, suas influências e seus objetivos. E com a história deste grupo que 
enfrentou os preconceitos raciais nos Estados Unidos, será levantando, por meio de uma 
conclusão, a questão de como está a relação das minorias e dos preconceitos raciais dentro 
do Brasil. 

2. METODOLOGIA

O presente artigo teve como base em sua estrutura pesquisas bibliográficas com 
cunho qualitativo e análises de textos de modos exploratórios e descritivos para expor com 
clareza a finalidade dos assuntos tratados.

O presente artigo utiliza o método dedutivo para melhor expor o tema buscado. 

3. MARTIN LUTHER KING: “I HAVE A DREAM” 

“Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma 
nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu 
tenho um sonho hoje!” (Matin Luther King Jr.) 

Martin Luther King Jr, nascido em 15 de Janeiro de 1929, foi um dos maiores porta-
voz da luta pela igualdade racial e uma das mais importantes e notáveis inspirações para o 
grupo Panteras Negras. Martin Luther King lutava na defesa dos direitos sociais dos negros, 
pela igualdade racial e pelo fim do racismo e preconceito.

Martin Luther King era um pastor evangélico e usava sua crença em seus discursos; 
era bastante notável as mensagens de amor ao próximo, a crença do homem livre e seu agir 
livre, a busca pela liberdade e o mais importante de tudo, a igualdade social. 

Foi em 28 de agosto de 1963 que Luther King fez um discurso que entrou para 
história, “I Have a Dream” (Eu tenho um Sonho) é como ficou conhecido um discurso no 
qual se buscava transmitir o sonho de um mundo com igualdade entre homens brancos e 
homens negros. O discurso foi feito em Washington e atraiu por volta 250 mil pessoas para 
uma marcha que visava o combate contra o racismo e pelos Direitos Civis a população negra.

O discurso fez com que Luther King se tornasse o símbolo da luta pela igualdade 
racial nos Estados Unidos e se tornando grande inspiração para a formação de grupos de 
homens e mulheres negros que queriam ser tratados de maneira igualitária e respeitosa 
diante a população branca.

Estou feliz em me unir a vocês hoje naquela que ficará para a história como a maior 
manifestação pela liberdade na história de nossa nação. 

Cem anos atrás um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos 
hoje, assinou a proclamação da emancipação [dos escravos]. Este decreto 
momentoso chegou como grande farol de esperança para milhões de escravos 
negros queimados nas chamas da injustiça abrasadora. Chegou como o raiar de 
um dia de alegria, pondo fim à longa noite de cativeiro. 

Mas, cem anos mais tarde, o negro ainda não está livre. Cem anos mais tarde, a vida 
do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da 
discriminação. Cem anos mais tarde, o negro habita uma ilha solitária de pobreza, 
em meio ao vasto oceano de prosperidade material. Cem anos mais tarde, o negro 
continua a mofar nos cantos da sociedade americana, como exilado em sua própria 
terra. Então viemos aqui hoje para dramatizar uma situação hedionda.
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Em certo sentido, viemos à capital de nossa nação para sacar um cheque. Quando 
os arquitetos de nossa república redigiram as magníficas palavras da Constituição 
e da Declaração de Independência, assinaram uma nota promissória de que todo 
americano seria herdeiro. Essa nota era a promessa de que todos os homens, 
negros ou brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e 
à busca pela felicidade.

 É evidente hoje que a América não pagou esta nota promissória no que diz 
respeito a seus cidadãos de cor. Em lugar de honrar essa obrigação sagrada, a 
América deu ao povo negro um cheque que voltou marcado "sem fundos". Mas nós 
nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Nos recusamos a 
acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes depósitos de oportunidade 
desta nação. Por isso voltamos aqui para cobrar este cheque --um cheque que nos 
garantirá, a pedido, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. 

Também viemos para este lugar santificado para lembrar à América da urgência 
ferrenha do agora. Não é hora de dar-se ao luxo de esfriar os ânimos ou tomar a 
droga tranquilizante do gradualismo. Agora é a hora de fazermos promessas reais 
de democracia. Agora é a hora de sairmos do vale escuro e desolado da segregação 
para o caminho ensolarado da justiça racial. É hora de arrancar nossa nação da areia 
movediça da injustiça racial e levá-la para a rocha sólida da fraternidade. Agora é a 
hora de fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. 

Seria fatal para a nação passar por cima da urgência do momento e subestimar a 
determinação do negro. Este verão sufocante da insatisfação legítima do negro não 
passará enquanto não chegar um outono revigorante de liberdade e igualdade.Mil 
novecentos e sessenta e três não é um fim, mas um começo. 

Os que esperam que o negro precisasse apenas extravasar e agora ficará contente 
terão um despertar rude se a nação voltar à normalidade de sempre. Não haverá 
descanso nem tranquilidade na América até que o negro receba seus direitos de 
cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a abalar as fundações de nossa 
nação até raiar o dia iluminado da justiça. 

Mas há algo que preciso dizer a meu povo posicionado no morno liminar que 
conduz ao palácio da justiça. No processo de conquistar nosso lugar de direito, 
não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar nossa sede de 
liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio.

Temos de conduzir nossa luta para sempre no alto plano da dignidade e da 
disciplina. Não devemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência 
física. Precisamos nos erguer sempre e mais uma vez à altura majestosa de 
combater a força física com a força da alma. 

A nova e maravilhosa militância que tomou conta da comunidade negra não deve 
nos levar a suspeitar de todas as pessoas brancas, pois muitos de nossos irmãos, 
conforme evidenciado por sua presença aqui hoje, acabaram por entender que 
seu destino está vinculado ao nosso destino e que a liberdade deles está vinculada 
indissociavelmente à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos.

E, enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminharemos 
para frente. Não podemos retroceder. Há quem esteja perguntando aos devotos 
dos direitos civis ‘quando vocês ficarão satisfeitos?’. Jamais estaremos satisfeitos 
enquanto o negro for vítima dos desprezíveis horrores da brutalidade policial.
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Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados da fadiga de viagem, 
não puderem hospedar-se nos hotéis de beira de estrada e nos hotéis das cidades. 
Não estaremos satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for apenas de 
um gueto menor para um maior. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossas 
crianças tiverem suas individualidades e dignidades roubadas por cartazes que 
dizem 'exclusivo para brancos'. Jamais estaremos satisfeitos enquanto um negro 
no Mississippi não puder votar e um negro em Nova York acreditar que não tem 
nada em que votar. Não, não estamos satisfeitos e só ficaremos satisfeitos quando 
a justiça rolar como água e a retidão correr como um rio poderoso.

Sei que alguns de vocês aqui estão, vindos de grandes provações e atribulações. 
Alguns vieram diretamente de celas estreitas. Alguns vieram de áreas onde sua 
busca pela liberdade os deixou feridos pelas tempestades da perseguição e 
marcados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês têm sido os veteranos do 
sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé de que o sofrimento imerecido 
é redentor.

Voltem ao Mississipi, voltem ao Alabama, voltem à Carolina do Sul, voltem a 
Geórgia, voltem a Louisiana, voltem aos guetos e favelas de nossas cidades do 
norte, cientes de que de alguma maneira a situação pode ser mudada e o será. Não 
nos deixemos atolar no vale do desespero. 

Digo a vocês hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, 
ainda tenho um sonho.

É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. 

Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade 
o verdadeiro significado de seu credo: 'Consideramos essas verdades manifestas: 
que todos os homens são criados iguais'.

Tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de ex-
escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da 
irmandade. 

Tenho um sonho de que um dia até o Estado do Mississippi, um Estado desértico 
que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de 
liberdade e de justiça.
 
Tenho um sonho de que meus quatro filhos viverão um dia em uma nação onde 
não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Tenho um 
sonho hoje.

Tenho um sonho de que um dia o Estado do Alabama, cujo governador hoje tem os 
lábios pingando palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação 
em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos 
e meninas brancas e caminharem juntos, como irmãs e irmãos. 

Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, 
cada colina e montanha será nivelada, os lugares acidentados serão aplainados, os 
lugares tortos serão endireitados, a glória do Senhor será revelada e todos os seres 
a enxergarão juntos. 
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Essa é nossa esperança. Essa é a fé com a qual retorno ao Sul. Com esta fé 
poderemos talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com 
esta fé poderemos transformar os acordes dissonantes de nossa nação numa bela 
sinfonia de fraternidade. Com esta fé podemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar 
juntos, ir à cadeia juntos, defender a liberdade juntos, conscientes de que seremos 
livres um dia.

Esse será o dia em que todos os filhos de Deus poderão cantar com novo significado: 
"Meu país, é de ti, doce terra da liberdade, é de ti que canto. 

Terra em que morreram meus pais, terra do orgulho do peregrino, que a liberdade 
ressoe de cada encosta de montanha". 

E, se quisermos que a América seja uma grande nação, isso precisa se tornar 
realidade. Então que a liberdade ressoe dos prodigiosos picos de New Hampshire. 

Que a liberdade ecoe das majestosas montanhas de Nova York! 

Que a liberdade ecoe dos elevados Alleghenies da Pensilvânia! 

Que a liberdade ecoe das nevadas Rochosas do Colorado!

Que a liberdade ecoe das suaves encostas da Califórnia! 

Mas não só isso --que a liberdade ecoe da Montanha de Pedra da Geórgia! Que a 
liberdade ecoe da Montanha Sentinela do Tennessee!" 

Que a liberdade ecoe de cada monte e montículo do Mississippi. 

De cada encosta de montanha, que a liberdade ecoe. 

E quando isso acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando a deixarmos 
ressoar em cada vila e vilarejo, em cada Estado e cada cidade, poderemos trazer 
para mais perto o dia que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e 
gentios, protestante e católicos, poderão se dar as mãos e cantar, nas palavras da 
velha canção negra, ‘livres, enfim! Livres, enfim! Louvado seja Deus Todo-Poderoso. 
Estamos livres, enfim!’ (PREVIDELLI, 2013, p. 01 - 02). 

A partir deste discurso surgiram mudanças dentro do Estados Unidos, leis 
segregacionistas foram derrubadas, direitos aos negros foram garantidos, a luta pela 
igualdade racial começou a ganhar força após este discurso, onde as palavras diziam não 
à violência, mas que diriam o sonho de um homem que buscava a harmonia e a igualdade 
entre sua raça e outra.  

Martin Luther King, o ícone e símbolo da luta pela igualdade e direitos aos negros, 
foi assassinado em 1968 por tiros disparados por um opositor. Sua morte mostrou que ainda 
havia um longo caminho a percorrer para que o seu sonho de igualdade social entre negros 
e brancos no Estados Unidos e no mundo se tornasse realidade. 
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4. PANTERAS NEGRAS: A LUTA PELO DIREITO

Em 1966 em um Estados Unidos dominado pelas práticas racistas contra a população 
negra surgia um grupo denominado “Panteras Negras”, que tinham como objetivo a luta 
pelo direito e igualdade da população negra. Os Panteras Negras, no seu início tinham como 
lideres Huey Newton e Bobby Seale. 

Os Panteras Negras monitoravam o comportamento da força policial frente suas 
comunidades negras, onde diante as prisões de homens e mulheres negros, se posicionavam 
em uma distância permitida e vigiavam as ações policiais. Huey Newton, líder do grupo, 
esclarecia que “era para ter certeza que não iria ocorrer nenhuma brutalidade”. Em muitos 
casos, membros do grupo e policiais ficavam frente a frente, armados, em um ato que estava 
de acordo com a lei de porte de arma vigente naquela época, esses confrontos permitiam 
que os panteras negras protegessem a população negra em suas comunidades

Os Panteras negras eram a favor ao armamento da população negra, tal ato era 
em defesa contra a dura brutalidade e violência policial a que os negros das comunidades 
estavam submetidos diariamente. A fatalidade deste ato foi inúmeros confrontos armados 
entre militantes do grupo e policiais, resultando em mortes para ambos os lados.

Os panteras negras delinearam seus objetivos em um programa com 10 pontos, 
onde expuseram suas vontades e no que acreditavam:

1- Queremos liberdade. Queremos o poder para determinar o destino de nossa 
Comunidade Negra.

Nós acreditamos que o povo preto não será livre até que nós sejamos capazes de 
determinar nosso destino.

2- Queremos emprego para nosso povo.

Nós acreditamos que o governo federal é responsável e obrigado a dar a cada 
homem emprego e renda garantida. Nós acreditamos que se o homem de negócios 
americano branco não nos dá emprego, então os meios de produção devem ser 
tomados dos homens de negócios e ser colocados na comunidade de modo que o 
povo da comunidade possa organizar e empregar todas as pessoas e dar-lhes um 
padrão elevado de vida.

3- Precisamos acabar com a exploração do homem branco na Comunidade Negra.

Nós acreditamos que este governo racista tem nos explorado e agora nós estamos 
demandando a quitação do débito de quarenta acres de terra e duas mulas. Quarenta 
acres e duas mulas foram prometidos 100 anos atrás em restituição pelo trabalho 
escravo e assassinato em massa do povo preto. Nós aceitaremos o pagamento em 
moeda corrente, que será distribuída às nossas muitas comunidades. Os Alemães 
estão agora reparando os Judeus em Israel pelo genocídio do povo Judeu. Os 
Alemães assassinaram seis milhões de Judeus. O Racista Americano tomou parte 
no massacre de mais de vinte milhões de pessoas pretas; consequentemente, nós 
sentimos que esta é uma demanda modesta que nós fazemos.

4- Nós queremos moradia, queremos um teto que seja adequado para abrigar 
seres humanos.

Nós acreditamos que se os senhores de terra brancos não dão moradia descente 
para a nossa comunidade negra, então a moradia e a terra devem ser transformadas 
em cooperativas de maneira que nossa comunidade, com auxílio governamental, 
possa construir e fazer casas descentes para as pessoas.
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5- Nós queremos uma educação para nosso povo que exponha a verdadeira 
natureza da decadente sociedade Americana. Queremos uma educação que nos 
mostre a verdadeira história e a nossa importância e papel na atual sociedade 
americana.

Nós acreditamos em um sistema educacional que dê a nossos povos um 
conhecimento de si mesmo. Se um homem não tiver o conhecimento de si mesmo 
e de sua posição na sociedade e no mundo, então tem pouca possibilidade 
relacionar-se com qualquer outra coisa.

6. Nós queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar.

Nós acreditamos que o povo preto não deve ser forçado a lutar no serviço militar 
para defender um governo racista que não nos protege. Nós não lutaremos 
e mataremos os povos de cor no mundo que, como o povo preto, estão sendo 
vitimados pelo governo racista branco da América. Nós nos protegeremos da força 
e da violência da polícia racista e das forças armadas racista, por todos os meios 
necessários.

7. Nós queremos o fim imediato da brutalidade policial e assassinato do povo preto.
 
Nós acreditamos que nós podemos terminar a brutalidade da polícia em nossa 
comunidade preta organizando grupos pretos de autodefesa que são dedicados a 
defender nossa comunidade preta da opressão e da brutalidade racista da polícia. 
A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos dá o direito de portar 
armas. Nós acreditamos consequentemente que todo o povo preto deve se armar 
para a autodefesa.

8. Nós queremos a liberdade para todos os homens pretos mantidos em prisões e 
cadeias federais, estaduais e municipais.

Nós acreditamos que todas as pessoas pretas devem ser liberadas das muitas 
cadeias e prisões porque não receberam um julgamento justo e imparcial.

9. Nós queremos que todas as pessoas pretas quando trazidos a julgamento 
sejam julgadas na corte por um júri de pares do seu grupo ou por pessoas de suas 
comunidades pretas, como definido pela Constituição dos Estados Unidos.

Nós acreditamos que as cortes devem seguir a Constituição dos Estados Unidos 
de modo que as pessoas pretas recebam julgamentos justos. A 14ª emenda da 
Constituição dos ESTADOS UNIDOS dá a um homem o direito de ser julgado por 
pares de seu grupo. Um par é uma pessoa com um acumulo econômico, social, 
religioso, geográfico, ambiental, histórico e racial similar. Para fazer isto a corte será 
forçada a selecionar um júri da comunidade preta de que o réu preto veio. Nós 
fomos, e estamos sendo julgados por júris todo-brancos que não têm nenhuma 
compreensão "do raciocínio do homem médio" da comunidade preta.

10. Nós queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. E como nosso 
objetivo político principal, um plebiscito supervisionado pelas Nações-Unidas a ser 
realizado em toda a colônia preta no qual só serão permitidos aos pretos, vítimas 
do projeto colonial, participar, com a finalidade de determinar a vontade do povo 
preto a respeito de seu destino nacional.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



419

Quando um dos principais líderes do grupo, Huey Newton, foi preso em 1967 pelo 
assassinato de um policial em Oakland, o grupo criou um movimento de libertação que ficou 
conhecido como “Free Huey” (Liberte Huey), pois consideravam como injustiça a condenação 
de seu líder, pelo fato de que, a maioria dos jurados eram brancos. Assim reivindicaram que 
os processos contra os membros das comunidades negras fossem julgados por pessoas da 
mesma raça. Em julho de 1970 Huey Newton foi libertado.

Dentro dos atos dos Panteras Negras nas comunidades, estava o programa “café da 
manhã de graça para crianças”, um programa lançado pelos Panteras Negras, que notaram 
a necessidade de alimentar e nutrir as crianças das comunidades. Membros do grupo 
gastavam cerca de duas horas preparando o café para as crianças das comunidades pobres 
se alimentarem antes do início de suas atividades escolares. 

Dentre suas principais influências estava o pastor e ativista político Martin Luther 
King Jr, que defendia os direitos aos negros e a igualdade social. A morte de Martin Luther 
King em 1968 desencadeou uma série de manifestações, a maioria sendo manifestações 
armadas, vindo dos Panteras Negras, alguns relatos dos membros do grupo diziam a respeito 
da morte da principal influência ao grupo e o rancor que havia nascido dos membros do 
grupo perante a oposição: “Eles haviam matado a última chance que eu tinha de ser pacífico 
em relação a eles”. 

Como resposta a morte de Martin Luther King, membros dos grupos se preparavam 
para um confronto armado contra a força policial, neste acontecimento, um ocorrido ficou 
marcado como um dos maiores pontos impactantes da história do grupo, Bobby Hutton, 
de 17 anos, foi baleado e morto pelas forças policias. Bobby Hutton junto com os membros 
do grupo foi cercado em um porão, foi quando o líder do grupo, até então, Eldridge Cleaver, 
ordenou que os membros retirassem suas roupas para que a polícia se certificasse que 
estavam desarmados. Bobby Hutton retirou apenas sua camiseta, foi quando ambos saíram 
do porão com as mãos para cima e então Hutton foi imediatamente baleado pelos policiais. 
Sua morte causou grandes manifestações vindas por parte dos Panteras Negras. 

Era esperado que o líder Eldridge Cleaver se entregasse após a morte do jovem 
Bobby Hutton, porém, o mesmo fugiu do país, se mudando para Argélia, onde fundou um 
diretório internacional, o que possibilitou aos Panteras Negras instituir relações com países 
com sentimentos semelhantes ao do grupo. 

Com Huey Newton já libertado, Eldridge Cleaver na Argélia e Bobby Seale preso, com 
a acusação de conspirar para um motim e assassinato, a liderança do grupo enfraqueceu. 
Alguns panteras negras escolheram qual líder seguir, enquanto outros simplesmente 
desistiram.

Bobby Seale após ser libertado da prisão, fez sua campanha para a prefeitura de 
Oakland, o que foi bastante apoiada pelos membros dos Panteras Negras. Em 1972, Huey 
Newton fechou o diretório dos Panteras Negras no condado e centralizou o movimento 
em Oakland. Embora a campanha forte, o que acabou registrando 500 mil eleitores, Bobby 
Seale acabou sendo derrotado.

Problemas internos, como disputas políticas e uso de drogas acabou levando ao 
enfraquecimento do grupo, que ficou ativo até a década de 1980. Após a década de 1990 os 
Panteras Negras acabaram perdendo expressão política e organizacional.

Huey Newton foi baleado em 1989 e morreu aos 49 anos. Eldridge Cleaver morreu 
aos 62 anos, a causa da morte não foi revelada. Bobby Seale está hoje com 79 anos e ainda 
está entre os muitos Panteras Negras ainda vivos que ainda defendem as mesmas causas 
e carregam o legado de um grupo que lutou pela igualdade social e os direitos de seus 
semelhantes.
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5. ROSA PARKS: SÍMBOLO DE UM MOVIMENTO

Nos Estados Unidos, na década de 1950, os Estados Unidos possuíam leis raciais para 
a população, uma delas era vinculada a lugares nos ônibus, onde existiam lugares certos 
para pessoas negras e pessoas brancas se acomodarem. Diante a esta situação, em 1 de 
dezembro de 1955, uma mulher negra de 42 anos, chamada Rosa Parks acabava de entrar 
para história e se tornar símbolo de movimentos raciais a favor de igualdades de direitos à 
população negra, tudo aconteceu quando Rosa Parks se recusou a ceder o seu lugar em um 
ônibus para que um homem branco pudesse se acomodar. Essa ação resultou em sua prisão 
e a uma multa por se recusar a se levantar e ceder o seu lugar ao homem branco.

A ação de Rosa Parks resultou no início de um movimento liderado pelo ativista e 
símbolo da luta racial, Martin Luther King, que planejou o boicote em massa de 381 dias 
contra as companhias de ônibus locais e iniciando uma grande reviravolta nos Estados 
Unidos. 

Como consequência desta manifestação gerada pelo ato de Rosa Parks, a mesma 
teve que enfrentar ameaças de morte, humilhações e gerando a sua mudança de cidade por 
não conseguir arrumar um emprego. 

Seu ato de coragem fez com que a mesma ficasse conhecida como símbolo de luta 
pelos direitos civis aos negros. Em 1999, o presidente Bill Clinton condecorou Rosa Parks, com 
88 anos, com a medalha de ouro do Congresso norte-americano por seu gesto de coragem.

Rosa Parks nasceu em 4 de fevereiro de 1913 e faleceu em 24 de outubro de 2005 em 
seus 92 anos. 

6. DESOBEDIÊNCIA CIVIL: PROTESTOS PACÍFICOS 

Desobediência Civil é uma forma de protesto político, feita de forma pacifica, que 
procura protestar e se opor contra um governo opressor. Seu conceito foi escrito por Henry 
David Thoreau em 1849. 

Uma das características deste tipo de protesto é a inexistência da violência física 
em seus protestos. Acredita-se que seria o suficiente e efetivo que a população apenas não 
apoiasse o sistema opressor. 

Muitos ícones utilizaram este tipo de protesto, como Mahatma Gandhi, que utilizou 
o método para mobilizar a população da índia, para que se libertassem da exploração 
inglesa. Outro ícone foi Martin Luther King, que utilizou o método para liderar campanhas e 
manifestações a favor dos direitos civis e igualdade social aos negros.

7. A SITUAÇÃO DE DIREITOS E IGUALDADES NO BRASIL

7.1. Direitos no Brasil

O ponto dos direitos no Brasil parece ser mais atual que nunca! 
Quanto mais se tem caminhado para o amadurecimento das instituições 

democráticas, menos vemos os direitos serem cumpridos. 
É dito que mais de 25 milhões de brasileiros (IBGE) vivem e sofrem com a pobreza, 

indo contra os direitos sociais de todo cidadão. 
Os relatos diários de falta de segurança em nossa cidade e país faz com que nos 

atentemos que o direito civil de ir e vir estão ameaçados. Hoje, é comum vermos casas com 
grades nas janelas, o cidadão que não sai sozinho em determinados horários, por medo.
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Na obra, Cidadania no Brasil – o longo caminho, de Murilo de Carvalho podemos ver 
sobre o avanço da cidadania no Brasil, enquanto fenômeno histórico, onde temos os direitos 
civis, os direitos políticos e direitos sociais.

O assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil, Maurício Santoro 
citou em 2012, que: "O Brasil é um país com ótimas leis, mas que não são cumpridas” e que 
"Existe um déficit de Justiça muito grande". 

