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UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A ÓTICA DOS
CICLOS
Luísa Kiiller Nunes1 e Valter Foleto Santin2

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

RESUMO
Os planos governamentais são desenvolvidos e organizados para a melhor
efetivação dos direitos postulados aos brasileiros através da Constituição Federal. A
aplicação de recursos públicos de forma planejada é fundamental para atingir o
bem-estar social, o que só é possível garantindo saúde, educação, transporte e
outros direitos essenciais à vida humana. Partindo desse viés, o presente trabalho
se propõe a realizar uma análise teórica acerca das políticas públicas, dando ênfase
à importância de sua implementação através dos ciclos de políticas públicas. Sabese que os as políticas públicas tratam-se de mecanismos pelos quais o Estado
enfrenta os problemas públicos e, considerando a imensidão de áreas que devem
ser tuteladas pelo Estado, faz-se necessário o planejamento e organização estatal
para melhor concretização desses projetos. Tal planejamento só é aprimorado
através do ciclo de políticas públicas, o qual possui etapas que se complementam e
se renovam, tais quais a decisão, elaboração, implementação e avaliação. Além do
objetivo geral, tal qual, a construção de um aparato teórico de forma a conhecer as
principais características das políticas públicas no Brasil, o objetivo específico da
pesquisa é buscar conhecer, na prática, o funcionamento do ciclo de políticas
públicas, suas vantagens e desvantagens. Para tanto, utilizou-se do método
dedutivo de pesquisa, partindo-se de conhecimentos gerais (doutrinários e teóricos)
e culminando na análise específica de exemplos de implementação do ciclo de
políticas públicas. Os resultados da pesquisa demonstraram que a utilização do ciclo
de políticas públicas possibilita um melhor aproveitamento da máquina estatal em
favor do interesse público.
Palavras-chave: Ciclo de políticas públicas; Implementação de políticas públicas;
Avaliação das políticas públicas.
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ABSTRACT
Government plans are developed and organized for the better realization of the rights
posited to Brazilians through the Federal Constitution. The application of public
resources in a planned way is fundamental to achieve social welfare, which can only
be achieved by guaranteeing health, education, transportation and other rights
essential to human life. Starting from this bias, the present work proposes to carry out
a theoretical analysis about the public policies, emphasizing the importance of its
implementation through the cycles of public policies. It is known that public policies
are about mechanisms by which the State faces public problems and, considering the
immensity of areas that must be protected by the State, it is necessary the state
planning and organization to better achieve these projects. Such planning is only
improved through the public policy cycle, which has stages that complement and
renew themselves, such as decision making, implementation, and evaluation. In
addition to the general objective, such as the construction of a theoretical apparatus
in order to know the main characteristics of public policies in Brazil, the specific
objective of the research is to seek to know, in practice, the operation of the public
policy cycle, its advantages and disadvantages. In order to do so, it was used the
deductive method of research, starting from general knowledge (doctrinal and
theoretical) and culminating in the specific analysis of examples of implementation of
the cycle of public policies. The results of the research demonstrated that the use of
the public policy cycle allows a better use of the state machine in favor of the public
interest.
Keywords: Public policy cycle; Implementation of public policies; Evaluation of public
policies.