Vemos, no Brasil, uma economia que mesmo ante a crise, tem se mostrado forte e 
com sinais de recuperação, um país com grande distribuição de renda, mas que faz com que 
a população mais carente e menos instruída, perca seus direitos fundamentais.

7.2. O Preconceito no Brasil

Preconceito, segundo Flávia Cunha (Professora Formadora da Diversidade) CEFAPRO, 
Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. É um 
julgamento apressado e superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida 
e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas.

É notável, aos nossos olhos, que vivemos num país bastante preconceituoso. 
Talvez pelo fato de termos uma sociedade conservadora, porém, que vem sentindo fortes 
mudanças: teve-se a união civil estável dos homossexuais reconhecida, o direito à liberdade 
de expressão (como a marcha da maconha) concedida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Infelizmente, mesmo com tantas mudanças, temos presenciado altos índices de 
homossexuais assumidos sendo agredidos e até assassinados todos os dias. O direito ao 
livre arbítrio e ao uso das leis colocam todos os cidadãos, iguais, diante da sociedade e pela 
Constituição, porém, isto não vem sendo cumprido. 

Tudo que é considerado “novo”, “distinto” vem sendo tratado com desprezo, 
imoralidade e tamanha falta de respeito. Vemos, nas escolas, a prática do bullying por alunos, 
o que pode gerar, em um futuro próximo, um adulto capaz de pensar e agir com enorme 
desrespeito e até mesmo, impunemente, com todo aquele que é diferente dele. Muitos dos 
atos e preconceito que vemos hoje são frutos de práticas na infância. 

Nota-se que o preconceito é vivido sim, de todos os lados. 
Não é somente a parcela da população LGBT que sofre, ou aqueles que sofrem com 

racismo, mas, também, hoje em dia, aqueles que antes só atacavam, seja por religiosidade, 
ou ensinamentos, têm sido atacados, como os cristãos. É comum vermos preconceito a 
esta classe. Muitas vezes, a sociedade, generaliza e estes são tidos como moralistas, que 
condenam tudo e atacam tudo. A falta de respeito vem de todos os lados. O respeito é um 
dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. 
O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação a outra.

Respeito é simples. Não depende de quantidade de dinheiro ou de cor de pele, 
opção sexual, ou seja, o que for!

O preconceito aos usuários de drogas, aos menos favorecidos financeiramente, 
homossexuais, negros e nordestinos são os mais comuns no nosso país, mas, vemos que a 
liberdade de expressão vem sendo fortemente julgada e que também existe o preconceito 
de ambos os lados: das minorias e das maiorias! 

O ser humano precisa, com urgência, aprender que as diferenças não o fazem 
melhor ou pior que o outro, e que nossas diferenças sociais e até mesmo, intelectuais, são 
características únicas de cada um e que se olharmos de outra forma, só temos a ganhar: 
ganharemos sabedoria, cultura e principalmente, respeito.
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Na Constituição brasileira existem alguns artigos e parágrafos que defendem todas 
as pessoas e o uso da expressão sem censura, tais como:

• 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:

V - o pluralismo político

• 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, 
liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.

• Art. 220º A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição.

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Temos um país com leis que defendem o cidadão igualmente, mas porque não vemos 
isto acontecer na “vida real”? O povo não tem ciência que um país tão rico geograficamente 
e culturalmente só perde com o preconceito visto diariamente. 

Segundo a ONU, o Brasil vive uma falsa democracia, onde o racismo e o preconceito 
são evidentes: o homem negro, que entra num shopping, é olhado de lado por alguns, 
ou é seguido por um segurança; a menina que tem, na escola, seu cabelo afro chamado 
de “cabelo ruim”, entre outros inúmeros exemplos. Segundo o Ibge, negros são 50,7% da 
população brasileira, mas 126 anos após a edição da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no 
Brasil, o país ainda enfrenta o preconceito racial desta grande parcela da sociedade. 

Em setembro de 2014, o Grupo de Trabalho das Organizações das Nações Unidas 
sobre Afrodescendentes, publicou um relatório apontando que no Brasil o racismo é 
“estrutural e institucional”. Para a ONU, nosso país viveria em uma “falsa democracia racial”, 
que nega a existência do racismo devido à miscigenação entre diferentes povos e raças. Em 
1988, com a promulgação da Constituição que está em vigor, a prática do racismo passou a 
ser considerado um crime inafiançável e imprescritível.

Ao contrário da injúria racial (Ofender a honra de alguém valendo-se de elementos 
referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem), os crimes de racismo, expressos na Lei n°. 
7.716/89, são inafiançáveis.
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O crime de racismo consiste em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Este atinge uma coletividade 
indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. A pena 
prevista é de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. 

A lei considera diversas condutas como crimes de racismo, tais como: o ato de impedir 
ou dificultar o acesso de pessoas a serviços, empregos ou lugares, impedir a matrícula em 
escola, o acesso às forças armadas e, inclusive, obstar por qualquer meio o casamento ou a 
convivência familiar por razões de preconceito. 

Um país com tanta diversidade não poderia ou, não deveria ter tanto preconceito 
enraizado e comumente visto todos os dias. O preconceito é tão antigo quanto a humanidade, 
já o racismo parece não ter mais de quinhentos anos, ao menos do nosso país! 

7.4. A Conduta Policial no Brasil

Para a organização Human Rights Watch (organização internacional não-
governamental que defende e realiza pesquisas sobre os direitos humanos) a violência da 
polícia brasileira ainda é um dos principais desafios para o avanço dos direitos humanos no 
País, cita Roldão Arruda, jornalista e repórter da editoria de política do Estadão. 

Temos, em nosso país, a violência policial como um dos principais desafios no que 
se refere aos direitos humanos. Mesmo sendo bastante presente internacionalmente nos 
debates que se referem aos direitos humanos, a situação enfrentada ainda é bastante 
complicada em nosso país.

A organização Human Rights Watch, cita a tortura, os maus-tratos, as execuções 
extrajudiciais e outras práticas abusivas cometidas por policiais. Tem-se tentando conter o 
abuso e a violência cometidas por estes, mas as ações ainda são pequenas. Ainda vemos 
falsos registros policiais, corrupção e abuso de poder todos os dias. 

Ainda sobre o levantamento feito pela Human Rights Watch, “A polícia foi responsável 
por 436 mortes no Estado do Rio de Janeiro e 505 mortes no Estado de São Paulo, nos 
primeiros nove meses de 2014. No Estado de São Paulo, isto representa um aumento de 
93 por cento em relação ao mesmo período de 2013”. De acordo com as informações 
mais recentes disponíveis, compiladas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma 
organização não-governamental (ONG), mais de 2.200 pessoas foram mortas em operações 
policiais em todo o Brasil em 2013, uma média de 6 pessoas por dia, afirma o documento. 

Podemos citar também, como exemplo de abuso, a violência da polícia contra 
as pessoas que participaram de manifestações contra a Copa do Mundo – incluindo os 
jornalistas. “De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, as polícias 
estaduais feriram ou prenderam 178 jornalistas que faziam a cobertura das manifestações 
em diversas regiões do país no ano que antecedeu a Copa do Mundo 2014. Em vários 
incidentes, a polícia fez uso excessivo da força, inclusive espancando manifestantes que não 
resistiam à prisão e lançando bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes a curta 
distância.”
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Ao comentar as dificuldades para a contenção dos abusos policiais no Brasil, 
especialmente no caso das execuções, a organização internacional observa: “Ainda há 
obstáculos significativos para a responsabilização de policiais por execuções extrajudiciais 
em São Paulo, incluindo falhas na preservação de evidências forenses fundamentais e falta de 
profissionais e recursos para que o Ministério Público possa cumprir sua tarefa constitucional 
de exercer o controle externo da polícia”. Os policiais têm a função de manter a ordem, de 
prevenir e reprimir crimes, mas eles devem atuar de acordo com a lei, respeitando os direitos 
fundamentais do cidadão. Porém, o Estado, além do preparo policial a remuneração deve 
ser revista. É necessário melhorar o treinamento das forças policiais: não somente aplicar 
provas objetivas para ser um agente da Lei.

8. CONCLUSÃO

A luta pela igualdade dos direitos sempre foi motivo de grande repercussão dentro 
da história. Tivemos o privilégio de estudar neste artigo uma parte desta história da luta 
pela igualdade de direitos, mostramos a realidade e as causas, o grupo Panteras Negras teve 
que lutar para defender seus direitos e mais do que tudo, sua dignidade. A realidade na qual 
este grupo estava inserido, uma realidade de racismo e preconceitos, que estavam sempre 
destinados a sofrer pela cor de sua pele e foi este que os motivou a lutar por seus direitos e 
pela prática de igualdade social dentro dos Estados Unidos. A breve introdução de Martin 
Luther King serviu para melhor entender o que os negros defendiam e queriam para si e 
seus semelhantes, o motivo pelo qual Panteras Negras lutavam, um simples motivo: serem 
tratados como Seres Humanos, com direitos e igualdades garantidos e o mais importante, o 
fim do racismo dentro dos Estados Unidos e no mundo. 

A respeito do Brasil, em questões de Direitos, devemos lutar para que os direitos 
sejam respeitados, e ao mesmo tempo, ter consciência dos deveres e cumpri-los. Em um país 
com tamanha desigualdade, vemos que as leis, referentes ao direito civil, políticos e sociais 
muitas vezes não são cumpridas e aplicadas a todos, como deveria e está na própria lei.

Em respeito ao preconceito e racismo existentes no Brasil, as pessoas que não 
conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas sim, e isto, 
infelizmente é uma prática tida como normal por muitos. Segundo a ONU, durante os 
últimos 10 anos, o Brasil mostrou vontade política para superar o racismo e abordar as 
questões de igualdade racial enfrentadas pelos afro-brasileiros: o Brasil desenvolveu leis, 
decretos na Constituição, legislação infraconstitucional, políticas públicas de promoção da 
igualdade racial, mas, para superar o legado do colonialismo e da escravidão, os desafios 
enfrentados pelo país são grandes. Mesmo com o compromisso do governo, do quadro 
jurídico abrangente e da ampla gama de políticas públicas, o racismo vem sido combatido 
de forma lenta. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico deveria ser 
abolido, mas, infelizmente muitos dos preconceitos tidos vêm de casa. As pessoas que 
mais criticam normalmente são as que menos sabem ou têm conhecimento do outro. O 
preconceito, seja qual for, é sinal de imaturidade, e nasce de uma falsa crença de que uns são 
melhores que os outros. E esta é uma causa que deve sim, ser combatida, mesmo que não 
em passos largos. O respeito mútuo representa uma das formas mais básicas e essenciais 
para uma convivência saudável e isto não significa concordar em todos as áreas com outra 
pessoa, mas significa não discriminar ou ofender essa pessoa por causa da sua forma de 
viver ou suas escolhas.
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Em respeito à Conduta Policial existente dentro do Brasil, podemos perceber que a 
responsabilidade do Estado é grande, por não investir em segurança. Os policiais deveriam 
sim, ser melhor renumerados e os treinamentos deveriam ser menos violentos e mais 
humanos. É necessário melhorar o treinamento das forças policiais: não somente aplicar 
provas objetivas para ser um agente da Lei. 

O Brasil precisa ainda melhorar suas leis e o tratamento em relação às minorias, 
visando amenizar o preconceito e o racismo que estas minorias acabam sofrendo dentro da 
Sociedade e fazer com que estas mesmas minorias, muitas vezes injustiçadas por ter seus 
direitos violados, acabem sendo tratadas de maneira igual perante a maioria e de forma 
totalmente humana e civilizada. 
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RESUMO
O objetivo deste artigo é expor a Teoria das Incapacidades no Direito Civil brasileiro à luz da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, o que culminou no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e, por consequência, em diversas alterações qualitativas 
acerca do tema na legislação infraconstitucional. Por meio do método dedutivo demonstrou-
se a repersonalização do Direito Civil através da dignidade da pessoa humana até os direitos 
da pessoa com deficiência, especialmente no que toca a capacidade de exercício dos 
atos da vida civil por estes indivíduos. Percebe-se uma evolução legislativa na Teoria das 
Incapacidades ao melhor definir a capacidade civil das pessoas, sobretudo ao considerar 
que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Assim, a capacidade civil 
plena tornou-se a regra enquanto a incapacidade relativa, a exceção. Analisa-se, por fim, 
o instituto da tomada de decisão apoiada, inovação trazida pelo Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, que se mostra como forma de garantir o pleno exercício da capacidade civil. 
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência; Processo de tomada de decisão apoiada.

ABSTRACT
The goal of this article is to discuss the Theory of Legal Incapacity before the Brazilian civil 
law under the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 and the International 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its optional protocol, which 
culminated in the People with Disabilities Statue, and thus, in numerous qualitative 
amendments in the sub constitutional legislation regarding the subject-matter. Through 
deductive reasoning, it was established that the remodeling of the civil law was achieved 
through the dignity of the human being and extending to the rights of the disabled people, 
especially concerning their ability to perform regular civil life activities. As the definition 
of people’s civil capacity became more consistent, the legislation improvement concerning 
the Theory of Legal Incapacity was noticeable, especially after considering that disability 
doesn’t affect people’s absolute civil capacity. Accordingly, absolute civil capacity became 
the guideline whereas relative incapacity, the exception. It is analyzed, finally, the institute 
the supported decision-making, a People with Disabilities Statue innovation, and begins to 
show itself as an order to ensure the full exercise of civil capacity.
Keywords: Dignity of the human; International Convention on the Rights of Persons; 
Supported decision-making process.
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1. INTRODUÇÃO

A finalidade deste trabalho é esclarecer os conceitos positivados na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e na Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência à luz da lei 13.146/2015.

Primeiramente, faz-se uma imersão no universo constitucional, a fim de investigar 
as bases teóricas do conceito de dignidade da pessoa humana, que engloba o direito a 
igualdade e a autonomia. Neste sentido, o Estado é responsável por editar leis que consagrem 
e efetivem a dignidade da pessoa humana, especialmente no que tange a positivação dos 
direitos das pessoas com deficiência, sem delas retirar sua autonomia e respeitando suas 
vulnerabilidades. 

Adiante, na busca de efetivar tais direitos, deve-se atentar aos conceitos de 
personalidade, como condição existencial inata ao ser humano e a capacidade civil, como 
potencialidade e medida de exercício destes direitos. Para tanto, estuda-se a Teoria das 
Incapacidades criada por Savigny, a qual foi relativizada pelo Estatuto da Pessoa com 
Deficiência ao abolir a incapacidade absoluta para os maiores de 18 anos, sobretudo no que 
tange às pessoas com deficiência. 

A fim de melhor analisar o tratamento dispensado a Teoria das Incapacidades no 
atual ordenamento jurídico pesquisou-se acerca da evolução das leis que abordaram o tema, 
a partir do Código Civil de 1916. Houve grandes modificações no tratamento dispensado às 
pessoas com deficiência no que tange à sua capacidade de fato. Originalmente, no Código 
Civil de 1916 a incapacidade absoluta era a regra, enquanto no Código Civil de 2002 já foi 
possível incluir boa parte das pessoas com deficiência entre os relativamente incapazes. 
Por fim, a incapacidade absoluta das pessoas com deficiência foi retirada do ordenamento 
jurídico e a capacidade plena tornou-se a regra, através das alterações promovidas pelo 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Com a internalização da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, no ano de 2009, a legislação civil infraconstitucional 
ficou em desacordo com seus preceitos, especialmente pelo fato de a Convenção possuir 
força de emenda constitucional. Portanto, pessoa com deficiência seria aquela com 
“impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”, sem interferir no exercício 
da capacidade civil em igualdade de condições com as demais pessoas, tornando a curatela 
medida excepcional.

Por fim, aborda-se as inovações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 
ao ordenamento jurídico brasileiro, dando destaque ao processo de Tomada de Decisão 
Apoiada, instituto inédito na legislação pátria, porém, já utilizado em vários outros 
países, o qual garante o exercício da dignidade da pessoa humana. Desta forma, busca-se 
demonstrar que os impedimentos das pessoas com deficiência podem ser sanados através 
de procedimentos, tal qual a tomada de decisão apoiada, de maneira a demonstrar que as 
diferenças apresentadas pelas pessoas com deficiência não interferem em sua capacidade 
civil, nem em aspectos existenciais ligados à sua personalidade.
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2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa construída a partir do método dedutivo uma 
vez que se parte da análise da doutrina referente ao tema de uma maneira geral, afunilando-
se nas novas disposições trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, para então 
estabelecer uma conclusão. A técnica de pesquisa utilizada é a documental indireta. Assim 
sendo, utilizam-se principalmente doutrinas, destacadas as de Direitos Humanos e Direito 
Civil, artigos científicos e ainda os materiais obtidos na Internet, periódicos, consulta a jornais 
e revistas jurídicas. 

3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, AUTONOMIA E IGUALDADE

A dignidade da pessoa humana está pautada na capacidade de valorizar o ser 
humano e permitir que ele tenha condições plenas de vivência em sociedade. Nesse sentido, 
pode-se dizer que a dignidade se apresenta como uma tricotomia, resumidamente trata-se 
de um conjunto de três elementos interdependentes. São eles: o corpo, a mente e o estado 
de espírito. O ser humano é digno quando sua mente, seu corpo e seu estado de espírito 
trabalham em harmonia. Pode ocorrer, como é o caso das pessoas com graves deficiências 
mentais, da mente apresentar-se doente, de maneira que não possa trabalhar em harmonia 
com o corpo e o estado de espírito. É neste ponto, portanto, que entra a atuação do Estado. 
Ele deve garantir efetivar medidas que garantam a existência digna em sociedade e que 
permitam que essas pessoas possam gozar plenamente dos direitos fundamentais.   

A primeira Constituição a consagrar explicitamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana foi a de 1988, ao prescrever no artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa 
humana como fundamento da República Federativa do Brasil e, consequentemente, como 
regra matriz dos direitos fundamentais. 

Voltado à filosofia Kantiana, Ingo Wolfgang Sarlet, caracteriza a dignidade da pessoa 
humana como a autonomia e o direito de autodeterminação da pessoa (de cada pessoa)641.  
Neste sentido, ainda esclarece que a dignidade da pessoa humana apenas estará assegurada 
“quando for possível uma existência que permita a plena fruição dos direitos fundamentais, 
de modo especial, quando seja possível o pleno desenvolvimento da personalidade.”642

Nessa esteira, Nelson Rosenvald explica as duas faces da dignidade da pessoa 
humana, uma com eficácia positiva e outra negativa. Tem eficácia negativa quando age 
na proteção do indivíduo, de modo que todo ser humano seja respeitado como sujeito, 
considerado na sua individualidade com todas suas particularidades e especificidades. Por 
outro lado, verifica-se a eficácia positiva como um o direito à promoção. Esta garantia faz 
com que qualquer pessoa que venha ao mundo tenha direito à autodeterminação, a ser 
protagonista de sua própria vida e exercer sua autonomia, devendo o Estado estimular a 
prática de atos existenciais.643

641 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa Humana e Direitos fundamentais na constituição de 1988.  9. 
ed.  rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 56.
642 Id. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, 
p. 311.
643  ROSENVALD, Nelson. Palestra sobre os Reflexos do Estatuto da Pessoa com Deficiência: Lei 13.143, de 6 de 
julho de 2015, no Direito de Família e no Direito das Sucessões. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
– EMERJ. Rio de Janeiro: 11. mar. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZOPRGFsswb0>. 
Acesso em: 13 abr. 2016.
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Luís Roberto Barroso divide o conceito da dignidade da pessoa humana em 
três elementos essenciais: valor intrínseco da pessoa humana, autonomia da vontade 
e valor comunitário. No que tange a autonomia, apresenta-a como elemento ético da 
dignidade. Seria “o fundamento do livre arbítrio dos indivíduos que lhes permite buscar, 
da sua própria maneira, o ideal de viver bem e de ter uma vida boa. A noção central aqui 
é a autodeterminação: uma pessoa autônoma define as regras que vão reger sua vida.”644  
Significa o poder da pessoa de tomar decisões sobre religião, política, relacionamentos, 
trabalho, opções personalíssimas que não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar sua 
dignidade, isto é, devem ser exercidas sem a interferência estatal. 

Portanto, é imperioso enxergar o Estado como responsável positivo dos direitos 
das pessoas com deficiência, devendo fornecer os elementos necessários para que vivam 
plenamente sua dignidade em sociedade, sem interferir em sua autonomia. Isto se justifica 
em razão de que aquele que possui algum tipo de ‘diferença’ pode vir a ser renegado 
socialmente, de tal forma que deva ser garantida sua igualdade na diferença. 

O Código Civil, como lei reguladora das relações interpessoais, desloca os direitos 
fundamentais para um segundo plano, de maneira que não considera os indivíduos em 
sua existência humana, mas sim como indivíduos titulares de relações patrimoniais, como 
proprietário, contratante, herdeiro, etc.

Havendo a desigualdade, ao contrário do que prega (ou pregava) o Código Civil, cabe 
ao Estado garantir que os desiguais atinjam o patamar da igualdade. A partir do momento 
que existir inserção social dos grupos minoritários, sua dignidade estará salvaguardada.645  
Neste sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência altera alguns dispositivos do diploma 
acima mencionado buscando descaracterizar essa visão materialista e adequá-la ao principio 
da dignidade da pessoa humana.

Vale salientar que toda e qualquer interpretação constitucional que se faça do 
princípio da dignidade da pessoa humana, deve passar, obrigatoriamente, pelo princípio da 
igualdade. Para entender a proteção excepcional das pessoas portadoras de deficiência faz-
se necessário compreender corretamente o princípio da igualdade.646

Imaginar que todos são iguais, desconsiderando as individualidades fáticas de cada 
um, seria uma profunda iniquidade, pois se estaria afastando da finalidade da igualdade que 
é a promoção da justiça.647 O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em 
situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar tratamento isonômico às partes 
significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 
desigualdades”648

644 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência Mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 81.
645 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais e trabalhistas. 
São Paulo: LTR, 2008, p. 33. 
646 SILVA, Luzia Gomes. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: Portadores de Deficiência, Igualdade. 
Disponível em: <http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4787&idAreaSel=2&seeArt=yes>. 
Acesso em: 18 abr. 2016. 
647  COSTA, Igor Sporch. Igualdade na Diferença e Tolerância. Viçosa: UFV, 2007, p. 59.
648 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 42.
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Acerca da igualdade, Norberto Bobbio afirma que este valor, juntamente com a 
liberdade,

se enraízam na consideração do homem como pessoa. Ambos pertencem à 
determinação do conceito de pessoa humana, como ser que se distingue ou 
pretende se distinguir de todos os outros seres vivos. Liberdade indica um estado; 
igualdade, uma relação. O homem como pessoa deve ser, enquanto indivíduo em 
sua singularidade, livre; enquanto ser social, deve estar com os demais indivíduos 
numa relação de igualdade.649

Neste sentido, consoante já dito, desde o advento da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 salvaguarda-se o direito à dignidade da pessoa humana, o 
que engloba o direito à igualdade e à autonomia. O ser humano deve ser visto, cuidado e 
promovido pelo Estado como um ser unitário. O ordenamento jurídico não pode fracioná-lo 
a ponto de limitá-lo a uma doença ou patologia, afinal, todo indivíduo possui suas crenças, 
valores e opiniões, de tal forma, que possui direito a sua autodeterminação.

3.1. Da Personalidade a Teoria das Incapacidades

A personalidade está ligada a ideia de pessoa, como qualidade inerente ao ser humano. 
Trata-se da aptidão para adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. Independente da 
consciência do indivíduo sobre sua personalidade ela é reconhecida a toda pessoa, como 
condição inata a sua existência humana, sobrelevando o atributo da universalidade.

Cumpre salientar que nem sempre foi assim, pois ao tempo da escravidão, a 
personalidade jurídica não era reconhecida aos escravos, isto é, a condição humana de 
alguns indivíduos era menosprezada pelo ordenamento jurídico, em virtude de sua condição 
social. Já com o advento do Código Civil de 1916, todo ser humano passou a ser capaz de 
direitos e deveres na ordem civil, sem distinção de sexo, origem, idade ou outra condição. 
Assim permanece até os dias atuais.