1. INTRODUÇÃO
A política pública assume especial importância na prestação de serviço
público, para a melhoria do bem estar da população e busca da eficiência da
atuação estatal.
O estudo do ciclo de política pública se mostra essencial para conhecimento
do fenômeno político-social da criação, desenvolvimento e execução da política
pública, pelos seus condimentos políticos e eventuais implicações jurídicas.
O trabalho pretende fazer uma análise das fases do ciclo de política pública,
para permitir maior informação técnico-jurídica do seu dinamismo e fornecer
subsídios para uma apreciação crítica da política pública. Buscou-se a pesquisa
bibliográfica e emprego do método dedutivo.
2. METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica, realizada com o auxílio de doutrinas que
versam sobre as políticas públicas, em especial aquelas que se dispuseram a
adentrar no tema do ciclo de política pública. Ainda, buscou-se aparato teórico e
científico através da leitura de artigos, monografias e trabalhos acadêmicos em geral
que tratam de temas relacionados ao projeto de pesquisa “Ciclo de Políticas
Públicas”.
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Além disso, a participação semanal no grupo de pesquisas “Políticas públicas
e efetivação dos direitos sociais” foi fundamental para que, através das várias
discussões travadas entre os participantes, pudesse ter uma visão mais ampla
acerca das Políticas Públicas e seus desdobramentos.
3. DESENVOLVIMENTO
A convivência em sociedade origina relações complexas entre as pessoas.
Com o passar do tempo muitos já foram os tipos de construções sociais, desde as
sociedades primitivas, com as tribos, passando pela sociedade antiga, medieval até
chegar às sociedades contemporâneas (que ainda podem ser segmentadas em
modernidade e pós-modernidade). Fato é que o homem, ser essencialmente social,
não tem condições de satisfazer cabalmente suas necessidades de maneira
isolada, sendo a convivência um imperativo natural.3 Dessa forma, o progresso dos
seres sociais é resultado da aproximação e interação entre seus semelhantes.
O conceito de sociedade, de acordo com Alarcón, se relaciona à ideia de luta
entre os seres humanos pelo poder econômico, social e político, isto é, pela
capacidade de ordenar os relacionamentos humanos e de se sobrepor a outras
opiniões.4 Neste contexto, o Estado surge como forma de organização dos seres
sociais. A intenção deste ente é fazer com que as sociedades passem à condição
de construções estáveis5.
A convivência social requer instrumentos que venham a resguardar direitos e
causar a harmoniosa coexistência entre os indivíduos em uma coletividade. Dessa
forma, o Estado se organiza sob o fundamento de manter a coesão social, garantir a
implementação de direitos os quais requerem que o Estado esteja voltado ao BemEstar-Social. Dessa forma, busca-se satisfazer a população através de políticas
públicas que tratem o cidadão com igualdade material, ou seja, tratar os iguais como
iguais e os desiguais na medida em que se desigualam.
Nesse diapasão, considerando o Estado como um “conjunto de regras que
visa proteger e atender a vontade geral”6 é possível compreender que, através de
uma soma de interesses e poderes, o Estado Democrático buscará estabelecer suas
prioridades pautado no interesse público.
O Estado Democrático de Direito foi implementado no Brasil com o advento
da Constituição Federal de 1988. A partir desse momento pode-se dizer que o
Estado deve reconhecer e/ou resguardar alguns direitos ao homem que são
indissociáveis à sua existência e devem ser garantidos desde o nascimento. Essa é
a ideia do Welfare State (Estado do Bem-Estar-Social) a qual atribui ao Estado
responsabilidades assistenciais de modo a garantir padrões mínimos de qualidade
na prestação de serviços de saúde, educação, habitação, previdência, entre outros.
Nesse sentido, a proposta de Welfare State exige do Estado uma maior
participação no que se refere às questões que envolvem a coletividade e o bem
comum, quais sejam, prestações positivas. Desse modo, é recorrente a
3

ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Ciência Política, Estado e Direito Público: uma introdução ao
Direito Público da Contemporaneidade. 2. ed. São Paulo: Verbatim, 2014, p. 57.
4
ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Ciência Política, Estado e Direito Público: uma introdução ao
Direito Público da Contemporaneidade. 2. ed. São Paulo: Verbatim, 2014, p. 59.
5
ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Ciência Política, Estado e Direito Público: uma introdução ao
Direito Público da Contemporaneidade. 2. ed. São Paulo: Verbatim, 2014, p. 65.
6
SILVA, Allan Gustavo Freire da et al. A relação entre Estado e políticas públicas: uma análise
teórica sobre o caso brasileiro. Debates, Porto Alegre, v. 11, n. 1, jan./abr. 2017, p. 29.
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implementação de políticas públicas que busquem o bem estar social e que atinjam
o maior número de áreas sociais.7
O Estado desempenha inúmeras atividades visando o interesse público.
Considerando essas prestações positivas do Estado há que se ter em mente que
para cada atuação do Poder Público deve haver, necessariamente, a fixação de uma
diretriz de atuação estatal. Essas diretrizes são as chamadas políticas públicas.
Vale mencionar que a implementação das políticas públicas é disciplina
relativamente recente, considerando que elas ganharam espaço no Estado
Democrático de Direito, como bem lembrado por Comparato:
O conceito de política, no sentido de programa de ação, só recentemente
passou a fazer parte das cogitações da teoria jurídica. E a razão é simples:
ele corresponde a uma realidade inexistente ou desimportante antes da
Revolução Industrial, durante todo o longo período histórico em que se
forjou o conjunto dos conceitos jurídicos dos quais nos servimos
8
habitualmente.