Ao lado da personalidade jurídica conferida aos seres humanos existe a personalidade 
jurídica conferida às pessoas jurídicas, de tal forma que a personalidade jurídica seja um 
atributo outorgado pela ordem jurídica. No entanto, neste trabalho, o estudo ficará restrito 
ao primeiro grupo.

O Código Civil de 2002, no mesmo sentido que o Código Civil de 1916, define em 
seu artigo 2º, que a personalidade da pessoa se inicia a partir do nascimento com vida. Esta 
personalidade segue com o indivíduo por toda sua existência, somente a perdendo com a 
morte.

Em compasso com a personalidade jurídica surge a capacidade, como medida da 
personalidade. De nada valeria a personalidade sem a capacidade jurídica, são conceitos 
que se complementam, da mesma maneira que a utilização de um direito integra a ideia de 
alguém ser seu titular. A personalidade jurídica existe ou não existe, enquanto a capacidade 
jurídica seria o limite dessa potencialidade de exercício de direito, podendo-se ter mais ou 
menos capacidade.650

649 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000, p. 07.
650 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: parte geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 71-72
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A capacidade jurídica se subdivide em capacidade de direito e capacidade de fato. A 
capacidade de direito ou de gozo é aquela que a toda pessoa adquire ao nascer com vida, 
como possibilidade de aquisição de direitos e deveres na ordem civil, assemelhando-se com 
a personalidade. Enquanto a capacidade de fato ou de exercício é a capacidade da pessoa 
praticar, por si só, atos da vida civil. A pessoa que reúne ambas as capacidades possui a 
capacidade civil plena.

Neste sentido, não existe incapacidade de direito, mas somente incapacidade de 
fato. A incapacidade, como restrição legal ao exercício de atos da vida civil, somente pode 
ser imposta pela lei, excepcionalmente, aos que necessitam de proteção, pois sonega ao 
indivíduo sua capacidade de ação. Portanto, a capacidade é a regra e a incapacidade a 
exceção, plenamente justificada.651 

Friedrich Carl von Savigny, na Alemanha, criou a teoria das incapacidades, de acordo 
com o grau de discernimento do indivíduo, dividindo-a em três grupos: os absolutamente 
capazes, os relativamente incapazes e os absolutamente capazes. Tal teoria foi incorporada 
pelo Código Civil de 1916 e, posteriormente, pelo Código Civil de 2002, sofrendo algumas 
alterações. 

3.2. A Teoria das Incapacidades e a Pessoa com Deficiência no Código Civil de 1916 e 
de 2002

O artigo 5º do Código Civil de 1916 assim dispunha: “São absolutamente incapazes 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil: os loucos de todo o gênero. ” Segundo Silvo 
de Salvo Venosa a expressão ‘loucos de todo gênero’ passa a falsa ideia de que o Código 
se referia apenas aos ‘loucos furiosos’, no entanto, afirma que não foi essa a intenção do 
legislador. Considerou-se louco e, consequentemente, passível de interdição, todos aqueles 
com anomalia mental, diagnosticada com auxílio da medicina.652 Tal qual prescrito, toda 
espécie de desequilíbrio mental seria abarcada pelo termo ‘loucos’, desde que assim 
comprovada através do processo de interdição.653  

Formada através de uma perspectiva médica, a definição dos absolutamente incapazes 
pecava por generalizar os inúmeros tipos de deficiência, justificada pelo insuficiente avanço 
da ciência médica acerca das patologias. Diante da falta de conhecimento acerca do tema, 
o Código ao utilizar critérios médicos para tratar as pessoas com deficiência, refere-se a elas 
como absolutamente incapazes. Chegou-se ao ponto de considerar o surdo-mudo como 
absolutamente incapaz, possibilitando sua interdição, nos termos do artigo 451 do referido 
diploma.

Dezoito anos após a publicação do Código Civil de 1916, o Decreto-Lei 24.559 de 
1934 deixou de utilizar a expressão ‘loucos de todo gênero’ e passou a empregar o termo 
‘psicopatas’. Ao mesmo tempo foi criado o Conselho de Proteção aos Psicopatas, o qual 
era constituído por médicos e juízes. A intenção do diploma foi de incluir o Judiciário na 
definição de um conceito que até então era exclusivamente medicinal.

651 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: parte geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 85.
652  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. vol. I. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2002, p. 163. 
653 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. vol. 1. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 158.
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Em que pese à sentença de interdição fosse proferida pelo juiz, ele se baseava única e 
exclusivamente nos laudos médicos e perícias produzidas. Através do Conselho de Proteção 
aos Psicopatas o magistrado teria maior proximidade e contato com as partes dos processos 
de interdição. “O psicopata passou a ser visto segundo os enfoques jurídico e médico, 
na medida em que sua mera existência era uma questão de ordem pública, em razão do 
potencial de periculosidade.”654 

Pôde-se, a partir do aludido Decreto-lei, distinguir o psicopata em relativa e 
absolutamente incapaz. No entanto, sua aplicação prática foi, mais uma vez, um desrespeito 
aos direitos humanos como um todo, pois a internação tornou-se corriqueira, com a 
consequente exclusão social dos ‘psicopatas’.

Assim, entendeu-se que a internação era a regra, e o tratamento extra-hospitalar 
a exceção, bastando a mera suspeita de existência da doença mental para que o 
indivíduo fosse cerceado em asilos, com a subsequente supressão de seus direitos 
civis, e submissão à tutela do Estado. Não havia garantias contra esta medida, 
embora formalmente existisse um conselho de "proteção" aos psicopatas (extinto 
em 1944).655

Por fim, o Decreto-lei 24.599/34 foi revogado pelo Decreto n. 99.678, de 8 de novembro 
de 1990, também já revogado, no entanto, sua carga valorativa foi consagrada no artigo 3º, 
inciso II e artigo 4º, incisos II e III do Código Civil de 2002. Enquanto no Código de 1916 
a regra era que toda pessoa com desequilíbrio mental fosse considerada absolutamente 
incapaz, no Código de 2002, a grande inovação foi incluir no rol dos relativamente incapazes 
aqueles que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido e os excepcionais 
sem desenvolvimento mental completo. Segundo Nelson Rosenvald, o Código “substituiu 
um critério subjetivo unicamente médico por um critério objetivo de autodeterminação”.656

O Código Civil de 2002 originalmente considerou como absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do artigo 3º, os que “por enfermidade 
ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 
atos”. Trata daqueles que possuem qualquer perturbação psíquica não transitória, seja ela 
congênita ou adquirida, desde que limitadora do entendimento e da formação da vontade 
da pessoa. Cita-se como exemplo os dementes, aqueles com fraqueza mental senil e os 
alienados mentais.

Segundo Maria Helena Diniz fez bem o Código Civil de 2002 em abandonar a 
expressão ‘loucos de todo gênero’, por ser retrógrada e pecar pela falta de técnica, dando 
ensejo a confusões em razão de seu conteúdo amplíssimo, alcançando toda e qualquer 
pessoa com distúrbio mental ou anomalia psíquica.657 

654 MACEDO, Camila Freire A evolução das políticas de saúde mental e da legislação psiquiátrica no Brasil. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/8246/a-evolucao-das-politicas-de-saude-mental-e-da-legislacao-
psiquiatrica-no-brasil>. Acesso em: 22 abr. 2016. 
655 Ibid.
656 ROSENVALD, Nelson. Palestra sobre os Reflexos do Estatuto da Pessoa com Deficiência: Lei 13.143, de 6 de 
julho de 2015, no Direito de Família e no Direito das Sucessões. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
– EMERJ. Rio de Janeiro: 11. mar. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZOPRGFsswb0>. 
Acesso em: 13 abr. 2016.
657 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. vol. 1. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 158.
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Na incapacidade absoluta a pessoa tem capacidade de gozo ou de direito, mas não 
possui a capacidade de fato ou de exercício, porquanto, sozinha não pode praticar atos da 
vida civil, precisando sofrer um processo de interdição e lhe ser nomeado um representante. 
O desrespeito a essa regra é causa de nulidade do ato praticado.

Neste mesmo sentido, o Código Civil de 2002 modificou a forma de tratamento aos 
“que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido” e aos “excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo”, considerando-os como relativamente incapazes a 
certos atos ou à maneira de exercê-los, nos termos do artigo 4º.

Os primeiros são os deficientes mentais de discernimento reduzido, devendo, 
portanto, possuir um razoável discernimento sobre a vida, podendo praticar determinados 
atos por si sós, porém, a regra é que sejam assistidas para a prática dos atos em geral. Trata-
se de uma incapacidade intermediária entre a capacidade plena e a incapacidade absoluta. 
Caso não possua nenhum discernimento será tratado como absolutamente incapaz.

Os segundos são aqueles com desenvolvimento mental incompleto, incluem-se os 
portadores de Síndrome de Down, bem como os excepcionais sem desenvolvimento mental 
completo, a exemplo dos surdos-mudos. Estes últimos possuem o grau de capacidade 
dependente da educação recebida e da aptidão para interagir com o mundo exterior, 
podendo ser considerados tanto como absolutamente incapazes, se a patologia lhes privar 
de total discernimento; como relativamente incapazes, se possuírem algum discernimento; 
ou como plenamente capazes, se mesmo com diante da sua patologia, tenha recebido 
instrução para participar efetivamente da sociedade e entender os atos da vida civil.

Na incapacidade relativa a pessoa pode praticar atos da vida civil, desde que 
devidamente assistida, podendo o ato ser anulável se desrespeitada esta norma. No entanto, 
pode praticar alguns atos sem a assistência, como aceitar mandato, fazer testamento, ser 
testemunha em atos jurídicos, casar, votar, dentre outros.

3.3. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo

A dignidade da pessoa humana, ao ser consagrada como princípio fundamental 
da República Federativa do Brasil, deu lugar de destaque aos direitos humanos na ordem 
constitucional. Sob a insígnia de direitos fundamentais, o artigo 5º, §2º658  define uma cláusula 
de abertura que possibilita a permanente e rápida atualização da ordem constitucional, a 
fim de que tratados de direitos humanos contribuam para a ampliação do rol de direitos e 
garantias constitucionalmente assegurados.659 

Neste sentido, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 
de março de 2007, e internalizados pelo Decreto do Presidente da República n. 6.949, de 25 
de agosto de 2009.

658 Art. 5º, §2º: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.”
659 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: incluindo noções de Direitos 
Humanos e de Direito Comunitário. 7. ed. Salvador: Juspodvim, 2015, p. 132
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A Convenção e o seu Protocolo Facultativo foram os primeiros tratados de que o 
Estado brasileiro é signatário que se revestem dos status de emenda constitucional no Brasil, 
nos termos do artigo 5º, §3º da Constituição Federal.660 Foram aprovados através de um 
procedimento especial e se revestiram de caráter formal e materialmente constitucional.

Por conseguinte, há uma prevalência hierárquica da Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo sobre a legislação 
ordinária, devendo, portanto, haver conformidade material da legislação infraconstitucional 
com a ordem constitucional e convencional.

Logo no artigo 1º da aludida Convenção apresenta-se o caráter positivo e negativo 
da dignidade da pessoa humana ao definir seu propósito de “promover, proteger e assegurar 
o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 
todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.” Isto 
é, busca promover o respeito a sua autodeterminação e dignidade e, ao mesmo tempo, 
proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de igualdade com as demais 
pessoas.

 O mesmo artigo define pessoas com deficiência como “aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.”

Percebe-se através do conceito de pessoa com deficiência, prescrito pela Convenção, 
a inexistência do requisito incapacidade em sua definição. A pessoa com deficiência apenas 
tem uma deficiência de longo prazo, que lhe causa uma vulnerabilidade, sem qualquer 
interferência em sua capacidade. 

Na linha deste raciocínio, o artigo 12 da Convenção, sob a rubrica “Reconhecimento 
igual perante a lei”, no item 2, determina que “Os Estados Partes reconhecerão que as 
pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 
demais pessoas em todos os aspectos da vida.” Destaca-se, assim, que a deficiência não afeta 
a capacidade civil da pessoa.

Conforme já mencionado, com a promulgação da Convenção, através do Decreto do 
Presidente da República n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, a mesma passou a surtir efeitos 
internos, de modo que a legislação infraconstitucional acerca da Teoria das Incapacidades, 
em especial o Código Civil de 2002, ficou em descompasso com o previsto na Convenção.

Com a permanência da Teoria das Incapacidades, tal qual prevista nos artigos 3º e 4º 
do Código Civil de 2002, enquadrou-se tal aplicação como uma forma de discriminação, nos 
termos no artigo 2º da Convenção, ao estabelecer que:

Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão 
ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou 
impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer 
outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação 
razoável.

 

660 Art. 5º, §3º: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais.”
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Além disso, o artigo 3º da Convenção de Nova Iorque estabeleceu como princípio “O 
respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 
próprias escolhas, e a independência das pessoas. ”

Assim, diante desta incompatibilidade da Convenção com a Teoria das Incapacidades 
adotada pelo Código Civil de 2002, passou a ser necessária uma modificação legislativa 
para que houvesse uma "adaptação razoável", a fim de promover modificações e ajustes 
necessários e adequados, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou 
exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais, tal qual prescrito pelo item 3, do artigo 5º da Convenção.

No entanto, entre o dia 25 de agosto de 2009 e o dia 02 de janeiro de 2016, a legislação 
civil acerca da Teoria das Incapacidades encontrou-se em descompasso com a Convenção, 
possibilitando, inclusive, o controle de convencionalidade, em razão da restrição aos direitos 
e garantias das pessoas com deficiência ao retirar sua capacidade civil ou restringindo-a. Tal 
situação somente foi modificada com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei 
n. 13.146, de julho de 2015, que entrou em vigor 180 dias após sua publicação oficial.

3.4. Alterações Promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência
 
No ano de 2000 foi apresentado pelo Senador Paulo Paim o Projeto de Lei Brasileira 

de Inclusão, denominado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado pelo Congresso 
Nacional e sancionado no dia 6 de julho de 2015 pela Presidenta da República Dilma Rousseff, 
recebendo a lei o n. 13.146. 

Foram mais de 15 anos de tramitação do projeto de lei, inclusive com a superveniência 
da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, o que 
levou a consequente adequação do Estatuto à Convenção. Teve ampla participação da 
sociedade civil, de entidades e de movimentos de pessoa com deficiência, a fim de discutir 
os avanços e unificar todas as propostas legislativas sobre o tema. Trata-se, assim, de um dos 
mais importantes instrumentos de emancipação civil e social dessa parcela da sociedade, 
consolidando as leis existentes e avançando nos princípios da cidadania e da dignidade da 
pessoa humana.661 

Na mesma linha da Convenção Internacional, prescreve o artigo 6º do Estatuto que 
a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, especialmente para: casar-se e 
constituir união estável; exercer direitos sexuais e reprodutivos; exercer o direito de decidir 
sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 
planejamento familiar; conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 
exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e exercer o direito à guarda, 
à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas.

De acordo com o artigo 2º do Estatuto, pessoa a com deficiência seria aquela com 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, sem que, 
como regra, interfira em sua capacidade civil. Apenas quando necessário, a pessoa com 
deficiência será submetida à curatela, tornando-se, então, uma pessoa com deficiência 
qualificada pela curatela.

661 PAIM, Paulo. Estatuto da Pessoa com Deficiência: Lei Brasileira de Inclusão. Brasília: Senado 
Federal, 2015, p. 7. Disponível em: <http://www.senadorpaim.com.br/uploads/downloads/arquivos/
daed457c4a7524302b56e 700fa 609419.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2016.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



437

Neste sentido, nos termos do artigo 84 e seus parágrafos do Estatuto, a curatela 
constitui-se como medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades do 
curatelado e às circunstâncias de cada caso. Ela durará o menor tempo possível. Nestes 
casos especiais, se a pessoa com deficiência não conseguir exprimir sua vontade com 
autodeterminação, necessitará de uma proteção proporcional a sua vulnerabilidade, 
sem associar a curatela à incapacidade absoluta. Apesar disso, não significa que todos os 
deficientes poderão ser submetidos à curatela.

Neste sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência altera substancialmente a Teoria 
das Incapacidades exposta nos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, a fim de relativizá-la 
e adequá-la à cidadania e à dignidade da pessoa humana. No entanto, cumpre salientar que 
o Estatuto não acaba com a Teoria das Incapacidades, apenas trata, como regra, as pessoas 
com deficiência como plenamente capazes. Excepcionalmente, como adiante será exposto, 
poderão ser consideradas relativamente incapazes para os atos da vida civil.

Foram revogados todos os incisos do artigo 3º do Código Civil, que tratavam da 
incapacidade absoluta, especialmente no que tange ao tema do trabalho, os incisos II e III: 
“os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 
para a prática desses atos; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade". O caput do artigo também foi alterado, prescrevendo que "são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos".

Absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil seria tão 
somente o menor de 16 anos, de modo que não existe mais no ordenamento jurídico pessoa 
absolutamente incapaz que seja maior de 18 anos. Assim, as pessoas com deficiência, antes 
tratadas como absolutamente incapazes, passam a ser, em regra, plenamente capazes para 
os atos da vida civil.

 Também foi alterado o artigo 4º do Código Civil, estabelecendo como relativamente 
incapazes a certos atos da vida civil ou à maneira de exercê-los: “os maiores de dezesseis e 
menores de dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; e os pródigos. ”

Não existe mais referência aos deficientes mentais, que tenham discernimento 
reduzido e aos excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, tal qual previsto 
anteriormente, que não são mais considerados relativamente incapazes. Estas pessoas 
com deficiência são consideradas pela nova legislação como absolutamente capazes ou, 
excepcionalmente, como relativamente incapazes, nos termos do inciso III do aludido artigo.

A nova redação do inciso III, do artigo 4º, enuncia as pessoas que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, anteriormente tratados 
como absolutamente incapazes pelo inciso III do artigo 3º do Código Civil.

Segundo Nelson Rosenvald, revela-se uma intervenção qualitativa na Teoria das 
Incapacidades o fato de abolir a perspectiva médica ao rotular como incapaz aquela que 
sofre de insuficiência psíquica ou intelectual. Optou-se por considerar relativamente incapaz 
aquele que, no conjunto de circunstâncias apresentadas, evidenciem um impedimento 
de longo prazo que o impeça, por qualquer motivo, de conformar ou expressar a sua 
vontade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não eliminou a Teoria das Incapacidades, 
porém, adequou-a a Constituição Federal e a Convenção Internacional das Pessoas com 
Deficiência.662

662 ROSENVALD, Nelson. Tudo que você precisa para conhecer o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: 
Grupo GEN, 2015. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2015/10/05/em-11-perguntas-e-respostas-tudo-
que-voce-precisa-para-conhecer-o-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia/>. Acesso em: 20 abr. 2016.
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Não obstante, como regra, a deficiência não afete a capacidade civil da pessoa, 
considerando-a como plenamente capaz, poderá a pessoa com deficiência quando 
necessário, ser submetida à curatela, constituindo medida excepcional. 

Neste sentido, estabelece o artigo 85 do Estatuto que “a curatela afetará tão somente 
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial” e prossegue em seu 
§1º ao dispor que a curatela “não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.” 

Isto é, o legislador estabeleceu um rol exemplificativo de atos existências acerca da 
personalidade da pessoa com deficiência que não podem ser delegados a outra pessoa, 
por se tratarem de direitos fundamentais. Pode-se somente estabelecer uma restrição à 
capacidade da pessoa com deficiência, no que tange aos atos patrimoniais e negociais.

Visualiza-se neste artigo uma repotencialização da Teoria das Incapacidades 
e do instituto da curatela por meio da dignidade da pessoa humana na legislação 
infraconstitucional, pois torna o Direito Civil poroso às normas e direitos elencados na 
Constituição Federal e na Convenção Internacional, na linha de pensamento do Direito Civil 
Constitucional.

A dignidade da pessoa humana constitui cláusula geral, remodeladora das 
estruturas e da dogmática do Direito Civil brasileiro. Opera a funcionalização das 
situações jurídicas patrimoniais às existenciais, promovendo o constitucionalismo 
inclusivo (ao efetivar o direito fundamental à inclusão social). As vulnerabilidades 
humanas demandam técnicas e interpretações jurídicas diferenciadas. A pessoa 
humana, ao ser colocada como ponto central do ordenamento jurídico, vincula o 
legislador infraconstitucional, o administrador público e os intérpretes.

Com isso, o Direito Civil deixa de ser mera técnica negocial, não sobrepondo à 
lógica patrimonialista em detrimento de valores existenciais, cuja superioridade 
axiológica da dignidade da pessoa humana, reconhecida constitucionalmente, 
exige tutelas diferenciadas.

O fenômeno da constitucionalização do Direito Civil faz com que as relações 
privadas passem a ser submetidas aos valores constitucionais, especialmente o da 
dignidade da pessoa humana.663

Neste sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência incluiu à legislação atual a 
tomada de decisão apoiada. Junto da curatela ela é medida necessária para se reforçar a 
efetivação da dignidade da pessoa humana.

663 FOGAÇA, Marcos Vargas; CAMBI, Eduardo. Direito Civil Constitucional. Revista de Direito Privado. vol. 61. 
ano. 16. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan-mar. 2015, p. 33.
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3.5. Tomada de Decisão Apoiada como Garantia à Proteção das Pessoas com Deficiência

Por força de modificação nos artigos 3º e 4º do Código Civil as pessoas com deficiência 
podem ser consideradas relativamente incapazes ou absolutamente capazes, o conceito de 
incapacidade civil absoluta em razão de deficiência foi suprimido pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. No entanto, verificada a necessidade fática da pessoa com deficiência ser 
auxiliada para o exercício de sua capacidade civil plena, a lei prevê que sejam adotadas 
medidas protetivas. Nessa ementa, encontra-se a curatela, mencionada no tópico acima, 
a qual já era prevista na legislação civil, e também a tomada de decisão apoiada, instituto 
inédito na legislação brasileira. A lei 13.146/15 incluiu o artigo 1783-A no Código Civil, o qual 
esmiúça o procedimento a ser adotado pela pessoa com deficiência que optar pela tomada 
de decisão apoiada para o exercício pleno de sua capacidade. 

A tomada de decisão apoiada possibilita, mediante um processo judicial, que a 
pessoa com deficiência eleja pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha 
vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre 
atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa 
exercer sua capacidade.

Nesse sentido, importante frisar que a tomada de decisão apoiada não se restringe 
às pessoas com deficiências mentais. Note-se que tal instituto pode ser requerido por 
qualquer pessoa classificável como deficiente nos termos do Estatuto. Nesse sentido, 
menciona Maurício Requião, que a tomada de decisão apoiada se assemelha ao 
“apoio administrativo”664 italiano. Previsto no art. 404 do Código Civil italiano, o apoio 
administrativo busca justamente garantir autonomia àquelas pessoas que, apesar de não 
serem completamente autossuficientes para tomada de algumas decisões, também não 
são totalmente inválidas (absolutamente incapazes). Menciona Giuseppe Mantegazzini 
que o apoio administrativo se trata de “Instrumento jurídico para a proteção, com o 
mínimo possível de limitação da capacidade de agir, para quem está em condições de 
reduzida capacidade de autonomia.”665

Impende mencionar, ainda, que como garantia da autonomia concedida à pessoa 
com deficiência (corolário da dignidade da pessoa humana, como já mencionado), 
a legitimidade ativa para solicitar uma tomada de decisão apoiada recai única e 
exclusivamente sobre a pessoa com deficiência, inteligência do artigo 1783-A, §2°. Ou seja, 
a pessoa com deficiência escolherá, por sua livre e espontânea vontade, os apoiadores de 
decisão.666

Após fazer menção acerca da curatela e da tomada de decisão apoiada, impende 
pensionar que esta despende de decisão judicial, motivo pela qual não se confunde 
com aquela. Além disso, tem como principal objetivo o auxílio para a celebração de 
determinados atos da vida civil.