Antes de tecer comentários acerca das políticas públicas, entretanto, se faz
necessário conhecer o termo “política” e suas diversas acepções, considerando sua
diversidade de conotações.
Para Rua “política consiste no conjunto de procedimentos formais e informais
que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos
conflitos quanto a bens públicos”.9
Aos olhos de Helly Lopes Meirelles política “é a forma de atuação do homem
público quando visa conduzir a Administração a realizar o bem comum”, por isso
“rege-se – ou deve reger-se – por princípios éticos comuns e pelas solicitações do
bem coletivo. Guia-se por motivos de conveniência e oportunidade do interesse
público, que há de ser o seu supremo objetivo”10.
Há que se ressalvar, entretanto, que o termo política é demasiadamente
amplo e comporta dois principais significados. Nos países de língua latina há certa
dificuldade em entender esses dois significados de “política”, isso porque nos países
de língua inglesa é possível diferenciar o termo “politics” de “policy”, enquanto nos
de língua latina considera-se tudo como “política”11.
Politics é, nas palavras de Maria Rua, o “uso de procedimentos diversos que
expressam relações de poder (ou seja, visam a influenciar o comportamento das
pessoas) e se destinam a alcançar ou produzir uma solução pacífica de conflitos
relacionados a decisões públicas”12. Esse sentido de política é, provavelmente, o
que primeiro vem à memória quando a palavra é utilizada. Quando se refere a
“manobras políticas” é essa a acepção utilizada, ou seja, todas as atividades de
7

SILVA, Allan Gustavo Freire da et al. A relação entre Estado e políticas públicas: uma análise
teórica sobre o caso brasileiro. Debates, Porto Alegre, v. 11, n. 1, jan./abr. 2017, p. 39.
8
COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas.
Revista de Informação Legislativa 138. Brasília: Senado Federal, abr./jun., 1998, p. 44.
9
RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. In: RUA, Maria das
Graças; VALADAO, Maria Izabel. O Estudo da Política: Temas Selecionados. Brasília: Paralelo 15,
1998, p. 231.
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 48.
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SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2 ed. São
Paulo: Cernage Learning, 2015, p. 1.
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“políticos” (os quais disputaram um cargo no governo) exercem buscando a
manutenção do poder.
Frequentemente pessoas se tornam céticas em relação à política justamente
por se limitarem a essa conotação do termo política. Assim sendo, tendem a
considerar tanto a política como os políticos algo nocivo à sociedade. Essa atitude,
muitas vezes leva as pessoas a não buscarem saber como funcionam os processos
políticos13, tornando-se verdadeiros cidadãos apolíticos.14
Policy, por sua vez, é a atividade do governo, e também dos agentes
políticos, voltadas a desenvolver políticas públicas. Maria Rua conceitua policy como
o termo “utilizado para referir-se à formulação de propostas, tomada de decisões e
sua implementação por organizações públicas, tendo como foco temas que afetam a
coletividade, mobilizando interesses e conflitos.”15 Quando se refere a ‘políticas de
privacidade’, por exemplo, essa acepção do termo é que está sendo utilizada.
Também nesse sentido afirma Reis que
As policies - termo que, em português, talvez possa ser traduzido por
diretrizes ou políticas públicas - constituem planos ou programas de ação a
serem implementados por uma ou várias instâncias ligadas ao poder
político, e dirigidos ao logro de um objetivo, geralmente uma melhoria num
16
setor público, social, econômico ou cultural da comunidade.

Política pública é traduzida para língua inglesa como “public policy”, ou seja,
está vinculada a denotação do termo “política” acima referida. Feita essa primeira
introdução ao assunto, passa-se à análise específica da política pública.
A política pública exige serviço público de qualidade, com eficiência, inerente
à boa administração pelo Estado, com possibilidade até de judicialização. Em tal
linha, Valter Foleto Santin defende a sindicabilidade da política de segurança
pública, diante da consideração de direito ou interesse difuso da segurança pública,
sendo viável o controle por ação civil pública e legitimidade do Ministério Público.17
O que são políticas públicas?
De acordo com Leonardo Secchi “uma política pública é uma diretriz
elaborada para enfrentar um problema público” 18. No decorrer de sua obra explica