664 Do original: Amministrazione di sostegno
665 Do original: Strumento giuridico per la tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, 
per chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e di ridotta capacità di autonomia. MANTEGAZZINI, 
Giuseppe (Org.). Amministrazione di sostegno. 2013. Disponível em: <http://www.dirittierisposte.it/Schede/
Famiglia/Forme-di-incapacita/amministrazione_di_sostegno_id1107177_art.aspx>. Acesso em: 29 jul. 2016.
666 REQUIÃO, Maurício. Conheça a Tomada de Decisão Apoiada, novo regime alternativo à Curatela. Disponível 
em:<http://www.conjur.com.br/2015-set-14/direito-civil-atual-conheca-tomada-decisao-apoiada-regime-
alternativo-curatela#_ftn1>. Acesso em: 29 jul. de 2016.
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Em razão da novidade de tal estatuto, ainda há algumas questões controvertidas. 
Exemplo disso é o caso da decisão divergente dos apoiadores em relação ao apoiado, ou a 
divergência entre os próprios apoiadores. No primeiro caso, a solução é mais clarividente 
pois está prevista no art. 1783-A, § 6o do Código Civil. O qual traz a seguinte redação: “Em 
caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência 
de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério 
Público, decidir sobre a questão”.  Portanto, caso exista risco ao apoiado, a decisão caberá 
ao juiz. O segundo caso não é objeto de lei, porém, com a devida vênia, acredita-se que se a 
opinião do apoiado for divergente da dos apoiadores, aquele pode encerrar o processo de 
decisão apoiada e decidir como lhe for conveniente, neste caso não caberá ao Juiz dirimir a 
controvérsia.  

Imprescindível mencionar o fato de que o juiz poderá contar com o apoio de uma 
equipe multidisciplinar667 antes de se pronunciar acerca do pedido de tomada de decisão 
apoiada. Após a oitiva do Ministério Público, o magistrado deve ouvir pessoalmente o 
autor da ação e as pessoas que lhe prestarão apoio.  “É de suma importância que o juiz 
ouça o incapaz em relação à questão cuja decisão deseja ser apoiado, já que é mediante 
essa entrevista que o juiz poderá colher suas impressões pessoais acerca do discernimento 
do incapaz.”668. Com isso, o magistrado buscará compreender o que efetivamente pensa a 
pessoa com deficiência. 

Outra questão que pode surgir é se a tomada de decisão apoiada resulta em uma 
perda da capacidade do apoiado. Embora a doutrina ainda não tenha se consolidado nesse 
sentido, acredita-se que o processo de tomada de decisão se presta a validar os negócios 
realizados pelas pessoas que não detenham capacidade civil plena. Portanto, ao invés de 
ser meio de restrição ou perda da capacidade, ela é forma de complementar a capacidade 
relativa. É também nesse sentido o posicionamento de Maurício Requião, o qual menciona 
que “No caso brasileiro a tomada de decisão apoiada parece não implicar em perda da 
capacidade do sujeito que a requer, mas sim em caminho que oferece reforço à validade de 
negócios por ele realizados”.669 

Por fim, verifica-se que a tomada de decisão apoiada apresenta justamente o oposto 
do que ocorria com a interdição (e, formalmente, ainda pode ocorrer, considerando que 
o novo Código de Processo Civil dispende um capítulo inteiro acerca da interdição de 
absolutamente incapazes), e em alguns casos ocorria também com a curatela, quando tais 
institutos eram fixados sem a oitiva do interessado (pessoa com deficiência) e contra seus 
interesses. 

667 A equipe poderá ser composta por profissionais de outras áreas, tais quais, assistentes sociais e psicólogos, 
sempre na intenção de humanizar a decisão do magistrado e auxiliá-lo em questões que não se limitam à 
legalidade da lei.
668 REQUIÃO, Maurício. Conheça a Tomada de Decisão Apoiada, novo regime alternativo à Curatela. Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2015-set-14/direito-civil-atual-conheca-tomada-decisao-apoiada-regime-
alternativo-curatela#_ftn1>. Acesso em: 29 jul. de 2016.
669 Ibid.
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4. CONCLUSÃO

O objetivo do presente trabalho foi apresentar o instituto da tomada de decisão 
apoiada, reflexo da evolução da Teoria das Incapacidades, que  culminou nas alterações 
promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no Código Civil de 2002, em que se 
faz a necessária e elogiável distinção entre direitos existenciais das pessoas com deficiência, 
caracterizadores de sua personalidade, e da capacidade jurídica destes indivíduos para a 
prática dos atos da vida civil, bem como disciplina o novo instituto.

Percebe-se, portanto, a adequação da legislação infraconstitucional ao postulado da 
dignidade da pessoa humana previsto na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 e na Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo. Destaque-se a eliminação da incapacidade absoluta para os maiores de dezoito 
anos, tornando a capacidade plena a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Isto dá 
concretude ao previsto na aludida Convenção ao estabelecer o conceito pessoa com 
deficiência, como aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, sem que, como regra, interfira em sua capacidade civil.

Ademais, cumpre salientar a existência excepcional da possibilidade de se considerar 
a pessoa com deficiência como relativamente incapaz, no caso em que seja impossível que 
ela exerça sozinha os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada um representante legal para a 
prática destes atos. 

Por fim, este trabalho tem por escopo demonstrar que, ao contrário do que se 
verificava na legislação anterior, o direito à autodeterminação e à autonomia da pessoa com 
deficiência independe de sua deficiência. Torna-se, assim, a capacidade civil plena a regra 
no ordenamento jurídico brasileiro, valorizando os direitos fundamentais destes indivíduos. 
Essas medidas assegurarão que o exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a 
vontade e as preferências da pessoa com deficiência, sobretudo através da utilização do 
instituo da tomada de decisão apoiada, que trará segurança a atuação da pessoa com 
deficiência, sem lhe retirar seus direitos existenciais.
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MERCOSUL: SURGIMENTO DO BLOCO ECONÔMICO E SEUS RESULTADOS 
DENTRO DA AMÉRICA LATINA

Fábio Cesar do Prado670, João Antunes Neto671 e Renan Lenon Marcondes Marcelino672  

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração Pública e os dilemas do Estado contemporâneo.  

RESUMO
Este resumo traz contextos históricos, que levam a entender claramente o objetivo das 
integrações regionais caracterizadas como blocos econômicos, o qual, se torna a forma 
de se proteger das grandes transnacionais que por sua grande obtenção de tecnologia, 
conseguem aumentar sua eficiência - maior qualidade com um menor custo -, fazendo com 
que os países mais atrasados tecnologicamente, procurem essas alternativas para poderem 
se manter no mercado tão competitivo. 
Palavras-chave: Integrações, blocos econômicos, tecnologia.

ABSTRACT
This summary behind historical contexts, leading to clearly understand the purpose of 
regional integrations characterized as economic blocs, which becomes the only way to 
protect the large transnational which in large obtaining technology can increase efficiency 
- higher quality at a lower cost - making the most backward countries technologically, try 
these alternatives to be able to stay in such a competitive market.
Keywords: Integrations, economic, technology.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início dos anos 50, a integração entre os países da América Latina já se fazia 
necessária. Neste tempo, países se uniam em vista da guerra fria, onde de um lado existiam 
países que defendiam sua política socialista e, de outro, uma face totalmente oposta, a 
capitalista. Em meio a isso, países firmaram alianças com o intuito de um fortalecimento de 
suas bases industriais, que resultou nos primeiros blocos econômicos. 

Com o enfraquecimento do braço socialista, surge então a necessidade de uma 
nova união entre países, agora não mais em conflito entre fundamentos ideológicos, mas 
objetivando o domínio de comércio mundial. 

Perdendo força no mercado, países latino-americanos firmam acordos para tentar 
proteger suas indústrias da competitividade que cresce e expande em âmbito global. 
Dentro dessa necessidade, nasce o Mercado Comum do Sul (Mercosul), que faz com que 
países com histórico nada amigáveis, como Brasil e Argentina, unam forças para favorecer o 
crescimento de ambos. 

670 Acadêmico do 4° período de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. e-mail <prado.
fabiocesar@gmail.com>
671 Acadêmico do 4° período de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. e-mail <antunesjneto@
gmail.com>
672 Acadêmico do 4° período de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. e-mail 
<renanlenonmarcondes@gmail.com>
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2. METODOLOGIA

Para levantamento dos dados dispostos neste resumo expandido, foi realizada 
pesquisa bibliográfica, em artigos, livros, sites da internet. Este tem como objetivo apresentar 
o surgimento e a importância do bloco econômico denominado Mercosul, seus objetivos 
propostos nos tratados, bem como os principais resultados dentro da América Latina.

3. CRIAÇÃO DOS BLOCOS ECONÔMICOS

Todo o burburinho que hoje existe sobre a formação dos blocos econômicos teve 
início na Europa Ocidental, onde um processo de integração entre diversos países começou 
a ser desenvolvido já no começo dos anos 50. (PRAXEDES, 1995, p. 26).

Em 1951, Alemanha e França unem forças para tentar promover um ambiente de paz 
e tentar fortalecer suas bases industriais. Neste contexto histórico, dá-se início à Comunidade 
Européia do Carvão e do Aço (CECA), que tinham como participantes: Alemanha Ocidental, 
França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. 

Em 1957, contando com grande apoio de empresas norte-americanas e com 
recursos do Plano Marshall, os mesmos países assinaram o Tratado de Roma, constituindo a 
Comunidade Econômica Européia. (PRAXEDES, 1995, p. 26). 

As transformações ocorridas nas relações entre os países membros da Comunidade 
Econômica Européia (CEE) tiveram grande influência na formação de outros blocos de 
mercado. Isso se deve ao temor gerado pela possibilidade de a Europa, unida, se tornar 
uma superpotência, interferindo nas relações comerciais de todo o mundo e aumentando, 
dado seu poder de barganha, o grau de protecionismo para com os países não-membros. 
(MERCOSUL, RELATÓRIO ECONÔMICO, 1993, p. 4).

Com a desintegração do bloco socialista e o fim da União Soviética, no início da 
década de 90, os países capitalistas centrais deixaram de preocupar com a guerra fria e com 
o fantasma do comunismo. E entram agora numa verdadeira guerra comercial pelo controle 
dos principais mercados consumidores do planeta. (PRAXEDES, 1995, p. 22).

A criação do Mercosul também faz parte de um processo evolutivo dos países da 
América, que vêm procurando se desvincular das políticas protecionistas para se adaptar 
a uma difícil convivência internacional, baseada na eficiência e na competitividade. 
(MERCOSUL, RELATÓRIO ECONÔMICO, 1993, p. 5).

4. FORMAÇÃO DO MERCOSUL

O processo de criação iniciou-se com a comissão econômica para a América Latina – 
CEPAL, que foi criada em 1948, com intuito de ampliar o consumo dos produtos, aumentando 
a zona do comércio, passando a ter uma escalada continental; em seguida é composta a 
Associação Latino Americana de Livre Comércio – ALALC, que foi constituída pelo Tratado 
de Montevidéu e assinado por Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Peru, México, Paraguai, 
Colômbia, Cuba, Venezuela, Bolívia e Equador. Entretanto a ALALC fracassou pelo fato de 
que alguns dos países que a integraram terem posição rígida em relação aos mecanismos 
de liberação comercial e pela instabilidade política da Americana do Sul (MARCELINO, 2013).

Em 1980, através do Tratado de Montevidéu, surgiu a ALADI (Associação Latino 
Americana de Integração), que substituía à antiga ALALC e, tinha como base os mesmos 
países.
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A ALADI, contribuiu muito no processo evolutivo do Mercosul, pois através dela, 
foram definidos novos mecanismos de incentivo ao comércio intra-regional, entre os quais 
destaca-se a Preferência Alfandegária Regional (PAR), em vigor desde 1984 e que determinou 
a redução porcentual das tarifas alfandegárias para importação de produtos regionais entre 
os países membros. (MERCOSUL – RELATÓRIO ECONÔMICO, 1998, p. 9).

O ponto inicial do Mercosul, deve-se ao encontro em 1985, entre Raúl Alfonsín e 
José Sarney, quando ambos, respectivos presidente do Brasil e Argentina, assinaram os 
12 protocolos da Ata de Integração Brasil/Argentina. Até 1987, ocorreram cinco encontros 
entre os presidentes, até que em 17 de junho deste mesmo ano, Brasil e Argentina firmaram 
o Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE).

A crise da década de 80, pela qual passaram as duas economias, e a necessidade de 
buscar a estabilização e a reativação deram origem a esse novo processo de integração Brasil/
Argentina. Os acordos visavam a recuperar o nível de transações e a corrigir desequilíbrios 
sistemáticos nos fluxos de comércio, além de proporcionar, a longo prazo, um novo tipo de 
relacionamento entre as duas economias, a ponto de ambas virem a liderar o processo de 
crescimento econômico na America Latina. (MERCOSUL, RELATÓRIO ECONÔMICO, 1993, p. 
11).

Em 26 de março de 1991, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, assinaram o 
Tratado de Assunção, com o objetivo de criar um Mercado Comum do Sul – MERCOSUL.  O 
objetivo principal proposto no Tratado de Assunção é a integração dos Estados partes por 
meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma 
Tarifa Externa Comum – TEC, e da adoção de uma política comercial comum, bem como a 
coordenação das políticas macroeconômicas e setoriais, e a harmonização de legislações 
nas áreas envolvidas ao bloco (MARCELINO, 2013). 

Com a entrada em vigor, em 15 de dezembro de 1995, do Protocolo de Ouro Preto, 
o Mercosul passou a ter identidade jurídica internacional – personalidade jurídica de direito 
internacional – podendo negociar como bloco com países, outros blocos ou organismos 
internacionais. (MONTEIRO, 1998, p. 155). 

5. SIGNIFICADOS NA AMÉRICA LATINA

Brasil e Argentina, núcleo do Mercosul, têm mais de 50% do território, da população, 
do comércio exterior da América do Sul e de sua indústria. São Estados que retiveram sua 
capacidade de planejar e executar política econômica e política externa. Tudo o que os 
estrategistas norte-americanos, aliás, com razão, não desejam é ver uma união mais estreita 
entre o Brasil, a Argentina e a Venezuela, com suas extraordinárias reservas energéticas e 
minerais. Se adicionarmos o Paraguai e o Uruguai, o Mercosul atinge números extraordinários, 
decantados nas manifestações mais utópicas que comparam o bloco sul-americano com 
outros blocos de países. (GUIMARÃES, 2012).

Em julho de 2012, a Venezuela passou a ser o quinto Estado Parte do MERCOSUL. 
Com a ampliação, a primeira desde sua criação, o Bloco passou a contar com uma população 
de 270 milhões de habitantes e um PIB em torno de US$ 3 trilhões, o equivalente a cerca 
de 80% do PIB sul-americano e 70% da população da América do Sul. De 2008 a 2012, o 
comércio global cresceu 13%, de US$ 16 trilhões para US$ 18 trilhões. No mesmo pe¬ríodo, 
a corrente de comércio entre os membros do Mercosul cresceu mais de 20%, passando de 
US$ 40 bilhões para US$ 48 bilhões. (PATRIOTA, 2013).
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Os países do Mercosul têm enfrentado suas extraordinárias desigualdades sociais e 
econômicas com políticas firmes (no caso social) para sua redução. A Venezuela foi o país 
na região que alcançou maior progresso na redução das desigualdades e do analfabetismo; 
o Brasil, com seus programas sociais inovadores, tem feito grandes progressos na redução 
da pobreza absoluta e a Argentina também alcançou notáveis resultados neste campo. 
Todavia, há uma compreensão deficiente ou, talvez melhor, insuficiente, nos dois principais 
países da América do Sul, quanto à urgência e à prioridade da construção de um processo 
político e de instituições de integração que permitam o firme desenvolvimento econômico 
e político regional a partir do Mercosul. Exemplos disto são as relutâncias em fortalecer a 
Secretaria do Mercosul, em expandir o FOCEM (Fundo para a Convergência Estrutural do 
Mercosul), em organizar o comércio intra regional das megaempresas multinacionais, em 
desenvolver programas concretos de ciência e tecnologia, em promover, de forma mais 
intensa e constante, a articulação política entre Presidentes e Ministros. (MAGALHÃES, 
2012)

É inegável que o Mercosul constitui a mais bem-sucedida iniciativa de integração 
profunda e abrangente já empreendida na América do Sul. Em seus mais de 20 anos 
de avanços, desde a assinatura do Tratado de Assunção, incorporou as dimensões 
econômica, social e cidadã à ex¬pansão sustentada do comércio intrabloco e ex¬trabloco, 
configurando-se como projeto comum de prosperidade compartilhada na região. 
(PATRIOTA, 2013).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse estudo, pode-se agora compreender a importância da regionalização, 
em meio a um mundo cada vez mais globalizado economicamente. Consegue-se observar 
a grande importância do Mercosul, no desenvolvimento das relações política e econômica 
entre os países do Cone Sul. Os países da base ainda têm um longo percurso a percorrer para 
que os objetivos propostos no Tratado de Assunção se concretizem. 

Alguns dos objetivos firmados no Tratado de Assunção, ainda não obtiveram êxito, 
dentro eles, a livre circulação de bens, serviços e pessoas, entre os Estados Partes. Mas, 
também se pode observar que o Mercosul já contribuiu para um melhoramento das relações 
internacionais de seus países membros.

Para que o bloco possa se desenvolver, é necessário uma melhor harmonização de 
seus Estados Partes, que ainda não conseguem pensar de uma maneira comunitária, mas 
agem pensando em favorecer seu próprio país. A partir do momento que as normas internas 
do bloco forem cumpridas, certamente o Mercado Comum do Sul poderá atender os acordos 
firmados em 1991 e, certamente trará resultados ainda mais positivos, não só para o Brasil, 
mas para todos os seus países membros.
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FEMINÍCIDIO, A FORMA MAIS GRAVE DE VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA 
A MULHER, SEU HISTÓRICO E SURGIMENTO NO BRASIL

Laís Aparecida Motta de Almeida673 e Orientadora: Carla Simone Silva674 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da 
hermenêutica jurídica.

RESUMO
O presente trabalho aborda a questão do Feminicídio, termo que surgiu por volta dos anos 
de 1970 para definir a forma mais grave de violência praticada contra mulher, é a última 
instância da violência, praticada pelo parceiro ou ex-parceiro no âmbito familiar.  Percebe-se 
que no Brasil há um número crescente de agressão praticada contra a mulher e por conta 
desse fenômeno, no ano passado começou a vigorar a Lei 13.104/2015, que altera o artigo 
121 do código penal. Com o objetivo de qualificar o assassinato praticado contra mulher 
pelo simples fato de ser mulher. Utilizando a metodologia qualitativa por meios de artigos 
científicos e sites de internet. Busca se contribuir para a reflexão desse grave problema social.
Palavras-chaves: Mulher, violência, Estado, sociedade.

ABSTRACT
This paper addresses the issue of Femicide , a term that emerged around the years 1970 to 
define the most serious form of violence against women, it is the latest instance of violence 
committed by the partner or former partner in the family. It is noticed that in Brazil there 
are increasing numbers of aggression practiced against women and on account of this 
phenomenon, last year came into force the Law 13,104 / 2015 amending Article 121 of the 
penal code. In order to qualify the murder committed against women by the mere fact of 
being a woman. Using qualitative methodology by means of scientific articles and internet 
sites. Seeks to contribute to the reflection of this serious social problem.
Key-words: Women, violence, State, society.

1. INTRODUÇÃO

O Feminicídio é mais grave do que se imagina, a cada dia em média 13 mulheres são 
assassinadas, somando uma média de 4.762 mil assassinatos anuais no Brasil. Segundo a 
Faculdade Latino-Americana de Ciências Socais o Mapa da Violência do ano de 2015, revelou 
que entre 1980 e 2013, 106.093 brasileiras foram vítimas de assassinato. De 2003 a 2013, o 
número de vítimas do sexo feminino cresceu de 3.937 para 4.762, ou seja, mais de 21% na 
década e esse número teve um aumento de 54% nos últimos 10 anos, tendo como vítimas 
mulheres negras. (Flacso/OPAS-OMS/SPM, 2015)

673 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <lizzmotta@gmail.com>.
674 Orientadora - Professora da Faculdade de Telêmaco Borba, Mestranda em Pluridade, Identidade e Ensino 
Especializado em Ética pela PUC /PR e em Direito da Norma e Empresa pela FGV.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



449

A violência contra a mulher não é um fato recente, pesquisas realizadas 
anteriormente pelo Mapa da Violência, já trazia este tema como o foco principal 
de pesquisas, nos anos de 2010 e 2012, foi trazido este tema à tona, pois segundo 
a Flacso, havia a necessidade de falar sobre este assunto, pois visava-se verificar 
a evolução de tal problema crescente no Brasil e no mundo. No ano de 2010, 
o Ministério da Saúde (MS), divulgou que havia um agravamento de casos 
atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em casos de violência praticados 
contra mulheres e crianças e esse agravamento foi o que levou a Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Socais realizar estudos direcionados a essa prática. 
(Waiselfisz. Julio Jacobo/Mapa da Violência, 2015)

2. MARCAS DA VIOLÊNCIA

Segundo consta, a palavra Feminicídio, foi usada a primeira vez em 1976, quando 
Diana Russel e Jill Radford usaram tal expressão para tipificar assassinatos de mulheres, 
pelo simples fato de serem mulheres e não apenas a forma mais grave de agressão, mas, 
também violência psicológica e moral. Após a palavra ter ganhado conhecimento e 
destaque no mundo, a mesma veio a ser esquecida por certo período e voltou a ser citada 
após assassinatos começarem a acontecer no ano de 1993 em uma cidade mexicana, 
onde mulheres eram encontradas mortas, após sofrerem violência sexual. Segundo Wânia 
Pasinato “As mortes em Ciudad Juarez são sempre descritas com uma aura de mistério, seja 
pelas características dos crimes – cujas práticas são descritas como partes de rituais, entre 
1993 e 2003, 263 mulheres foram assassinadas e 4500 estavam desaparecidas”. (Pasinato, 
Wânia/Pagu/UNICAMP, 2011)

Como visto, os números eram altíssimos, as vítimas eram mortas de forma brutal, 
algumas foram encontradas em valas, outras mutiladas, esquartejadas, estranguladas e 
todas com indícios de violência sexual, pensa-se e o que foi feito para que tal situação se 
revertesse-se ou que o autor de crimes tão bárbaros fosse encontrado?

Pois bem, pressionado pelos movimentos de mulheres e feministas locais e 
internacionais, e pelas agências internacionais de defesa dos direitos humanos, foram 
criadas as Comissões de Direitos Humanos e de Verdade e Reparação para investigar os 
casos. Vez ou outra a polícia prende um suspeito que logo é apresentado para a população 
como o “culpado”. Porém, as prisões não eram suficientes para que a prática dos crimes 
fosse cessada e os supostos culpados apresentados eram em sua grande maioria serial 
killer pré identificados, membros de quadrilhas, entre outros criminosos, após esses fatos 
os assassinatos começaram a ser considerados crimes comuns e os verdadeiros autores 
desses crimes bárbaros foram protegidos, por assim dizer. (Fragoso, Julia Monarrez/ano 
13, vol. 25.México-DF, 2002)
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3. FEMINÍCIDIO NO BRASIL

O caso paradigmático no Brasil de violência contra mulher no âmbito familiar é o 
da Maria da Penha Maia Fernandes, após sofrer com anos de agressões físicas e moral, por 
duas vezes seu então convivente tentou assassiná-la e por conta dos ferimentos causados 
pelas agressões graves sofridas por parte de seu marido, veio a ficar paraplégica. No dia 29 
de maio de 1983, sofreu a primeira tentativa de homicídio por parte de seu então esposo, 
em seu relato, Maria da Penha conta que acordou durante a madrugada com um estopim 
em seu quarto e percebeu que alguém havia atirado contra a ela, tentou se mexer, mas 
não conseguiu. Em seu relato conta ainda que seu ex-marido relatou para os vizinhos que 
haviam sofrido uma tentativa de assalto e que sua esposa tinha sido gravemente ferida. 
Após essa primeira tentativa, seu ex-marido ainda tentou contra ela, dessa vez tentando 
eletrocutá-la embaixo do chuveiro, Maria nessa época já se encontrava em uma cadeira 
de rodas, fruto da primeira tentativa de homicídio. Somente 20 anos depois dos fatos é 
que Maria da Penha conseguiu com que seu ex-marido fosse condenado pelos crimes que 
cometeu contra ela. 

No ano de 2001, conseguiu que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) condenasse o Brasil por negligência e 
omissão pela demora na punição do marido. Após o Brasil ser punido pela negligência 
cometida contra Maria da Penha, no ano de 2006, o então Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 11.340/06, nomeada de Lei Maria da Penha, que cria 
mecanismos para coibir a violência familiar contra a mulher e prevê que os agressores 
sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. (Galina, Décio/Revista 
Uol, TPM, 2009).

O artigo 7º e os parágrafos da lei 11.340/06, diz sobre as formas de violências que 
quando praticadas por companheiro em âmbito familiar é classificada como violência 
doméstica, sendo eles:

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal; 

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da auto-estima 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, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
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V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria.

Esta lei, combinada com o Código Penal Brasileiro, qualifica e tipifica cada agressão 
sofrida pela mulher, seja ela violência física ou moral, a Lei Maria da Penha, não garante 
apenas que a mulher seja atendida quando é agredida fisicamente, mas, também quando 
esta sofre violência psicológica. O homem que pratica qualquer tipo de violência citada, será 
indiciado e se necessário, será preso preventivamente, se de algum modo estiver colocando 
a vida da mulher em risco.

Recentemente foi sancionada em nossa legislação a Lei do Feminicídio, 13.104/15, 
classificando como crime hediondo e com agravantes violência praticada contra mulheres 
vulneráveis, em estado de gravidez, na presença de filhos menores de idade. Descriminando 
ou menosprezando o fato de ser mulher, causando-lhe danos irreparáveis ou levando-a a 
morte, mas, o que mudou no parágrafo 121 do Código Penal, que diz sobre homicídio? Foi 
Adicionado o Feminicídio neste artigo, passando a conter:

Art. 121 -  Matar Alguém:

Homicídio Qualificado:

§2º Se o homicídio é cometido:

Feminicídio:

IV – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

§ 2º-A considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 
envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Aumento de pena:

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada em 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.

4. CONCLUSÃO

Apesar de ser vista como uma conquista na legislação brasileira, estas leis vieram de 
forma atrasada, pois muitas mulheres sofreram com a violência em suas casas sem que seus 
companheiros fossem penalizados de forma correta, muitas outras Maria’s da Penha, que 
por medo do que seu companheiro pudesse fazer, acabaram não denunciando as agressões 
sofridas por seus parceiros e de forma violenta acabaram pendendo suas vidas nas mãos de 
homens.
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Aquelas que têm a coragem de procurar ajuda, acabam por se esconder de seus 
companheiros, pois temem por suas vidas e a de suas famílias. Movidos pelo ódio e pela 
discriminação, cometem os mais bárbaros crimes, começam com a violência psicológica e 
terminam com a vida de mulheres em suas mãos. 
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INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS DE PROTEÇÃO A VIDA

Eduardo Couto Alferes675, Luísa Nocera676 e Diego Kortz da Fonseca677  

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Constitucionalização do direito privado

RESUMO
Este resumo pretende mostrar e assegurar os direitos dos animais como direito à vida. 
Queremos propor que os direitos fundamentais devem abranger a todos, independentemente 
de raça, ressaltando a importância de outros conceitos como dignidade humana, visando 
sempre que a natureza se encontra omissa em textos normativos. Há grande dificuldade 
de realçar os direitos existentes, gerando grandes debates, ampliações políticas e humanas. 
Palavras-Chave: Direito dos animais; Bem-estar; Constitucionalismo Contemporâneo; 
Direitos fundamentais;

ABSTRACT
This summary is intended to show and ensure the rights of animals such as the right to life. 
We want to propose that fundamental rights should apply to everyone regardless of race, 
highlighting the importance of other concepts such as human dignity, always seeking that 
nature is lacking in legal texts. It is very difficult to highlight existing rights, generating great 
debates, political and human expansion.
Keywords: Animal rights; Welfare; Contemporary constitutionalism; rights.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, há cerca de 30 milhões de animais abandonados, segundo a Agência de 
Notícias de Direitos Animais – ANDA. 

Os animais, assim como nós, devem ter seus direitos representados e respeitados. 
Onde respeito dos animais está ligado ao respeito do seu semelhante, e dar a eles o direito 
da existência e igualdade.

Ultimamente o uso de animais como análises genéticas, ou como uma diversão, 
causa grande impacto, e ao nos depararmos que existe cerca de 30 milhões de animais 
abandonados por seus donos, podemos logo perceber que são esses mesmos animais que 
cientistas fazem seus experimentos, não levam em consideração o sofrimento do animal, 
e pensam em si mesmo, no seu trabalho, e se referem ao animal como uma cobaia, sem 
importância nenhuma para a sociedade. 

 Há o fato de alguns cientistas que podem pensar no bem-estar do animal, procurando 
sempre diminuir os sofrimentos causados, ou para outros que realmente não fazem 
diferença alguma, consideram suas pesquisas além de qualquer afeto. O cientista Charles 
Hume se refere aos experimentos em animais dessa forma, dizendo: “O que o bem-estar 
animal precisa é de pessoas educadas com cabeças frias e corações quentes preparados 
para ver o sofrimento dos animais e procurando meios práticos de aliviá-los”. 

675 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba e-mail <couto_advocacia@hotmail.com.>.
676 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <luisa_nocera@hotmail.com.
br>.
677 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba e-mail <diegofonseca7@hotmail.com.>.
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Mas o caso é que cada vez mais aumenta o número de animais abandonados como 
já mencionado, e sendo vítimas de maus tratos. Cada um tem o direito de ser livre no seu 
habitat natural não importa a espécie. Dar a eles o que é direito fundamental, como qualquer 
humano, alimentação de qualidade e repouso adequado, animais domesticados, sejam 
realmente bem-vindos em respectivos lares, para que não sofram de abandono. 

Assim como todos nós buscamos nossos direitos, devemos reconhecer a eles o direito 
que realmente possuem. Parte da sociedade precisa reformular o seu modo de pensar em 
direitos, não envolvendo nisso apenas a pessoa física, e pensar em toda a espécie, e assim 
dar a eles o dever do bem-estar, de agir naturalmente, e principalmente fugir da dor. 

2. METODOLOGIA

A pesquisa constituiu-se através de artigos científicos, sites de ONGS, comunidades 
de proteção aos animais e revistas eletrônicas. Investigando as novas personalidades, e 
argumentos sobre a existência ou inexistência de uma dignidade animal. 

3. DESENVOLVIMENTO

Pequenos e grandes animais sofrem com a exploração e maus tratos do homem em 
casas e ruas. Jornais de televisão trazem à sociedade essas notícias, como recentemente 
noticiado que os beagles são explorados e levados a testes científicos. 

Pela própria natureza, animais não andam em bicicletas, não saltam em meio a 
chamas, isso vem de uma força bruta, de uma grande exploração, é o poder dos chicotes, da 
luta de indefesos por sobrevivência. Qual a arte em ver seres aprisionados, mostrando para 
nós o sofrimento que tiveram atrás de toda aquela cena ensaiada?  

Substituir animais por arte seria um grande começo, cada animal é menos um 
emprego, muita gente tem grande conteúdo para que possa se expressar de maneira 
inovadora, e totalmente legal. Existem malabaristas, acrobatas em faróis, portas de 
supermercados, tentando ganhar a nossa atenção, fazendo com que nós mesmos possamos 
dar uma oportunidade, reconhecendo a verdadeira arte. Infelizmente são despercebidos em 
meio a ignorância, preferem assistir animais sendo mal tratos desde o começo da sua vida, 
domesticando por meio de choques, objetos pontiagudos, e em suas pequenas jaulas, sem 
condições de higiene, sem um alimento adequado, e assim eles lutam a cada dia, sendo essa 
a sua única chance por sobrevivência. 

Um grande exemplo, é um dos maiores circos do mundo não tem animais em suas 
apresentações, o grande Cirque Du Solei, Lyn Heward diretora criativa, diz que o intuito do 
circo é mostrar a todos que vão assistir o que é um espetáculo de verdade e devolvendo 
toda a criatividade. Valorizando palhaços e acrobatas, dando ênfase à música, teatro e 
impressionando com toda a cenografia e figurinos. Sendo um dos maiores espetáculos do 
mundo, mostra a todos o que realmente é um circo. Lyn Heward menciona um comentário 
muito importante acerca disso: “ao contrário do ser humano, um animal não toma a decisão 
de ser artista de circo porque não tem essa capacidade de escolha”.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



455

Podemos também mencionar a Lei Federal 9.605/98 - dos Crimes Ambientais: 

Art. 32º 

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos:

Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

A conscientização por meio da sociedade deve agir por meio de denúncias em ONGS 
que existem na maior parte dos municípios.

 No século XIX, Jeremy Benthan, filósofo e jurista, lança a seguinte frase: “A questão 
não é se os animais raciocinam, ou se eles podem falar, mas se eles sofrem”. Percebemos 
que esse sofrimento vem de muito tempo atrás, e a cada dia mais abandonos, mais animais 
sendo transportados ilegalmente, e tudo isso passando despercebido por muita gente. 

Uma cena que para muitos pode ser vista como “bonita” são gaiolas de animais 
silvestres penduradas em casa, para muitos mostra amor pelo animal, e pode até ser que 
exista mesmo sentimento por seu “bicho de estimação”, mas acabam fazendo mal sem 
perceber. 

A retirada desses animais da natureza causa grandes danos ecológicos e extinção da 
espécie. É quase invisível aos nossos olhos, pássaros presos em gaiolas, em varandas, janelas 
e portas, isso é um costume, mas é um dano muito nocivo.

 Segundo o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) o comércio da vida silvestre é a terceira maior atividade ilegal, apenas atrás 
de tráfico de drogas, e armas. Em ano de copa do mundo, o IBAMA lançou uma campanha 
para que só entrassem no país, animais com autorização, com a seguinte frase “No Brasil, 
não leve cartão vermelho, leve apenas boas lembranças”. Mesmo nesse país onde grande 
parte da população está centralizada ao evento mundial, é uma grande oportunidade de 
comercialização de animais.  

Se a morte de algum animal for necessária, que seja pelo método sem dor para 
ambas as partes, sem arma, sem agressão. Tudo há uma solução, só basta ter conhecimento. 
Os principais problemas que enfrentamos hoje precisam de compreensão e colaboração 
no comportamento do homem atual. Quanto menores e indefesos forem, maior a nossa 
obrigação de assegurar a eles respeito e bem-estar social.

Os animais inconscientes de toda dor, sofrem calados, e se recuam de nós, a imagem 
que passamos para eles, é que somos do mal, causamos a dor, abusamos e torturamos. Não 
podemos tapar os nossos olhos diante de tantos problemas, segundos sem agir diante de 
tudo isso, viram milênios. Não conseguimos apagar todo o estrago causado da noite para o 
dia, mas podemos começar a fazer um dia totalmente diferente. Todo ser consciente, capaz 
de ter sensações, sabe o que é o sofrer e o prazer, é isso que devemos buscar, esse respeito 
que assim como nós exigimos, temos a obrigação de assegurar isso a eles. Necessitamos de  
tempo, coragem e muita paciência, para que também possamos tentar educar o resto da 
sociedade para agir num modo ético. O despertar da consciência humana.
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A ignorância humana segue sem limites, chegando aos animais marinhos, que hoje 
correm o risco de desaparecer por meio de mudanças climáticas, poluição e as destruições 
dos habitats naturais, provocando a incapacidade de se adaptar a essas novas condições de 
sobrevivência e locomoção, e assim vão extinguindo num futuro próximo. 

Tartarugas tentam proteger seus ovos em fundos buracos na areia, passam milhões 
de pessoas em meio a esses ovos, e jogam papeis de balas, latas, qualquer tipo de lixo, que 
acabam prejudicando o nascimento, outras, ao conseguir sair daquele pequeno espaço, 
existe grande dificuldade de locomoção até o mar. Infelizmente não é só isso, a poluição está 
nas águas, por elementos orgânicos, inorgânicos, petróleo e lixo. Poucos filhotes conseguem 
chegar a fase adulta. 

Colocando o respeito acima de tudo, conseguiremos ir alcançando o objetivo 
de proteger todas as espécies de animais, colaborando com ONGS, projetos, e aplicando 
leis, estamos buscando nossos próprios direitos. Aos poucos vemos pessoas despertando, 
abrindo os olhos, abraçando essa causa. 

4. CONCLUSÃO

Será que realmente temos o poder de sensibilizar grande parte da população, 
pesquisadores e cientistas, sobre tudo que nos fere em relação a maus tratos, experimentações 
e práticas ilegais? Começando por nós mesmos, devemos ter consciência e respeito levando 
isso a diante, ensinando o próximo. Mas o Estado tem o seu papel principal de assegurar 
proteção a todos, nascendo uma nova consciência crítica, promovendo audiências públicas, 
e mostrando a todos os benefícios que se levam a isso. Formando novos cidadãos críticos, 
para que possam cada vez mais compreender a dimensão do problema, e formar uma 
sociedade mais democrática. 

Os direitos dos animais devem ser defendidos como o direito do homem atual. De 
se permanecer seguro em toda a sociedade. Todos devemos reconhecer o sofrimento, e isso 
pode aflorar em todos o sentimento de justiça por tanto mal, não importa se não gosta 
de tais animais, esta é uma busca por direitos, e não compaixão. Não é uma forma de nos 
responsabilizarmos pelo sofrimento, e sim, responsáveis para que não ocorra qualquer tipo 
de dor. 

Como se vê, é uma grande discussão longe de se encerrar, precisando de estudos 
sobre a justiça e a injustiça imposta, debates políticos, de colocando sempre o nosso foco 
principal  da sua proteção a vida, integridade física e sua racionalidade pratica, que direitos 
consagrados sejam realmente praticados. 

Encerrando assim, Umberto Vincenti diz “Os direitos dos animais são os direitos 
dos homens que têm sentimento e afeto para com os animais não humanos”. Devemos 
assegurar a eles o respeito dos seus direitos fundamentais, assim respeitando a natureza e 
os animais, como sujeitos do direito somos obrigados a não causar danos, tendo a noção de 
responsabilidade. 
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo trazer uma abordagem a respeito dos direitos 
fundamentais da Criança e do Adolescente, buscando mostrar a importância de conhecer 
os direitos e deveres que os são garantidos enquanto crianças e adolescentes pelo ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). Salientamos também o artigo 227 da Constituição 
Federal faz menção ao entendimento e a aplicação dos direitos fundamentais como direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária. Com o objetivo de ampliar o 
alcance destes direitos no cotidiano de crianças e adolescentes. Utilizando a metodologia 
qualitativa por meios de artigos científicos e sítios de internet.
Palavras - chaves: Direitos Fundamentais, Crianças, Adolescentes e Dignidade

ABSTRACT
This work aims to bring an approach regarding the fundamental rights of children and 
adolescents, seeking to show the reader the importance of knowing the rights and duties 
that are guaranteed as children and adolescents by the ECA (Statute of Children and 
Adolescents). We also emphasize the Article 227 of the Federal Constitution which refer to 
the understanding and application of fundamental rights such as the right to life, health, 
food, education, leisure, professional training, to culture, dignity, respect, freedom and 
family and community life. In order to expand the scope of those rights in the daily lives of 
children and adolescents.Using qualitative methodology by means of scientific articles and 
internet sites.
Words - keys: Fundamental Rights of Children, Adolescents and dignity

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho relata os direitos sociais e fundamentais das crianças e dos adolescentes 
com base na Constituição da República Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Hoje no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8.069 de 1990, 
considera a criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência 
como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade e, em casos excepcionais e quando disposto na 
lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de idade. 
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A proteção integral às crianças e adolescentes está consagrada expressamente no 
artigo 227 da Constituição Federal e também nos artigos 3º, 4º e 7º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. A promulgação destes direitos fundamentais tem amparo nos status 
de prioridade absoluta à criança e ao adolescente, destacando os principais elementos de 
proteção e sistema de garantias de direitos, sendo a efetivação desta proteção dever da 
família, da sociedade e do Estado.

 O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza: “É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária”.

A Criança e o Adolescente têm prioridade absoluta em seus direitos, assim sendo 
cabe mencionar o parágrafo único do artigo 4º do ECA que diz: “A garantia de prioridade 
compreende:   

a) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, e;
d) a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude.

Dessa forma, os serviços públicos que estão destinados às garantias dos direitos 
das crianças e dos adolescentes devem ter atendimento prioritário e toda política pública 
deve levar em conta esta garantia, assegurando à criança e ao adolescente o atendimento 
prioritário. Devemos ainda levar em conta que eles estão em condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento, ou seja, a criança e o adolescente ainda desfrutam de alguns direitos 
especiais pelo fato de não terem conhecimentos plenos dos seus direitos; de ainda não 
terem alcançado condições de defender seus direitos; além disso, não podem assumir 
a responsabilidade de arcar com as suas necessidades básicas, e por fim, por estarem em 
desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, além de não poderem responder efetivamente 
perante a lei pelas obrigações e deveres inerentes à cidadania da mesma maneira que a 
pessoa adulta.

Historicamente, o reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes é 
relativamente recente e só foi possível após uma comoção internacional em favor ao alcance 
desta proteção. Este direito teve início em âmbito internacional, mas ganhou força quando 
incorporou o discurso dos direitos humanos em prol da proteção dos menores que hoje é 
possível reconhecerem direitos fundamentais ás crianças e Adolescentes. (TEIXEIRA, 2015, 
p.14) 

2. METODOLOGIA

Foi utilizada para a elaboração do presente trabalho a pesquisa qualitativa, 
consubstanciada por meio de artigos científicos e sítios de internet. Pelo procedimento 
dialético buscar-se-á demonstrar os direitos Fundamentais das Crianças e Adolescentes 
diante dos Direitos Humanos, através de pesquisas referentes ao tema, mostrando quais os 
reflexos que ela traz para a sociedade.
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3. DESENVOLVIMENTO

Todas as crianças e todos os adolescentes sem exceção têm direito 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, no entanto a sociedade 
continua violando estes direitos, onde meninos e meninas acabam trocando sua infância 
pelas responsabilidades do adulto, porém isso não ocorre somente pela ausência dos 
direitos garantidos a eles. 

Esses direitos não são exercidos completamente por todos os cidadãos brasileiros, 
trazendo assim enormes frustrações à sociedade, pois como diz Flávia Piovessan: “A dignidade 
da pessoa humana, vê-se assim, está erigida como princípio matriz da Constituição, 
imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a interpretação das suas normas e 
revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone constitucional 
que incorpora "as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico 
a todo o sistema jurídico brasileiro.” (2000, p. 54-55), esses direitos deveriam nivelar as 
desigualdades existentes no Brasil. Na realidade, para os cidadãos, deve ser indiferente 
como o Estado se organiza para promover os direitos para as pessoas. 

O importante é que efetivamente o assegure. Subsiste o direito das pessoas de exigir 
que o Estado intervenha ativamente para garanti-los. São várias as bases para a efetivação 
dessa proteção, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção sobre os 
Direitos da Criança e do adolescente, até a Constituição que é a soberania e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. O ECA veio para garantir que as crianças tenham saúde, educação, 
direito a um lar que propiciem um ambiente saudável, ou seja, cabe ao Estado zelar para 
que as crianças e adolescentes se desenvolvam em condições sociais que favoreçam a 
integridade física, liberdade e dignidade. 

 As crianças e adolescentes possuem o Direito a vida, que se dá através das 
efetivações de políticas sociais públicas, conforme assegurado no Art. 7º do ECA, possuem 
direito ao nascimento e desenvolvimento harmonioso. Devem nascer e crescer em um lugar 
digno de existência, pois o direito à vida foi consagrado constitucionalmente como direito 
fundamental, no caput do artigo 5º da CF, que garante a sua inviolabilidade.

O Direito a Liberdade está ligado ao direito de locomoção, de expressão, de crença 
e culto religioso, de diversão, de participação familiar, comunitária e política. Esses direitos 
são fundamentais para que a criança e o adolescente possam ter um bom desenvolvimento 
e assim ser capaz de exercer a sua cidadania.

Toda criança e todo adolescente tem direito de ser criado e educado por uma 
família, seja ela biológica ou adotiva. Para facilitar a adoção de uma criança existe o cadastro 
nacional de adoção lançado em 2008, que é uma ferramenta digital que auxilia os juízes das 
Varas de Infância e Juventude na condução dos procedimentos dos processos de adoção 
em todo o país, é preciso apenas 12 informações básicas necessárias para colocar os perfis 
no sistema, são quase seis mil crianças e cerca de 33 mil pretendentes estão cadastrados no 
CNA atualmente e o processo de adoção leva em média um ano no Brasil, segundo o site 
CNJ – Conselho Nacional de Justiça. É necessário que se tenha uma convivência familiar, pois 
é o lugar onde eles desenvolvem os seus primeiros laços afetivos, é através dessa relação 
familiar que o seu caráter é formado, e são estabelecidos os seus valores e princípios.

O Direito a alimentação é crucial para o desenvolvimento da criança e do adolescente, 
ele está diretamente ligado ao Direito à saúde. A alimentação auxilia na formação e na 
nutrição, caso ela não ocorra começara os primeiros contatos com doenças graves, podendo 
levar a desnutrição e até a morte, ferindo um direito inviolável da constituição.
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Já a educação vem preparar a criança e o adolescente para exercer os seus direitos, 
ela é quem abre caminhos e os qualifica para o trabalho. Este é um Direito Fundamental de 
grande importância que necessita do apoio do Estado, porém infelizmente não é sempre 
que vemos isso, na maioria das vezes em rede pública vemos um ensino de má qualidade 
que acaba os privando desse direito.  Além do apoio do Estado, há uma enorme carência de 
incentivo por parte da família. 

O ECA também assegura o Direito ao Respeito, que protege a integridade física, 
psíquica, e moral. Trata-se do cuidado com a imagem, as ideias, os valores crenças, e etc. 
da criança e do adolescente, isto serve para não permitir com que o menor seja exposto de 
forma abusiva.

O artigo 59 do ECA, trata-se do incentivo a momentos Culturais, momentos de 
Esportes e de Lazer. Diz que o Estado deve estimular recursos e espaços para estes momentos 
voltados para a infância e juventude.

O Direito a Profissionalização, nada mais é do que não permitir nenhum trabalho para 
menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz. Essa é uma grande ferramenta 
contra o combate a exploração infantil.

4. CONCLUSÃO

É comum nos dias de hoje ouvirmos das pessoas “Que o Estatuto só protege!”?; 
“Que não podem nem mais bater nos filhos”. Infelizmente a maioria dos brasileiros não se 
preocupam em conhecer realmente a respeito do assunto que está sendo abordado, escutam 
informações destorcidas ou até mesmo de publicações ou manifestações pelas redes sócias, 
não buscam a realidade do assunto. Deste modo fica evidente a importância de transmitir 
a toda sociedade que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para regulamentar o que 
já estava consagrado na Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988, no caso o art. 227.