13

RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Florianópolis: Departamento de Ciências da
Administração da UFSC, 2012, p. 16.
14
De acordo com Paulo Hamilton Siqueira Júnior “O apolítico é um conservador, pois não está afeto a
mudanças e objetivos que são construídos em prol da coletividade”. SIQUEIRA JUNIOR, Paulo
Hamilton. Cidadania e Políticas Públicas. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São
Paulo, v. 18/2006, jul-dez 2006, p. 203.
15
RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Florianópolis: Departamento de Ciências da
Administração da UFSC, 2012, p. 17.
16
REIS, José Carlos Vasconcellos dos. As normas constitucionais programáticas e o controle do
Estado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 119-120.
17
SANTIN, Valter Foleto. Característica de direito ou interesse difuso da segurança pública.
Argumenta Journal Law, Jacarezinho - PR, n. 5, p. 208-216, fev. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível
em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/48/49>. Acesso em: 02 jun. 2017.
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SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2 ed. São
Paulo: Cernage Learning, 2015, p. 2.
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que o problema público nada mais é que a diferença entre a situação atual e a
situação ideal possível para a realidade pública19.
Nas palavras de Valter Foleto Santin “as políticas públicas são os meios de
planejamento para a execução dos serviços públicos”.20 Considerando sua
importância, há que enfatizar a necessidade do Estado implementar políticas
públicas nas mais diversas áreas existentes, tais quais, de política habitacional,
ambiental, econômica e tantas outras, buscando sempre o melhor desempenho de
suas atividades estatais.
Nesse sentido, afirma ainda Santin que
A fixação das politicas públicas ocorre por meio dos mecanismos estatais de
planejamento das ações, estratégias e metas para atingir a finalidade
pública de forma eficiente, na prestação de ações e serviços públicos. As
políticas púbicas correspondem ao planejamento e as obras e serviços
21
públicos caracterizam a execução material da função.

Apesar de estarem sempre relacionadas a essa ideia de planejamento e
organização estatal para enfrentar um problema público as políticas públicas são
muito mais que atos de gestão, ou seja, aqueles atos que se prestam puramente a
exercer uma atividade estatal sem que exista coerção sobre os indivíduos. Mais que
isso, as políticas públicas se tratam de verdadeiras formas de efetivar normas
constitucionais e são fundamentais porque é através delas que o Estado busca
prestar todos os direitos garantidos na Carta Constitucional.
É intima a relação entre políticas públicas e a efetivação dos direitos
fundamentais, principalmente no que toca aos direitos sociais, por se tratarem de
prestações essencialmente positivas por parte do Estado.22
No mesmo sentido afirma Santin que “a política pública mais abrangente é
aquela que procura o cumprimento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput,
CF). Todas as políticas públicas devem seguir o mesmo caminho.”23
Portanto, a base para a fixação das políticas públicas é a Constituição
Federal, a qual estabelece princípios que conformam o caminho da atuação estatal
no desenvolvimento das atividades públicas. Dessa forma, a Carta Magna obriga os
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) a seguirem o caminho previamente
traçado por seu texto.
As políticas públicas são traduzidas em serviços públicos, que podem ser
exigidos pelo cidadão e pela sociedade, requerendo a implementação de direitos
individuais, difusos ou coletivos.
A participação da sociedade é extremamente importante para que o ciclo de
políticas públicas seja efetivado, pois é através da manifestação do cidadão em
19

SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2 ed. São
Paulo: Cernage Learning, 2015, p. 10.
20
SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública: eficiência do serviço na
prevenção e repressão ao crime. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35.
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SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública: eficiência do serviço na
prevenção e repressão ao crime. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35.
22
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reivindicar do Estado projetos que direcionam ações que possam atingir a vida em
sociedade garantindo maior e melhor bem-estar social. A elaboração de projetos
passa tanto pelo Poder Legislativo como pelo Executivo, tornando a atividade
complexa e carente de organização. Para tanto, o ciclo de políticas públicas é
essencial.
Nesse diapasão, faz-se necessário mencionar a fundamental participação
popular no ciclo de políticas públicas por meio da fiscalização dos recursos públicos
que são utilizados para implementação dos projetos Estatais. Ainda, é possível
aprimorar a prestação de serviços públicos através das sugestões durante o
processo de discussão e, por fim, mas não menos importante, a participação popular
é fundamental na avaliação das políticas de estado. Nesse sentido afirma Paulo
Hamilton:
O processo de construção das políticas públicas, no Estado Democrático e
Social de Direito, passa necessariamente pela participação dos cidadãos,
no intuito de buscar a sua efetivação. Não é apenas uma atribuição do
governo. Esse processo é extremamente dinâmico e conta com a
participação de vários segmentos da sociedade, que fiscaliza a sua
realização. O governo tem o dever de implementação, fiscalização e
coordenação dessas políticas, sendo uma atribuição mais ampla do que o
24
serviço público.