 O Brasil antes de qualquer outro país foi quem recepcionou significativamente o 
novo modelo a respeito dos direitos da Criança e do Adolescente, usado até os dias de hoje, 
sendo sua legislação um modelo internacional. Nesse viés cabe também salientar de que 
esses direitos sofreram muitas violações por isso a necessidade de protegê-los através do 
Eca.( Kaminski, 2010,p. 2)

Além disso é  necessário ter uma assistência desde o nascimento, durante o 
desenvolvimento, até a vida adulta, para isso que foi criado o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Proteger e assegurar crianças e adolescentes não é somente um dever de seus 
familiares e do Estado, mas sim de todos os cidadãos.  Crianças e adolescentes bem formados 
socialmente, acarretará grandes mudanças e benefícios para sociedade, isso é garantir o 
futuro da nossa nação.
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RESUMO
Em tempos de discussão em relação aos direitos de 5ª geração, pós-positivismo e 
decisionismo, neoconstituionalismo e neoprocessualismo, se dá a relevância do presente, 
visto as questões controversas em relação a discricionariedade. 
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ABSTRACT
In discussion times in relation to the 5th generation of rights, post-positivism and 
decisionism, neoconstituionalism and neoprocessualism, is given the relevance of this, since 
the controversial issues regarding discretion.
Keywords: Post-positivism, Neoconstituionalism, Neoprocessualism

1. INTRODUÇÃO

Este Resumo trata da análise do artigo “Contra o Neoconstitucionalismo” de Lenio 
Luiz Streck, pelo viés do ponto de vista de outros autores, como Carmem Lucia, que bem a 
pesar de fazer menção às necessárias mudanças no cenário das decisões judiciais no Brasil, 
acredita que estejamos no caminho do amadurecimento do judiciário.

2. METODOLOGIA

Fora realizada uma comparativa entre um artigo de LenioStreck – Contra o 
Neoconstitucionalismo683, 684, 685 e análise de outras bibliografias através de pesquisa 
exploratório dedutivo.

681 Acadêmica em Direito, FATEB – e-mail: <joelmaocanha@hotmail.com>.
682 Acadêmica em Direito, FATEB – e-mail: <acesargon@hotmail.com>.
683 STRECK, Lenio Luiz. Contra O Neoconstitucionalismo. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista 
da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27.
684 Artigo recebido em: 03/05/2012. Pareceres emitidos em: 26/08/2012 e 29/08/2012. 685 Aceito 
parapublicação em: 12/09/2012
685 Este texto está inserido no âmbito das pesquisas realizadas pelo grupo Dasein – Núcleo deEstudos 
hermenêuticos, vinculado à UNISINOS. Há vários outros artigos que enfrentam a mesmatemática, que inicia a 
ser problematizada a partir da quarta edição (2011) do Verdade e Consenso, em suas primeiras trinta páginas, 
quando substituo o termo neoconstitucionalismo porConstitucionalismo Contemporâneo
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3. DESENVOLVIMENTO

O Jusnaturalismo se desenvolve a partir do século XVI objetivando a proteção do 
homem contra quaisquer arbítrios dos governantes, impondo limites ao absolutismo Estatal. 
O jusnaturalismo cedeu espaço para o surgimento do positivismo jurídico.

Com o positivismo, afastou-se a filosofia, deste modo, o Direito trata da “letra fria da 
lei”, isto é, o Direito trata somente do que está positivado em texto legal, desconsiderando 
princípios como a moral e a ética. Por esta ótica, desvirtuamentos ocorreram, por exemplo, 
o fascismo e o nazismo, cujos governantes promoveram barbáries sob a proteção da lei.

Com o fim da Segunda Guerra, os valores morais retomam força junto ao Direito, neste 
contexto surge o pós-positivismo, em que, sem desprezar o direito positivado, compreende 
além da aplicação estrita da lei.

Nesta trilha, Bobbio686 esquematiza os Direitos Fundamentais na obra “A Era dos 
Direitos” em gerações. Os direitos de primeira geração enfatizam o princípio da liberdade, 
configurando os direitos civis e políticos. Já na segunda geração, relacionam-se com as 
liberdades positivas, reais ou concretas, assegurando o princípio da igualdade material 
entre o ser humano. Na terceira geração consagram os princípios da solidariedade. A quarta 
geração, não pacífica na doutrina, trata dos direitos relacionados à engenharia genética.

Lenio Streck aponta que o pós-positivismo não é uma continuidade do positivismo. 
Aduz o autor, que uma teoria do direito somente será chamada de pós-positivista se, 
realmente, tiver superado o positivismo. E essa superação, segundo ele, implica em enfrentar 
o problema da discricionariedade judicial, assim como assumir uma tese de descontinuidade 
com relação ao conceito de princípio.

No que tange ao neoconstitucionalismo, Streck afirma que abandonou o uso desta 
expressão, uma vez que esta não traduz aquilo que ele traz em suas obras: a construção de 
um direito democraticamente produzido. 

Alguns autores, como Bonavides687, defendem a existência da quinta geração, 
tratando do direto a paz frente aos insistentes rumores de guerra.

Nesse liame, a partir da segunda metade do século XX, surge o movimento 
neoconstitucionalista, que baseado em novas premissas como a difusão e o desenvolvimento 
da teoria dos direitos fundamentais e a força normativa da constituição, ambiciona a 
transformação de um estado legal em estado constitucional. Sob o novo paradigma 
neoconstitucional, o mundo prático passou a importar os juristas.

O jurista Lenio Streck, cuja obra é voltada à filosofia do Direito e à hermenêutica jurídica, 
aponta no artigo “Contra o neoconstitucionalismo688” que o termo neoconstitucionalismo é 
motivo de ambiguidades teóricas, e que “incorpora em si uma plêiade de autores e posturas 
teóricas que nem sempre podem ser aglutinadas em um mesmo sentido”.

686 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
687 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Edição, São Paulo : Editora Malheiros, 2006.
688 STRECK, Lenio Luiz. Contra O Neoconstitucionalismo. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista 
da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27.
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Já Carmem Lucia689 tem uma visão diferenciada da situação atual do judiciário 
no Brasil, esta adus que se está caminhando para o amadurecimento democrático e não 
mais uma reforma no judiciário e sim, uma transformação deste, no sentido de atender 
as demandas da sociedade.

O autor aponta que o neoconstitucionalismo aposta em elementos não 
democráticos, como a ponderação e a discricionariedade judicial. Tais elementos, 
conforme ele alega, são faces de uma mesma moeda, tendo em vista que os princípios 
a serem ponderados, bem como os pesos a serem conferidos a cada um dos princípios 
para a construção da regra da ponderação advirá da escolha discricionária do juiz. 

Ademais, Streck não se considera neoconstitucionalista pelos seguintes fatores: 
não postula relação de complementariedade entre direito e moral; não é partidário da 
ponderação como modelo privilegiado de realização do direito através dos princípios; 
discorda das propostas que desenvolvem uma versão mais analítica do fenômeno 
jurídico.

4. CONCLUSÃO

Ainda segundo Streck, o neoconstitucionalismo aparelha-se de elementos não 
democráticos como a ponderação e a discricionariedade judicial, pois não há quem avaliza, 
quem controla o que a lei é ou quem julga quais princípios devam ser ponderados.

Para Carmem Lúcia, se deve repensar o papel dos Juízes, repensar a Jurisdição, que 
estes têm que ser juízes de “paz”, no sentido de pacificação, se pensar no judiciário como 
elemento de mudança social, na alegação de que o judiciário é o guardião da constituição. 
Repesando em qual a justiça que temos e qual a justiça que se quer ter, como se o judiciário 
estivesse caminhando para o seu amadurecimento.

Contudo, Streck considera-se dentro da vertente Constitucionalismo Contemporâneo, 
movimento que desaguou nas constituições do segundo pós-guerra e que ainda está 
presente em nosso contexto atual, tendo como característica a construção de um direito 
democraticamente produzido, de uma constituição normativa e da integridade da jurisdição, 
o que contrapõe as posições de discricionariedade.

O posicionamento do autor é que diante de um caso concreto o aplicador não está 
constitucionalmente autorizado a apresentar a solução realizando uma escolha dentre as 
várias fundamentações consideradas possíveis, posto que o ato de escolha cria espaço para 
manifestação de sua subjetividade. Além do mais, referido ato, não vincula o julgador, nem 
em relação ao que foi decidido anteriormente, muito menos no que diz respeito aos seus 
efeitos para decisões futuras, subjugando, dessa maneira, a ideia de Direito como um todo 
coeso e integrado.

689 MIGALHAS. Cármen Lúcia: Amadurecimento democrático demanda transformação do Judiciário.
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O PAPEL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS NA PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI

Claudia Bertin690 e Mariane Domingues da Cruz691 

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Constitucionalização do direito privado.

RESUMO
O resumo expandido da pesquisa científica retrata a importância do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) com a atuação do profissional do serviço social 
intervindo nesta ação, além do Plano Individual de Atendimento Socioeducativo. Seu 
contexto envolve adolescentes que cometem o ato infracional que envolve a Proteção 
Especial de Média Complexidade e o Projeto Alerta. Argumentamos as interfaces da realidade 
criminal vivenciada pelos adolescentes em conflito com a lei que estão em cumprimento de 
medida socioeducativa.
Palavras-chave: Assistência Social; Medida Sócioeducativa; Proteção Social aos Adolescentes 
em conflito com a lei; Serviço Social. 

ABSTRACT
The abstract of scientific research portrays the importance of Specialized Social Assistance 
Reference Center (CREAS) with the professional practice of social workers intervened in 
this action, in addition to the Single Plan for Socio-Educational Services. Context involves 
adolescents who commit offenses involving the Special Protection Medium Complexity and 
the Alert Project. We argue interfaces criminal reality experienced by adolescents in conflict 
with the law are in compliance with socio educational measure.
Keywords: Social Assistance; Socio-educative measure; Social Protection of Adolescents in 
conflict with the law; Social service.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desse resumo expandido é discutir a importância do CREAS e a atuação 
do profissional de serviço social ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de 
risco pessoal e social. Estão fundamentados primordialmente na prevenção ao rompimento 
dos vínculos familiares.

O CREAS tem como objetivo acolher e compreender o indivíduo e a família. 
Acompanhar o perfil dos adolescentes do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes 
em cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto – LA e PSC voltado para 
adolescentes em conflito com a lei. O fortalecimento, a interrupção de relacionamento com 
violação de direitos, a potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada 
e reconstrução de relacionamentos familiares e comunitários e com o contexto social; acesso 
a direitos sócio assistenciais e à rede de proteção social; o exercício do protagonismo e da 
participação social; e a  prevenção de agravamentos e da institucionalização.

690 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR –e-mail: <claudiabertinbonin@
gmaill.com>.
691 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR –e-mail: <junior_mariana@live.com>.
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2. METODOLOGIA

Trata-se de Pesquisa Qualitativa Exploratória com instrumentais de análise e coleta de 
dados bibliográficos e documental. Neste resumo expandido será apresentada a importância 
do Centro Referencia Especializada de Assistência Social no convívio do indivíduo e da família, 
o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, no âmbito da 
proteção social especial; a Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais; do Programa 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) em meio ao CREAS.

3. CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Houve todo um processo histórico para promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, onde os direitos e deveres de criança 
e adolescentes passaram a ser normatizados a fim de assegurar o bem estar deste segmento.

De acordo com Morgado etall (2009) foi entre o final de 1970 e início de 1980 que 
houve uma proliferação de projetos de atendimento a crianças e adolescentes, projetos contra 
as políticas adotadas. Havendo necessidade de rompimento com a concepção de Doutrina 
de Situação Irregular adotada pelo Código de Menores (1979). Procuraram alternativas de 
atendimento à infância e juventude ao qual se adequaram.

A partir disso, procura-se romper com a concepção de Doutrina de Situação Irregular 
em defesa da Doutrina de Proteção Integral.

Era fundamental que as crianças e os adolescentes deixassem de ser vistos como 
menores em situação irregular – e, portanto, objeto de medidas judiciais – e passassem, pelo 
menos no plano legal, a ser considerados sujeitos de direitos, portanto cidadãos (MORGADO 
etall, 2009, p. 106, grifo do autor)

A formulação do Art. 227 da Constituição Federal, tornando-se necessário a elaboração 
de uma lei complementar em que fossem assegurados, no plano legal, os direitos de crianças 
e adolescentes, incorporando, então a Doutrina de Proteção Integral. De acordo com Morgado 
etall (2009), foi através das organizações da sociedade civil, juntamente com os setores 
“progressistas da Magistratura, do Ministério Público e do Poder Executivo” que foi possível 
a elaboração e promulgação da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 13 de 
junho de 1990. Tal lei revogará o Código de Menores – até então em vigor e a FUNABEM. 

Exatamente “como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança”, em 
termos gerais, vem a instituir um “verdadeiro sistema jurídico-político-institucional de garantia 
de direitos da infância e da adolescência para protegê-los integralmente” (NETO, 1999, p. 40-
41).

No ambiente eletrônico do governo federal, Portal Brasil, o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) é definido como unidades públicas de oferta 
de serviços especializado e contínuo a famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, idosos, mulheres) em situação de ameaça ou violação de direitos, como violência 
física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, situação de risco devido ao envolvimento com drogas, etc. O Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome em sua cartilha “Orientações Técnicas: Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS” estabelece o CREAS como uma 
unidade pública e estatal de abrangência municipal ou regional que oferta, obrigatoriamente, 
o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, no âmbito da 
proteção social especial. A oferta de trabalho no SUAS a famílias e indivíduos em situação de 
risco pessoal e social, por violação de direitos.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. III  Direito



469

Sua implantação, funcionamento e oferta direta dos serviços é de responsabilidade 
dos CREAS regionais, conforme a pactuação dos envolvidos e são administradas pelo Poder 
Público. Não podem ocorrer interrupções no CREAS por qualquer motivo, devido suas 
situações vivenciadas.

No âmbito da Política de Assistência Social, várias normativas fundamentam a oferta 
de serviços especializados pelo CREAS, dentre elas a Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS, 1993; Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004; Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, 2006; 
Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais, 2009;

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social é a unidade de atendimento da rede de Proteção Especial, cabendo-lhe 
a execução do Programa de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). É 
um órgão municipal criado para atender a regulamentação do SINASE que em seu princípio 
da municipalização, prevê a delegação da responsabilidade de aplicação dessas medidas 
aos municípios.

O objetivo principal do CREAS é o acompanhamento, auxílio e orientação aos 
adolescentes enfatizando a ação socioeducativa integrando família, escola, trabalho, 
profissionalização e comunidade, propiciando a integração e inclusão social do adolescente 
e ofertando referência, apoio e segurança. O promotor de justiça do Estado do Paraná 
Murillo José Digiácomo, em seu artigo “Os CRAS/CREAS e o atendimento de adolescentes 
acusados da prática de atos infracionais e outras demandas na área da infância e juventude” 
traz o entendimento que: 

Reputa-se absolutamente imprescindível que os CRAS/CREAS (assim como 
outros serviços públicos ou de relevância pública), elaborem um plano de 
ação diferenciado e mesmo criem estruturas próprias para o atendimento das 
peculiaridades inerentes às diversas demandas sob sua responsabilidade, com 
ênfase para as crianças e adolescentes acolhidas, vítimas de violência, abuso e 
exploração sexual, bem como de adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto e suas respectivas famílias (DIGIÁCOMO, 2014).

Conforme citado nas Perguntas e respostas do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social, CREAS, Brasília, 2011. Algumas competências dentre outras do 
CREAS são;

Acompanhamento das Famílias do PETI e do PBF, em especial daquelas em Situação 
de Descumprimento de Condicionalidades por motivos relacionados a situações 
de risco pessoal e social, e por violação de direitos; • Acompanhamentos das 
famílias do BPC, quando em situação de risco e violação de direitos, e articulação 
com o INSS para fins de concessão, quando for o caso; • Alimentação periódica do 
SICON com registro do acompanhamento familiar efetivado.
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4. PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

O plano individual de atendimento socioeducativo é um instrumento que faz 
a previsão, o registro e a gestão das atividades a serem desenvolvidas no atendimento 
socioeducativo, devendo ser elaborado pela equipe técnica responsável, juntamente com 
o adolescente e sua família, observando o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei 12.594/12 – 
SINASE. 

Deverão conter no plano individual de atendimento, nos exatos termos da lei:

Art. 54.  Constarão do plano individual, no mínimo: 

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; 

II - os objetivos declarados pelo adolescente; 

III - a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação 
profissional; 

IV - atividades de integração e apoio à família; 

V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do 
plano individual; e

VI - as medidas específicas de atenção à sua saúde (BRASIL, Lei 
12.594/12, art. 54º).

Nas medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade 
assistida, o plano individual de atendimento será realizado no prazo de quinze dias do 
ingresso do adolescente no programa de atendimento socioeducativo.

Através desse plano individualizado é possível uma avaliação minuciosa acerca do 
efetivo cumprimento da medida socioeducativa, evitando que sejam cometidos equívocos 
que prejudiquem o adolescente, sendo de fundamental importância a colaboração da 
família para garantir o cumprimento de horários, datas de comparecimento, frequência 
escolar e cursos profissionalizantes.
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MERCOSUL: IMPORTÂNCIA, SIGNIFICADO NA AMÉRICA DO SUL

Bruno Yossan Kawano693; Matheus Eli Bueno694 e Thiago Felipe Bielinski695

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Administração Pública e os Dilemas do Estado Contemporâneo

RESUMO
Este trabalho utiliza de fatos históricos, atuais e de constantes modificações diante da 
globalização atual para explicar como surgiu e se desenvolveu o Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL), bem como funciona a mecânica deste bloco econômico. Ainda neste mesmo, 
torna-se possível localizar a importância e o significado do bloco na visão dos seus membros 
e de outros países. A intenção desta pesquisa não é apenas identificar o significado do bloco 
econômico, mas ainda, a influência que ele causa na economia mundial. 
Palavras-chave: Economia, Bloco econômico, Países, Globalização.

ABSTRACT
This paper uses historical facts, current and constant changes on the current globalization 
to explain how it emerged and developed the Southern Common Market (MERCOSUR) and 
how the mechanics of this economic bloc. Also in this, it becomes possible to locate the 
importance and the meaning of the block in the view of it members and other countries. 
The intention of this research is not only to indentify the meaning of the bloc, but also the 
influence it causes in the world economy.                                
Keywords: Economy, Economic Block, Countries, Globalization.

1. INTRODUÇÃO

No ano de 1991 foi assinado o Tratado de Assunção, capital do Paraguai, criado então 
o MERCOSUL, que tinha como ideia principal a livre circulação de produtos, serviços entre 
os países que se tornariam ali membros deste novo bloco econômico. Estes objetivos seriam 
obtidos através de eliminações de tarifas alfandegárias, o que significa que produtos que 
seriam circulados dentro de países membros estariam sujeitos a isenção de tarifas. 

Inicialmente formado por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina o Mercado Comum 
do Sul, mais conhecida como MERCOSUL. Este bloco econômico posteriormente recebeu 
a Venezuela como membro. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador são países que têm a 
permissão de realizar algumas negociações com o bloco, mas não são membros. Ainda tem 
o caso do México que até hoje está em observação pelo bloco.

693 Graduando do curso de Direito da FATEB. E-mail: <brunokawano@yahoo.com
694 Graduando do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB
695 Graduando do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB
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2. METODOLOGIA

Nesta pesquisa é utilizado o método dedutivo para elaboração, de forma que o 
raciocínio lógico junto a confirmações por meio da pesquisa é o principal objeto de estudo. 
Levando em consideração a interpretação e conhecimentos básicos sobre o assunto para 
um desenvolvimento mais plausível a todos, mostrando a importância e necessidade do 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) para a América do Sul através de entrevistas, livros, 
artigos, reportagens e alguns sites como o próprio MERCOSUL. 

3. IMPORTÂNCIA DE UMA FORMAÇÃO DE BLOCOS ECONÔMICOS 

Antes de determinar o significado que o MERCOSUL exerce sobre a América do 
Sul é de suma importância, primeiramente, determinar o porquê da formação de blocos 
econômicos. E esta explicação mostra-se de forma clara na obra Comércio Internacional 
e Desenvolvimento, onde GOMES (2006. p. 237), diz que “com a formação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), as sociedades internacionais vivem uma nova realidade”. Essa 
organização formada na década de noventa mostra que países que até então eram capazes 
de administrar exclusivamente sozinhos o mercado interno do país viram-se à frente de uma 
acelerada globalização, fazendo com que não pudessem mais competir sozinhos, nesse 
contexto há a formação de blocos econômicos. Pensando em âmbito de América Latina, a 
formação destes blocos se dá de forma a uma inserção no mundo globalizado.

Segundo Medeiros, Paiva e Lamenha (2012, p. 154), o “MERCOSUL surge da vontade 
dos países do Cone Sul, após fortalecimento do regime democrático, em integrar suas 
economias”. Na busca da legitimação de suas instituições frente aos seus cidadãos, o 
MERCOSUL institui em 2006 o parlamento do Mercosul (PARLASUL).

3.1. Importâncias do Bloco na América do Sul

A principal ideia de importância está em que todos os países da América do Sul 
participam do Mercosul, como membros ou como estados associados. Desde 2011, grande 
parte das mercadorias que são produzidas pelos países que fazem parte do bloco são isentas 
de tarifas alfandegarias, contendo algumas exceções, conforme legislações especificam. 
Com um pensamento parecido com o do Mercado Comum Europeu, tem-se a ideia de uma 
implantação de moeda única, fato que ainda não aconteceu. É importante ressaltar que, 
conforme dados de 2011, os membros do bloco, juntos, obtiveram um Produto Interno 
Bruto (PIB) de aproximadamente 2 trilhões de dólares.

Conforme Celso Amorim (2007, Folha Uol), o ministro das Relações Exteriores do 
Brasil, afirmou que o MERCOSUL, contando atualmente com cinco membros efetivos, cinco 
membros associados e um observador, é o grande bloco da América latina. Foi citado por 
ele em um discurso na abertura da reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul 
que o bloco mais do que apenas um bloco econômico, AMORIM Celso (2007, Folha Uol) “é 
hoje uma realidade geopolítica e geoeconômica iniludível do ponto de vista internacional. 
Não há como pensar em relações com a América Latina, com a América do Sul, sem pensar 
no MERCOSUL”.
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O MERCOSUL é conhecido por procurar reparar assimetrias que acabam prejudicando 
alguns membros de certa forma, sendo assim, tendo o compromisso de corrigir essas 
assimetrias, o bloco acaba se fortalecendo quanto a pensar em todas as nações não 
pensando apenas nos membros ricos, uma vez que crises atingiriam principalmente os 
países menos desenvolvidos. Apesar de que o bloco tenha passado por crises deve-se levar 
em consideração que ainda sim os progressos do bloco foram positivos, afirmou Amorim 
que “poucos grupos, especialmente em desenvolvimento, tiveram um progresso tão grande 
frente a uma crise”.

Um exemplo de progresso do MERCOSUL foi o FOCEM (Fundo de Convergência 
Estrutural, que veio como uma medida de financiar projetos de desenvolvimento nos países 
menores, ou seja, que necessitassem da ajuda de outros para um projeto ou ampliação de 
algumas reformas internas. Nessas circunstâncias não se compara com nenhum outro bloco 
econômico referente a sua rapidez de execução.

3.2. Questões Significativas no Mercosul

Segundo Rodolfo Alves Pena (s.d.) em Brasil Escola, graduado em Geografia, “o 
MERCOSUL tem como objetivo ampliar acordos internamente com o intuito de fortalecer 
todo o bloco”. Tendo como princípios são implicados: A livre circulação de pessoas, bens, 
serviços e fatores de produção, isenção de tarifas internas e estabelecimentos de uma tarifa 
externa comum, coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados 
Partes.

4. MERCOSUL NA VIDA DO CIDADÃO

Conforme dados do próprio site do MERCOSUL, desde a sua criação, o bloco tem 
realizado uma série de benefícios para os cidadãos que fazem parte dos países integrantes, 
de forma a ajudá-los no seu dia-a-dia. Um destes benefícios é o acordo sobre documentos 
de viagem, que tem como objetivo uma livre circulação de pessoas pelos países membros 
sem necessitar de passaporte, ou seja, apenas com a identidade em mãos é possível essa 
circulação; Acordo de residência, onde tendo o passaporte em dia, não ter antecedentes 
criminais e identidade é possível o sujeito obter uma residência nos estados membros do 
bloco mesmo que seja “residência temporária“; Acordo Multilateral de Seguridade Social, 
permite que trabalhadores e suas famílias migrantes tenham acesso fácil aos benefícios que 
o Estado concede para os cidadãos como aposentadoria; Integração Educacional, que tem 
a função de revalidar diplomas ou certificados. Com a intenção de ampliar os benefícios aos 
cidadãos em 2010 é criado o Estatuto da Cidadania.

5. A GRANDE ESTRATÉGIA DO MERCOSUL

Segundo Paulo Roberto de Almeida (1998 pp. 124), “o desenvolvimento do 
MERCOSUL tenta buscar o multilateralismo comercial que acontece por conta do sucesso 
regional e internacional”. Buscam futuramente a busca por uma moeda comum dentro do 
bloco, não diferenciando o real brasileiro do peso argentino, pretendendo consolidar uma 
base industrial com região geoeconômica, na mesma forma que deve crescer no ramo de 
exportações. O autor ressalta que o bloco deveria aproximar-se do modelo europeu para 
receber um “rótulo comunitário”, o problema na verdade se torna mais prático do que teórico.
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6. SUPRANACIONALIDADE NO MERCOSUL

Conforme Saulo José Casali Bahiam (1998 pp.135) no livro Mercosul, “a principal 
preocupação do bloco se concentra na adoção de meios supranacionais de decisão”.

Desde o período de transição até os dias atuais não houve decisões sem o uso do 
consenso, assim surge o Protocolo de Ouro Preto de 1994, onde segundo o observador foi o 
que formatou a estrutura financeira do MERCOSUL bem como a sua estrutura institucional 
que substituiria a estrutura do Tratado de Assunção em 1991, chamada estrutura provisória, 
distribuído em órgãos que tinham autoridade de decisão, são estes: Conselho do Mercado 
Comum, Grupo Mercado Comum e Comissão de Comércio do Mercosul, de natureza 
intergovernamental. “As decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por consenso e 
com a presença de todos os Estados-partes”, (Protocolo de Ouro Preto art.37).

De acordo com (Protocolo de Ouro Preto art.40), “é indispensável lembrar que os 
processos de adoção de decisões são: Aprovada a norma, os Estados partes devem adotar as 
medidas necessárias para a sua incorporação ao ordenamento jurídico interno”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante destacar que o ponto mais importante é que o Mercosul, apesar de um 
bloco econômico de alto desenvolvimento, ele engaja consigo um sentimento próprio para 
cada Estado membro do bloco, já que a ideia principal deste é a independência em relação 
às nações mais desenvolvidas, principalmente dos Estados Unidos. 

Ainda que o Mercosul seja um bloco um tanto quanto recente ele carrega uma 
responsabilidade de crescimento em grupo e não apenas de cada país como individuo, o 
que torna um trabalho mais centrado já que não se pensa em negociações com a América 
Latina sem mencionar o bloco.

Este trabalho ainda vem mostrar alguns direitos e benefícios que o bloco traz para 
os cidadãos dos países membros, lembrando que é um bloco de crescimento conjunto, 
assim não deixando outros em desvantagem, o que torna um bloco muito didático porque 
sozinho não as mais como uma nação crescer diante do mundo globalizado atual.
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

Julianne L. Guides696; Fernanda Silva Cardoso Cortez697 e Simony Alves698 

Área de Concentração: Direito

RESUMO
Este trabalho aborda a Redução da Maioridade Penal, colocando pontos de vista de diversos 
autores, juristas e doutrinadores. Este assunto vem sido comentado na atualidade e gerado 
diversas discussões, sendo necessário considerar os prós e contras desta questão. O que 
muitos questionam é se realmente reduzir a maioridade penal será um fator redutor da 
violência, ou se com isso a sociedade virá a ter novos problemas.
Palavras-chave: Maioridade Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Menor Infrator.

ABSTRACT
This a paper will address the Reduction of Criminal Majority, putting views of various 
authors, lawyers and scholars. This subject has been discussed today and generated several 
discussions, it is necessary to consider the pros and cons of this issue. What many question is 
really the reduction of legal age will be a reduction factor of violence, or with that will come 
to have new problems. 
Keywords: Criminal majority, the Child and Adolescent, Minor Offender.

1. INTRODUÇÃO

A idade penal instituída pela Constituição Federal de 1988 é de 18 anos, antes disso 
o adolescente é inimputável, sendo sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O ECA estabelece que o menor infrator seja punido com medidas sócio educativas. 
Considerando o crescimento de delitos praticados por jovens menores de 18 anos 

e a desproporcionalidade das penas aplicadas a um menor infrator e um adulto maior de 
18 anos, foi apresentado Projetos de Emenda Constitucional que tramitam no Congresso 
Nacional há alguns anos para aprovação ou não da Redução da Maioridade Penal.

Os projetos apresentam propostas para que se reduza a idade penal de 18 para 16 
anos de idade, outro propõe diminuição para 12 anos. Há outras propostas para que sejam 
aplicadas punições mais severas ao menor infrator, também o aumento da permanência do 
indivíduo nas instituições educacionais.

A grande questão é se reduzir a idade penal seria viável, levando em consideração os 
sistemas Biológico, Psicológico e Biopsicológico e também o fato de um adolescente estar 
em desenvolvimento.
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2. METODOLOGIA

Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo, 
consubstanciado por meio de artigos científicos, revistas e sites de internet.

Por meio de um procedimento dialético buscar-se-á demonstrar o direito da criança 
e do adolescente, e a questão da redução da maioridade penal.

3. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criada em julho de 1990, baseada na lei 
8.069/90, tratando dos direitos da criança e do adolescente em todo Brasil.

Ele estabelece que criança é aquele ser que nasceu com vida até 12 anos incompletos 
e o adolescente, o que possui 12 anos completos até 17 anos incompletos.

Segundo a Constituição Federal de 1988, art. 228, são plenamente inimputáveis os 
menores de 18 anos, sujeitos às normas da Legislação especial.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente o ato infracional é a ação 
denominada contrária à lei, que tenha sido efetuada pela criança ou adolescente.

Atualmente com a vigência do ECA, pune-se o fato criminoso, porém aquela atitude 
como sendo a prática de um ato infracional, não respondendo a uma pena, mas sendo 
punido com medidas socioeducativas, sendo elas: Advertência, prestação de serviços 
à comunidade, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, inserção de regime de 
semiliberdade e internação em instituições educacionais. (ECA, art. 112)

Tendo em vista a fixação de um limite de impunibilidade previsto no código penal, 
quando a criança ou adolescente comete algum delito presume-se a falta de discernimento 
desse indivíduo. (ALFRADIQUE, 2012)

Nos últimos dias se vê muitos atos infracionais cometidos por adolescentes. Diante 
desta questão a sociedade vem cobrando medidas para solucionar este problema. Ocasião 
em que novamente vem à tona a questão da redução da maioridade penal. Dessa forma 
passa-se a abordar o tema em debate.

4. MAIORIDADE PENAL 

Muito se fala sobre o tema da redução da maioridade penal, justamente levando em 
consideração tantas notícias de violência envolvendo crianças e adolescentes como autores 
dessa prática, razão que se torna perfeitamente aceitável a cobrança da sociedade para que 
uma solução seja adotada.

Por isso é preciso uma análise aprofundada sobre o assunto, mesmo porque não se 
pode, ao invés de solucionar essa problemática, criar novos conflitos. Sem esquecer que se 
trata de seres humanos em pleno desenvolvimento.

A redução da maioridade penal já é discussão em pauta no parlamento há vários 
anos, existindo diversos Projetos de Emenda Constitucional sobre o assunto.

Ao todo são 39 PEC’s analisadas, propondo a diminuição para 12 anos.
Outra proposta é a punição mais severa para o menor infrator, permanência do 

menor em instituições educacionais que hoje é de 3 anos, projeto para que se diminua a 
maioridade apenas quando o menor cometer crimes hediondos, mas a principal e mais 
comentada é a PEC 171/93 que propõe a redução da idade penal de 18 para 16 anos.

No Brasil, o indivíduo alcança a maioridade quando completa 18 anos, onde é 
considerado apto a responder pelos seus atos.
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A intenção de se reduzir a maioridade penal é reparar as injustiças quanto a 
proporcionalidade da punição e o crime cometido.

A intenção de reduzir a maioridade penal é reparar as injustiças quanto a 
proporcionalidade da punição e o crime cometido. Pois o que se vê é um adolescente 
cometendo crimes hediondos e sendo punido de forma branda. Com a redução da 
maioridade, o menor responderia pelo crime tal qual um indivíduo de 18 anos. (CAPEZ, 2007)

Alguns doutrinadores se posicionam a favor da redução da maioridade penal, 
defendendo a ideia de que o adolescente de 16 anos já é desenvolvido intelectualmente, 
psicologicamente e emocionalmente a ponto de ser punido com mais rigor.

 Segundo Coutinho (2003), não justifica o menor de 18 anos e maior de 14 anos 
cometer delitos mais hediondos e graves e nada lhe acontecendo senão a simples sujeição 
às normas da legislação especial.

De acordo com Borring (2003) a periculosidade dos delitos cometidos pelos 
adolescentes é a mesma dos delitos cometidos por um maior de idade, para ele o Código 
Penal Brasileiro está atrasado em relação a outros países. 

O Promotor de Justiça Thales de Oliveira, da Vara da Infância e Juventude de São 
Paulo, diz que desde a definição dessa idade penal aos 18 anos, o jovem brasileiro mudou, 
houve uma evolução da sociedade e hoje esses adolescentes ingressam mais cedo no crime, 
principalmente o mais violento.

Outro argumento para a redução da maioridade penal é o fato de um adolescente de 
16 anos ter direito ao voto, sendo visto que o indivíduo já é capaz de decidir seu representante, 
ou seja, quem poderá governar seu estado e país, já é capaz de responder pelos seus atos 
como ser desenvolvido.

Outros doutrinadores apresentam argumentos contrários à redução da maioridade 
penal:

Visto que adolescentes estão em pleno desenvolvimento e amadurecimento 
físico, emocional e psicológico, caso cometam um ato infracional deverão ser submetidos 
a medidas sócio educativas que permitam ao menor o convívio familiar e social. (CUNEO, 
2001)

Conforme Cardozo (2013), quem pretende com uma varinha mágica resolver o 
problema de segurança pública seguramente faz apenas uma maquiagem da realidade, 
escondendo da população que a causa é mais profunda e exige, portanto soluções mais 
profundas.

A redução da maioridade penal não é a principal questão. É preciso mais agilidade 
no julgamento de crimes, e o Estado entrar com formas eficazes de prevenir e reprimir a 
criminalidade. (DINO, 2012, p.3)

Há também argumentos que rebatem a questão do indivíduo de 16 anos já poder 
votar. O voto aos 16 anos é opcional e não obrigatório, é um direito adquirido pela juventude. 
O voto não é para sua vida toda, e caso o adolescente se arrependa ou se decepcione com 
sua escolha, ele pode corrigir seu voto nas eleições seguintes. Ele pode votar aos 16 anos, 
mas não pode ser votado.

A UNICEF se posiciona contra a redução da maioridade, acreditando que esta 
questão é um verdadeiro retrocesso no estágio de defesa, promoção a garantia dos direitos 
da criança e do adolescente no Brasil, visto que há estudos de que existem mais jovens 
vítimas da criminalidade do que agentes dela.

A idade penal de 18 anos é fundamentada, tendo 3 critérios que justifica a 
inimputabilidade e que devem ser considerados, são eles: Sistema Biológico, Sistema 
Psicológico e Sistema Biopsicológico.
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Sistema Biológico: o indivíduo que possui algum tipo de doença mental, seja ele 
qual for, é considerado inimputável, sem ser necessário se sujeitar a qualquer tipo de exame 
para que se comprove uma anomalia ou se esta doença não causou nenhuma perturbação, 
afetando sua inteligência e capacidade de raciocínio levando-o a praticar o delito. (MIRABETE, 
2008, p. 207)

Sistema Psicológico: Neste sistema se considera a capacidade do indivíduo de 
entender se o ato em que está praticado é ilícito ou não, se no momento ele tinha condições 
de entender o caráter criminoso do seu ato e também de controlar suas vontades. Caso se 
comprove a inimputabilidade do indivíduo ele será absolvido, conforme art. 386 do Código 
de Processo Civil. (OLIVEIRA, 2012)

Sistema Biopsicológico: De acordo com Código Penal Brasileiro, art. 26, caput, este 
considera os dois casos citados acima, ou seja, é analisado se o indivíduo possui alguma 
doença mental, caso verificado que sim o próximo passo é averiguar se este indivíduo tinha 
condições de entender o caráter ilícito e se tinha como controlar suas vontades, caso se 
comprove esta questão, ele pode ser considerado inimputável. 

O menor infrator não tem tratamento diferenciado por não ter consciência do que 
faz e sim por sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, sendo assim a medida 
sócio educativa estabelecida no ECA tem como objetivo preparar o adolescente para uma 
vida adulta, dando-lhe a oportunidade de escolher novos e melhores caminhos.

Por fim, sem defender diretamente uma posição favorável ou contrária ao tema 
em questão, mesmo porque, levando em consideração a realidade do sistema carcerário 
brasileiro, que não faz ressocialização dos indivíduos, sendo assim, somente a redução da 
maioridade penal não seria o suficiente para resolver a criminalidade no país. 

De acordo com GOMES (2014), ao invés de alterar a idade penal, por meio do 
legislador, melhor seria resolver o problema da violência do menor.

Ou seja, ao invés de levantar argumentações e debates sobre a expectativa que a 
sociedade tanto almeja em relação às mudanças no rigor na punição de crimes cometidos 
por menores de idade, certamente a prevenção seria o melhor resultado.

Sendo que, a melhor forma seria a implantação de sistemas de precaução por parte 
do Governo que permitisse ao adolescente desenvolver atividades que o afastasse do 
mundo do crime, já que, citando o conhecido ditado popular, “cabeça vazia é oficina do 
diabo”. Dessa forma, a inserção do jovem em programas dessa natureza certamente teria 
resultados, se não totalmente satisfatórios, haveria como diminuição da realidade violenta 
vivenciada pela sociedade. Podem-se citar como exemplos os vários trabalhos realizados 
por ONG’s, que contribuem para uma mudança de comportamento de vários adolescentes.

Um trabalho nesse sentido contribuiria para a questão intelectual e profissional de 
muitos jovens que não possuem perspectivas alguma de vida, já que se encontram muitas 
vezes rejeitados e esquecidos pelo Governo, sendo considerados apenas estatísticas, sem 
falar que, atrelado a isso, a própria sociedade sairia beneficiada. 

Portanto antes de criar mecanismos de punição, acredita-se que a prevenção e 
acolhida de jovens com tendência infratora teria um resultado mais eficaz, pois além de não 
perder mais um cidadão trancado em uma cadeia, ainda formaria uma pessoa honrada para 
a sociedade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso considerar que somente reduzir a maioridade penal não solucionará os 
problemas de violência. Para que se enxerguem mudanças é preciso medidas para que o 
crime não seja tão atrativo para o menor, pois muitos optam por esse caminho por não ter 
condições dignas de vida. 

É necessário medidas para prevenir a violência no país e não somente realizar ações 
para corrigir os delitos praticados.   

A marginalidade é diretamente atrelada à ausência do estatal, onde o Estado é falho, 
o poder paralelo cria-se, recruta, e se fortalece.

Não seria justo punir um adolescente ou até uma criança que tem seus caminhos e 
escolhas diretamente afetados pela omissão do Estado.
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FINANCIAMENTO PARTIDÁRIO E ELEITORAL: A REALIDADE BRASILEIRA E 
A EXPERIÊNCIA FRANCESA

Kamille Mainardes Campos699; Larissa Gabriela Rodrigues700 e Ricardo Machado de Oliveira701 

Área de Concentração: Direito.
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RESUMO
Este trabalho apresenta, por meio de discussão teórica, os partidos políticos como meio 
de manutenção da democracia. Destaca a existência do financiamento a partidos políticos 
e a pleitos eleitorais que no Brasil ocorre de forma pública e privada. As doações privadas 
não possuem limitações de quantidade, seus valores monetários são grandiosos. A 
realidade francesa do financiamento, que também possui viés público e privado, se mostra 
interessante, pois limita a quantidade de doações privadas, não sendo possível a pessoa 
jurídica patrocinar partidos e pleitos eleitorais, somente a pessoa física.
Palavras-chave: Partidos políticos, Financiamento partidário, Financiamento eleitoral.

ABSTRACT
This work presents, through theoretical discussion, political parties as a means of maintaining 
democracy. Highlights the existence of financing political parties and electoral elections, 
which in Brazil is public and private. Private donations have no limitations, their numbers 
are great. The French reality of the funding, which also has public and private bias, shown 
interesting because it limits the amount of private donations, the legal entity is not possible 
to sponsor electoral parties and elections, only the individual .
Keywords: Political parties, Supporter Finance, Electoral Financing.

1. INTRODUÇÃO

Os partidos políticos são o meio pelo qual os candidatos a um cargo eletivo são 
apresentados ao povo, este elege seus representantes por meio do voto. O partido político 
é ente útil e necessário, existe para a manutenção da democracia, por isso, o Estado é um 
dos seus financiadores. É possível que pessoas físicas e jurídicas contribuam com as siglas 
partidárias.

Em ano eleitoral, de acordo com o estatuto de cada partido, os candidatos ao pleito 
são definidos. A corrida eleitoral acontece em paralelo com outra corrida: arrecadação de 
fundos. As campanhas possuem alto custo e o espaço gratuito de rádio e televisão não é 
suficiente, é necessário muito mais.

Pessoas físicas e jurídicas colaboram financeiramente, contudo as jurídicas com 
grandes quantias, verdadeiros mecenas da democracia. De fato os são?

Na França, o Estado financia partidos e pleitos eleitorais, pessoas físicas também 
contribuem, porém com limitações. Não são permitidas contribuições de pessoas jurídicas.
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com>.
701 Graduando do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. e-mail: <ricardosaxofone@
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2. METODOLOGIA

Utilizou-se para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo, 
consubstanciado por meio de artigos científicos, norma jurídica e sítios da internet. Mediante 
um procedimento dialético buscou-se expor a realidade dos financiamentos realizados 
pelo Estado brasileiro aos partidos políticos e aos pleitos eleitorais, bem como se relatará a 
experiência francesa do financiamento. 

3. PARTIDOS POLÍTICOS

Conforme a lei 9.096 de 19 de setembro de 1995, que regulamenta os artigos 14 e 17 
da Constituição Federal de 1988, os partidos podem ser criados, difusos, extintos e possuem 
autonomia para organizarem sua estrutura interna. Possuindo estatuto devidamente 
registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem direito em participar das eleições, receber 
verba pecuniária do Fundo Partidário e ter espaço gratuito em rádio e televisão.

No Brasil não é possível a participação do cidadão num pleito eleitoral sem vínculo 
com algum partido político, ou seja, sem que esteja devidamente filiado a este. Seguindo 
os trâmites estatutários de cada partido, este colocará à disposição da sociedade seus 
representantes para a participação da disputa eletiva. Por isso se diz que um governo deve 
aos serviços dos partidos, os quais fazem a seleção, recrutam pessoas, dão a capacitação 
necessária, mobilizam, concorrem às eleições (consequentemente perdem ou ganham), 
criam alternativas para a escolha de representantes (ZOVATTO, 2005).

Mesmo possuindo a relevância descrita, não se pode deixar de lado o que algumas 
publicações têm se empenhado em fazer: demonstrar que os partidos não possuem fortes 
elos de identidade com a sociedade e os votantes que possuem maior grau de escolaridade 
e conhecimento do cenário político são os que mais se envolvem, por isso o questionamento 
dessas publicações quanto à potência dos partidos em promover uma competição de fato 
democrática e participativa (BRAGA; PIMENTEL JR, 2011). Contudo, conforme Daniel Zovatto 
citando Giovanne Sartori, diz que a existência da democracia ocorre na disputa partidária a 
partir dos fatores econômico, humano e político, os quais são primordiais para a igualdade da 
competição. De forma discreta esta citação revela a razão dos partidos políticos comporem 
de forma importante a democracia, pois existem baseados pelos fatores citados. A falta dos 
partidos tornaria difícil a prática da democracia (ZOVATO, 2005).

Pode-se concluir que no sistema democrático atual a única forma da população 
escolher seus representantes é no momento que estes são apresentados como opção de 
voto pela sigla partidária a qual estão filiados.

4. FINANCIAMENTO PÚBLICO E PRIVADO NO BRASIL

Não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, a ligação entre partidos 
políticos, corrupção e campanhas eleitorais tornou-se assunto recorrente, o que torna as 
siglas partidárias enfraquecidas diante da sociedade. O financiamento por si só não é algo 
impuro, contudo quando é realizado de forma imoral, e isso se torna conhecido dos eleitores, 
o tema torna-se aversivo (ZOVATTO, 2005).
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No Brasil o Estado financia os partidos a partir do Fundo Partidário (FP), que tem 
sua constituição de recursos a partir de: a) multas e penalidades pecuniárias aplicadas; 
b) recursos financeiros viabilizados através de lei permanente ou eventual; c) doações de 
pessoa física ou jurídica via depósito bancário em conta direta ao FP; d) valor proveniente 
de orçamento da União em valor nunca inferior, a cada ano, ao número de eleitores inscritos 
em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta de orçamento, multiplicado por R$0,35 
de real, em valores de Agosto de 1995.

A distribuição dos valores ocorre da seguinte forma: 5% do total destinado ao FP 
é encaminhado em frações iguais a todos os partidos, os 95% restantes são distribuídos 
de forma proporcional de acordo com o número de cadeiras adquiridas na câmara dos 
deputados federais no último pleito eleitoral ocorrido. Os números do repasse referente 
ao mês de julho de 2014 revelam os grandes valores que o FP distribui aos partidos. Do 
montante de R$ 25.684.755,06 (vinte e cinco milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e 
setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) o Partido dos Trabalhadores (PT) foi o 
que recebeu mais: R$ 4.179.996,91 (Quatro milhões e cento e setenta e nove mil e novecentos 
e noventa e seis reais e noventa e um centavos); na segunda posição ficou o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com R$ 2.985.369,89 (Dois milhões e novecentos 
e oitenta e cinco mil e trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos); e na 
terceira posição o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) com R$ 2.824.264,61 (Dois 
milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e 
um centavos).

Num ano de pleito eleitoral os partidos e candidatos poderão receber doações, tanto 
de pessoas físicas, como jurídicas. Este tipo de financiamento se chama privado.

Na corrida eleitoral de 2014, até o dia 15 de setembro do mesmo ano, o total 
arrecadado dos partidos, comitês e candidatos totalizavam R$1.138.000.000,00 (um bilhão 
e cento e trinta e oito milhões de reais), ocorrendo que desse total R$1.040.000.000,00 
(um bilhão e quarenta milhões de reais) são provenientes de doações de pessoas físicas e 
jurídicas, ou seja, a participação do FP havia sido de modestos R$ 98.000.000,00 (noventa e 
oito milhões de reais) (BRAMATTI; BURGARELLI; TOLEDO, 2014).

Esta indicação numérica das doações de pessoas físicas e jurídicas tem em seu escopo 
50% do valor arrecadado por parte de dezenove grandes empresas, algumas delas: Grupo 
JBS (proprietário das marcas Friboi, Swift e Bertin); Flora Higiene e Limpeza, Seara (ambas 
do grupo JBS); Grupo Ambev (dono das marcas Brahma, Antarctica e Skol); Grupo Bradesco; 
Banco BTG Pactual; Grupo Vale (setor de mineração).

Empresas do ramo da construção civil têm destacada contribuição, o que é possível 
verificar através de um ranking que segue: construtora OAS ocupa a segunda posição, 
Andrade Gutierrez em quinto, UTC engenharia em sétimo, Queiroz Galvão em oitavo e 
Odebrecht em nono, isto é, num total de dez empresas no ranking, cinco são do setor de 
construção civil. Interessante perceber que algumas doaram para partidos em posição 
oposta de disputa, como o caso da Andrade Gutierrez que doou R$16.000.000,00 (dezesseis 
milhões de reais) para o PT e R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) para PSDB. Odebrecht 
doou para DEM, PSDB e PT (este último recebeu parcela maior). O grupo Vale, através de 
suas diversas empresas, havia sido o maior doador do pleito até a data de 15 de setembro 
de 2014, com R$53.000.000,00 (Cinquenta e três milhões de reais) distribuídos entre várias 
siglas partidárias, porém com as fatias maiores destinadas ao PMDB R$ 20.600.000,00 (Vinte 
milhões e seiscentos mil reais) e PT R$14.500.000,00 (Catorze milhões e quinhentos mil reais) 
(BRAMATTI; BURGARELLI; TOLEDO, 2014).
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Diante dos valores doados às siglas partidárias e candidatos, duas perguntas são 
cabíveis: que identificação as empresas possuem com os partidos/candidatos contemplados 
por suas doações? Seria a ideologia do partido? O fato de patrocinar a campanha de partidos 
rivais, consequentemente de ideologias diferentes, já é resposta à segunda pergunta: Não! 
Não há identificação ideológica. Cabe elucubrar sobre a primeira questão: haveria algum 
interesse particular em promover candidatos diversos, pois ao patrocinar vários, ou no 
mínimo dois, a empresa poderia solicitar algo ao candidato (ou sigla partidária) vencedor 
do pleito, tendo em vista que foi um apoiador consistente para a vitória? É um exercício 
complexo a emissão de juízo de valor, no entanto cabe a reflexão a partir da pesquisa do 
Kellogg Institute que mostrou que a cada R$1,00 (um real) doado a campanha eleitoral a 
empresa patrocinadora recebe R$8,50 (oito reais e cinquenta centavos) em contratos com o 
poder público, ou seja, um investimento com retorno de 850% de lucro. Dificilmente haverá 
no mercado econômico um investimento tão rentável (MONTEIRO, 2014).

De acordo com Lemos, Marcelino e  Pederiva (2010) citando Samuels, é fato que o 
dinheiro tem grande relevância para a conquista eletiva, e quando o proponente a um cargo 
de representatividade tem a percepção disso, tem anseio em adquirir mais recursos, pois 
segundo essa lógica, somente dessa forma alcançará êxito na disputa (LEMOS; MARCELINO; 
PEDERIVA, 2010). Num quadro de relação onde estão envolvidos dinheiro e política a 
instabilidade é real e ameaçadora para a qualidade da democracia, e isto não é apenas hoje, 
mas também foi no passado e ao que parece continuará a ser no futuro (ZOVATO, 2005). 

5. A EXPERIÊNCIA FRANCESA DE FINANCIAMENTO

O financiamento eleitoral e partidário na França ocorre na esfera pública e privada 
para os candidatos ao executivo e legislativo, porém com restrições se comparado ao 
sistema brasileiro. A lei 88-227/88 daquele país regulamenta o recebimento de fundos das 
siglas partidárias, sendo o financiamento público a principal fonte, onde, a partir do projeto 
de lei de finanças anuais da França há a distribuição dos valores aos partidos. O valor total 
encaminhado aos partidos é dividido em duas partes iguais, a primeira porção destina-se a 
todas às siglas partidárias e possui dois critérios para o recebimento.

O primeiro critério consiste na obtenção de 1% dos votos nas 50 circunscrições na 
última eleição da constituição da Assembleia Nacional, ou ainda para circunscrições que 
estejam além-mar, e nessas circunscrições tenham conquistado 1% dos votos, ou seja, uma 
porcentagem mínima de votos nas circunscrições além-mar. O segundo critério diz respeito 
ao total monetário a ser recebido que consiste na quantidade de votos obtidos pelos 
candidatos no primeiro turno da eleição.

A segunda porção destina-se às siglas partidárias e é entregue aos beneficiários da 
primeira porção a partir da quantidade de deputados e senadores eleitos filiados aos partidos. 
Em 1992 foi percebido que determinadas pessoas criavam siglas partidárias no intuído de 
receberem a verba pública com o fim de usufruto dos valores monetários recebidos, porém 
somente 19 anos depois esse vício foi eliminado com a regulamentação de 2011 que exige 
uma porcentagem mínima de 1% de votos (BACKES, 2013).

A doação aos partidos por parte de pessoas jurídicas é proibida, porém de pessoas 
físicas é permitida, no entanto a contribuição anual não pode exceder o total de 7.500,00 € 
(Sete mil e quinhentos euros) por pessoa contribuinte.
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O financiamento eleitoral francês está contido no capítulo V do Código Eleitoral, e 
assim como o partidário, também ocorre na esfera pública e privada. O público acontece 
pela via do reembolso (a posteriori eleição) caso as contas do candidato sejam aprovadas. 
Os candidatos ao executivo e legislativo, se alcançarem a porção de votos correspondente a 
5% da circunscrição eleitoral – circunscrições maiores que nove mil eleitores - terão o direito 
a receber 47,5% de reembolso referente ao teto dos gastos pré-estabelecidos. Todos os 
candidatos ao executivo são reembolsados em 4,75% (independente do resultado da eleição) 
de acordo com a lei que pré-estabelece um valor máximo para despesas de campanha 
eleitoral. No ano de 2012 as eleições para o legislativo custaram aos cofres do Estado francês 
61.000.000,00 € (Sessenta e um milhões de euros) (BACKES, 2013), isto é, R$164.700.000,00 
(Cento e sessenta e quatro milhões e setecentos mil reais)702.

Desde o ano de 1995 as doações de pessoas jurídicas, inclusive sindicatos são 
proibidas, contudo as contribuições de pessoas físicas são possíveis, mesmo a diversos 
candidatos, desde que não ultrapassem ao valor de 4.600 € (Quatro mil e seiscentos euros) 
anuais por cada pessoa contribuinte. Esse valor é corrigido a partir de um índice de correção 
monetária em todo ano em que a eleição ocorre (BACKES, 2013).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil o financiamento de partidos políticos e de pleitos eleitorais ocorre de duas 
maneiras, a saber: a primeira privada, isto é, pessoas físicas e jurídicas podem contribuir 
ilimitadamente; e a segunda pelo Estado, que no plano orçamentário destina verba para 
este fim.

O modelo francês é semelhante, porém possui limitadores, como a quantidade que 
cada pessoa física pode doar, tanto para o partido, quanto para os candidatos. A França 
colabora com os partidos, entretanto é necessário um percentual mínimo de votos, um 
determinado número de cadeiras no legislativo e um reembolso a posteriori a eleição com 
limites pré-estabelecidos. As contribuições de pessoas jurídicas na França não são permitidas.

No Brasil não há limites de valores para contribuições privadas, o que torna o processo 
do financiamento partidário e do pleito eleitoral uma máquina de interesses, pois quando 
o partido/candidato necessita de verba para a disputa eleitoral, encontra em poderosas 
pessoas jurídicas suporte, posteriormente estas pessoas jurídicas necessitarão de algum 
apoio político para fechar bons contratos, que possuam em seu escopo grandes obras e 
bons valores monetários. Quem possui estas características? O Estado brasileiro. No Brasil o 
financiamento privado de partidos e pleitos eleitorais se tornou uma máquina de interesses 
escusos.
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Partido Político: qual a sua importância para a democracia?

Kamille Mainardes Campos703 Karinne Mainardes Campos704 e Ricardo Machado de Oliveira705 

Área de Concentração: Direito.
Grupo de trabalho: Administração pública e os dilemas do Estado contemporâneo.

RESUMO
Este trabalho aborda, por meio de discussão teórica, qual a importância dos partidos políticos 
na democracia. O que é democracia e quando e como surgiram os partidos políticos? Qual 
a sua importância para um Estado democrático? São indagações, que respondidas, trazem 
amadurecimento ao eleitor para o exercício da cidadania com o intuito de compreender o 
que acontece atualmente no Brasil.
Palavras-chave: Democracia, Partido Político, Cidadania.

ABSTRACT
This work addresses, through theoretical discussion, what is the importance of political 
parties in democracy. What is democracy and when and how they came about political 
parties? What is its importance to a democratic state? Are questions that answered, bring 
maturity to the voter for the exercise of citizenship in order to understand what currently 
happens in Brazil.
Keywords: Democracy, Political Party, Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo visa analisar os conceitos fundamentais que concernem aos 
partidos políticos, suas funções e sua relevância na efetivação da democracia.

A democracia é um governo do povo, para o povo e realizado por ele, um Estado só 
pode ser democrático quando o povo é titular do poder.

Os partidos surgiram de uma necessidade de unir forças para a conquista do poder, 
para defender os interesses comuns do grupo social. 

2. METODOLOGIA

Foi utilizado para a elaboração do resumo expandido o método comparativo, 
consubstanciando por meio de artigos científicos, revistas e sítios da internet. Por meio deste 
procedimento demonstrar qual a importância dos partidos políticos para a democracia.
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gmail.com >.
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3. RELEVÂNCIA TEMÁTICA

Mariana Mutiz de Sá (2010) diz que para a exploração da temática sobre os partidos, 
é necessário determinar o que se entende por democracia. A análise desta é imprescindível 
para entrar no tema principal deste trabalho. Qualquer Estado pode se denominar como 
democrático, mas tem que haver os requisitos básicos de uma democracia. Não importa 
qual a terminologia usada, mas sim se na prática o seu conteúdo é democrático. 

A democracia é um governo do povo, para o povo e realizado por ele. Um Estado 
pode ser considerado democrático quando o povo é titular do poder (SÁ, 2010).

Segundo Márcio Morena (2014), os homens, desde os tempos mais primitivos, já 
tendiam a unir-se em grupos para juntar forças que fossem necessárias para a conquista 
do poder. Com isso, defendiam os interesses comuns do grupo. Na Grécia e na Roma antiga 
se formavam agrupamentos em torno de uma ideia, uma doutrina, ou mesmo uma pessoa 
especifica, a qual eles vislumbravam.

No princípio se construiu as chamadas facções, onde se reuniam portadores de 
um mesmo ideal.  Com o passar do tempo estas facções passaram a ser vistas como algo 
negativo, como divisão social. A palavra facção foi aos poucos substituídas por partido. 
(DIAS, 2010, p. 176)

Márcio Morena (2015) diz que no período anterior ao século XIX, qualquer referência 
partidária era vista como algo de desconfiança e reprovação até mesmo para os filósofos 
e teóricos políticos. Rousseau questionava as associações políticas, sobre a capacidade 
de representar os interesses de modo geral do povo. Acreditava que os partidos políticos 
desvirtuariam a democracia representativa, pois atenderiam a determinados grupos sociais, 
o que de fato ocorria. 

O desenvolvimento do sistema político democrático e à conquista dos direitos 
políticos, deu ao cidadão o direito de eleger e ser eleito, ou seja, votar e ser votado. Os partidos 
políticos passaram a constituir ao longo da história do homem como um componente 
fundamental aos sistemas governamentais. (MORENA, 2015)

Os partidos políticos como conhecemos hoje foram criados na primeira metade do 
século XIX, considerado como um marco, um nascimento da reforma eleitoral promovida na 
Inglaterra em 1823 (Reform Act).  (SCHWARTZENBERG, 1979, p. 489). 

Conforme Branco (2013), a Constituição Federal de 1988 (CF/88) é a lei máxima 
do Estado brasileiro e adota o pluripartidarismo. Assim, permite o surgimento de várias 
agremiações, desde que atendam aos requisitos legais previstos. Os partidos representam 
diferentes ideologias e convicções políticas já existentes na sociedade, com isso, reúnem 
afiliados e cidadãos adeptos às suas ideologias.

O partido tem um importante papel na ampliação da democracia. Esta é um regime 
onde a vontade coletiva é construída através de manifestação dos múltiplos interesses da 
mediação entre o Estado e a sociedade civil. A participação depende da mobilização da 
sociedade civil, através de suas instituições representativas. (SOUZA, 2007).

Para Fabiana Silva Félix da Rocha (2011), a ideia de democracia encontra-se ligada 
ao surgimento dos partidos políticos. Estes surgiram como forma de instrumentalizar 
os anseios das camadas mais desfavorecidas da população e concretizá-los mediante o 
exercício do poder político. Se torna imprescindível à democracia e com ela a identificação 
dessas camadas.

A CF/88 concede ao cidadão a liberdade de criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional. O regime democrático, 
o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana são observados como 
preceitos de caráter nacional (ROCHA, 2011).
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Adriana Lima Velame Branco (2013) diz que as noções de partidos políticos e de 
democracia de um governo de povo para o povo estão ligadas, pois a divulgação de debates 
de opiniões através dos partidos políticos sobre doutrinas filosóficas e políticas existentes 
no mundo faz com que amadureça o eleitor para o exercício da cidadania.            

De acordo com Souza (2007), quando os partidos políticos, na democracia 
representativa e a realidade da política brasileira são analisados, deve-se assumir uma posição 
com amplas possibilidades de definições. Se o partido político cumprir um papel formal, terá 
um sentido restrito, como a de um coadjuvante numa peça teatral. Terá sua importância, 
porém assume valor secundário. Contudo, se analisado pelo viés de que o partido político 
manifesta a vontade do povo, maximiza-se a relevância das siglas partidárias, tornando-os 
como peça fundamental ao jogo político e a manutenção e fortalecimento da democracia.

Nelson Rosário de Souza (2007) diz que a democracia não deve ser entendida 
somente como regras e procedimentos que garantam as escolhas através de consultas dos 
governados para escolher seus governantes. Muitas vezes os partidos operam como vitrine 
de exposição de diferentes personalidades políticas. É lamentável que isso ocorra com a 
utilização do campo político, onde, muitas vezes, transformam as eleições num espetáculo 
publicitário, restringindo a prática da democracia. O efeito desta ação é a valorização da 
imagem do político reproduzida e mobilizada por novas tecnologias de informação. Ao 
cidadão, que não tem acesso a realidade do cotidiano político, acaba votando pela boa 
imagem do candidato.

Em uma situação de extrema desigualdade social, onde a maioria não tem acesso as 
informações dos canais de participação das decisões do mundo político, os partidos acabam 
se tornando meros partidos burocráticos de personagens com grande autonomia de ação 
(SOUZA, 2007).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CF/88 prevê a possibilidade do agrupamento de pessoas em torno de ideologias e 
convicções políticas, o que substancia-se através dos partidos políticos. O cidadão, filiado à 
essas agremiações, poderá votar e ser votado, ou seja, participa ativamente da democracia. 
Esta compõe a ideia: do povo, para o povo, perpetrando que um Estado só pode ser 
democrático quando o povo é titular do poder.

A ideia de democracia encontra-se ligada ao surgimento de partidos políticos, 
que surgiram de forma a instrumentalizar os anseios das camadas mais desfavorecidas da 
população e concretizá-los mediante o exercício do poder.
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DIREITO AO ESQUECIMENTO: A QUE PONTO A LIBERDADE DE IMPRENSA 
PODE INTERVIR NA LIBERDADE INDIVIDUAL?

Ketlen Mayara Barbosa706 e Larissa da Rosa Fialka707 

Área de Concentração: Direito

RESUMO
O presente trabalho aborda o tema Direito ao Esquecimento, direito fundamental relacionado 
com a dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal de 1988. O trabalho 
objetiva promover o equilíbrio entre a liberdade individual e a liberdade de imprensa, 
ambos assegurados pela Constituição Federal, em um contexto social onde fatos pessoais 
são livremente acessados por qualquer indivíduo. Devido ao acentuado crescimento da 
tecnologia, a propagação desses fatos nas mídias sociais torna-se mais descomplicada. 
Mas até que ponto a liberdade de imprensa pode interferir na liberdade individual? A 
metodologia utilizada para realização da pesquisa é de cunho qualitativo de natureza básica 
e procedimento bibliográfico.
Palavras-chave: Direito ao Esquecimento, Dignidade da Pessoa Humana, Liberdade.

ABSTRACT
This paper addresses the issue Right to Forgetfulness, fundamental rights related to the 
dignity of the human person provided in the Federal Constitution of 1988. It has been 
designed to promote a balance between individual freedom and the freedom of the press, 
also guaranteed by the Constitution, in a social context where personal facts are freely 
accessed by any individual. Due to the sharp growth of technology, the spread of these facts 
in social media becomes more uncomplicated. But how press freedom can interfere with 
individual freedom? The methodology used to conduct the research is qualitative nature of 
basic nature and bibliographic procedure.
Key-words: Right to Oblivion, Human Dignity, Freedom.

1. INTRODUÇÃO

O Direito ao esquecimento é também conhecido pelos norte-americanos como 
“direito de estar em paz”, pois está diretamente ligado ao direito de privacidade. Tem como 
base o princípio da dignidade da pessoa humana e das garantias fundamentais à intimidade, 
à privacidade, à honra e à imagem a proteção, ou seja, é a garantia de que um fato ocorrido 
em certo momento de sua vida evite ecoar para sempre como se fossem punições eternas. 

O Direito ao esquecimento também pode ser utilizado em casos onde a pessoa 
decide voltar ao anonimato e não ser mais incomodada pela imprensa com entrevistas, 
reportagens, fotos ou outra forma que exiba a sua imagem ao público.

706 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <ketlenmayara83@hotmail.
com>.
707 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <larissafialka@gmail.com>.
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Foi o que ocorreu com a ex-atriz Ana Paula Arósio que em certo momento da sua 
vida, resolveu voltar ao anonimato.

Este direito teve sua origem histórica no campo das condenações criminais criado 
como benefício para aqueles que já pagaram pelos crimes cometidos e com o intuito de 
favorecer aqueles que foram considerados inocentes mas tiveram suas vidas pessoais ligadas 
ao ato criminoso que não convém serem relembrados. É utilizado significativamente para 
a ressocialização do ex-detento. Segundo o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, se a pessoa 
deixou de atrair notoriedade, desaparecendo o interesse público em torno dela, merece 
ser deixada de lado como desejar. Desta forma a ressocialização do ex-detento torna-se 
mais fácil, pois ele tem o direito de resguardar do público os motivos que o levaram para a 
penitenciária. 

Vale ressaltar que o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de 
apagar fatos ou reescrever a própria história, apenas evita que acontecimentos passados 
venham a causar dano à dignidade das pessoas envolvidas visto que todas têm o direito a 
um recomeço. Por exemplo, uma foto tirada em um momento de intimidade na adolescência 
pode se difundir pelas mídias sociais com acentuada velocidade e em certo momento da 
vida adulta serem resgatadas resultando em danos atuais e até mesmo mais graves dos que 
aqueles que foram causados na época anterior.

De acordo com o jornalista e escritor Gilberto Amendola, o direito ao esquecimento 
obriga retirar e apagar de páginas da internet conteúdos que associem o nome de qualquer 
pessoa a fato calunioso, difamatório, injurioso ou a um crime do qual ela tenha sido absolvida. 

Com a facilitação do acesso à internet os danos causados pela divulgação de notícias 
relacionadas a um ato praticado por uma pessoa são muito maiores do que na época em 
que a notícia era veiculada por meios tradicionais. Por exemplo, uma notícia publicada em 
um jornal permaneceria nos arquivos de periódico, mas raramente seria resgatada causando 
deterioração a imagem e dignidade de uma pessoa, mas na atual sociedade da informação, 
até os atos mais simples da vida cotidiana são divulgados em escala global e em velocidade 
impressionante. Por este motivo ao falar de Direito ao esquecimento não há como não 
citar a internet e seus meios de pesquisa, pois é através deste mecanismo que qualquer 
pessoa pode acessar ou compartilhar informações. Neste sentido, vemos como é necessário 
impor limites à liberdade de informação, pois com o surgimento de novas tecnologias de 
transmissão de dados, violar a privacidade dos indivíduos se torna mais fácil.

Neste contexto pode-se dizer que há um choque de direitos, qual seja o direito à 
liberdade individual versus a liberdade coletiva, isto é, se para mim tal fato deve ser esquecido 
para a imprensa pertence o direito de divulgação. Com reverência ao que indica um direito 
individual, pressupõe- se que este estará além do direito coletivo.

No Brasil ainda não existe uma lei específica sobre o assunto, mas está tramitando na 
Câmara dos Deputados Federais um projeto de lei sob nº 7.881/2014 que “obriga a remoção 
de links dos mecanismos de busca da internet que façam referência a dados irrelevantes ou 
defasados sobre o envolvido”. O tema também foi citado no Enunciado 531 da VI Jornada de 
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF) que dispõe: “A tutela da dignidade da pessoa 
humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”. 
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2. METODOLOGIA

O presente trabalho foi baseado em abordagens qualitativas com aspectos 
metodológicos, através de pesquisa bibliográfica. Já no que se refere ao tipo de pesquisa, 
esta é pura, visando aumentar o conhecimento dos pesquisadores sobre o assunto. 

3. OS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA 
 

A mídia é a responsável pela divulgação de diversos escândalos e informações 
relevantes para a sociedade, por este motivo, não há dúvidas que a imprensa é de 
fundamental importância em uma sociedade democrática. Há que diga que a imprensa 
auxilia no combate à corrupção, pois ao divulgar escândalos que envolvem políticos e 
autoridades está alertando a população do perigo. 

Os direitos da comunicação social estão assegurados nos artigos 220 a 224 da 
Constituição Federal onde são disciplinados diversos assuntos, dentre eles, a liberdade de 
expressão, liberdade de imprensa e a censura. Neste sentido, temos de um lado os direitos 
da imprensa assegurados pela Constituição e os Direitos de Personalidade também 
passivos de proteção constitucional. Mas, até que ponto a liberdade de imprensa pode 
interferir na vida privada de um indivíduo? A divulgação de informações entra em conflito 
com o direito ao esquecimento baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e 
das garantias fundamentais à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem a proteção. 

Neste contexto, quando confrontamos normas constitucionalmente estabelecidas, 
o caminho adequado é utilizar a ponderação de interesses e o princípio da proporcionalidade 
afim de atingir o resultado que melhor atenda a justiça social proporcionando o bem 
comum.

4. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
 
Os direitos da personalidade são aqueles derivados da dignidade reconhecida 

da pessoa humana utilizados para tutelar significativos valores inerentes do indivíduo, 
perante outras pessoas ou em relação ao Poder Público. Do viés constitucional, os direitos 
da personalidade expressam o mínimo necessário para viver com dignidade, ou seja, a 
dignidade é uma característica que decorre da própria condição humana. 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2001) a dignidade da pessoa humana 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 co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão dos demais seres humanos. 

No ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 1°, III, a Constituição 
Federal, elevou o princípio da dignidade da pessoa humana lhe conferindo a qualidade 
de norma embasadora de todo sistema constitucional, fato que facilita a interpretação e 
aplicação de toda a ordem normativa constitucional, principalmente o sistema de direitos 
fundamentais a vida, a liberdade e a igualdade.
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O princípio da dignidade da pessoa humana também foi consagrado no texto da 
Declaração universal dos Direitos do Homem proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 10 de dezembro de 1948, garantindo que o reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz mundial.  

5. CONCLUSÃO

 Ao analisar a sociedade atual, percebe-se que há muitas histórias polêmicas que 
são divulgadas e propagadas na mídia, o fato pode ter ocorrido há anos, mas dificilmente é 
esquecido. As emissoras de televisão bem como a internet são as grandes responsáveis por 
esse não esquecimento. 

O direito ao esquecimento surge como instrumento de defesa para aqueles que já 
pagaram sua dívida com a justiça e com a sociedade ou que foram inocentados, resguardan-
do a índole do indivíduo perante a sociedade. Engloba também as vítimas de crime e seus 
familiares, evitando que sejam submetidas a lembranças desnecessárias trazendo à tona 
todo o sofrimento já superado.  

A Constituição Federal de 1988, coloca a dignidade da pessoa humana como funda-
mento da República em seu art. 1º. Dessa forma, os demais direitos devem ser interpretados, 
garantindo que o homem seja tenha mais valor do que as coisas por ele criada, tais como o 
mercado, a imprensa e até mesmo o Estado.
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