As falhas de execução das políticas públicas, sejam elas decorrentes de
equívocos na formulação ou concretização dessas políticas acabam por
comprometem a qualidade do serviço público. Portanto, é fundamental buscar
caminhos direcionados à melhor prestação dos serviços públicos, qual seja, a
eficiência.
O ciclo de políticas públicas é meio através do qual a implementação das
políticas públicas se faz de forma mais organizada, aumentando-se as chances de
alcanças a almejada eficiência do serviço público.
Ciclo de políticas públicas
De acordo com Leonardo Secchi “O ciclo de políticas públicas é um esquema
de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases
sequenciais e interdependentes.” Para o autor são sete as fases do ciclo de políticas
públicas, quais sejam, a identificação do problema25, formação da agenda,
formulação de alternativas ao problema, tomada de decisão, implementação,
avaliação e, por fim, extinção, momento em que é realizada uma nova identificação
do problema, de modo a reiniciar o ciclo.
Vale salientar, contudo, que o ciclo não começa necessariamente com a
identificação do problema e termina com a extinção, trata-se de sistema não linear,
em que duas ou mais etapas podem ocorrer, inclusive, simultaneamente. Nas
palavras de Maria Rua o ciclo é uma “unidade contraditória, em que o ponto de

24
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partida não está claramente definido”.26 Passa-se, então, à análise individualizada
de cada etapa do ciclo.
A identificação do problema nada mais é que a verificação de uma situação
de fato que não corresponde à situação ideal ou almejada. A diferença entre o que é
e o que gostaria que fosse representa o problema27. Qualquer pessoa é capaz de
identificar problemas dentro da sociedade, no entanto, nem todos conseguem fazer
com que esse problema esteja na lista de prioridades do poder público, qual seja, a
agenda.
A agenda é a lista de prioridades do governo, em outras palavras, trata-se de
um “conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes”28. É comum a
utilização de ‘manobras políticas’29 para incluir determinado problema na agenda. A
inclusão de um problema na agenda depende da análise de vários fatores, tais
quais, o custo-benefício da implementação da política pública, a verificação dos
recursos disponíveis e a urgência.
Passa-se então para a formulação de alternativas. Define-se o objetivo
principal da política pública e, a partir disso, elaboram-se estratégias a fim de
contornar o problema identificado. De acordo com Secchi as alternativas podem
envolver premiação (premiar aquele que pratica condutas visando extirpar o
problema público, ou deixa de praticar condutas que incitavam o problema), coerção
(através do poder punitivo do Estado coibir atos através da “força”30),
conscientização (é autoexplicativa, significa que o Estado vai incutir no indivíduo
certo senso de dever moral) e, por fim, soluções técnicas (que são atividades
estatais que, por si só, culminam na impossibilidade material da continuação daquele
problema).31
A tomada de decisão será o momento em que o poder público analisa todas
as alternativas e opta por aquela que seja mais benéfica ao interesse público.
Por sua vez, a implementação da política pública é o que ‘dá vida’ e ‘retira do
papel’ todo o planejamento realizado. É na implementação que são produzidos os
resultados concretos da política pública, considerando que ela é a fase que sucede à
tomada de decisão e antecede as avaliações.32 Nesse sentido,
A implementação de políticas é vista como um processo de interação
estratégica entre vários atores com diferentes interesses, sendo comparada
a um jogo, no qual as relações se entrelaçam, envolvendo uma grande

26
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quantidade de jogadores, com suas estratégias e táticas, com variados
33
graus de incertezas.

É comum acontecer de um projeto muito bem intencionado e planejado não
prosperar. Muitas vezes o administrador público identificou o problema, buscou
soluções adequadas, mas no momento de implementá-las a política não se
desenvolve como desejado. Um dos grandes motivos que desencadeiam essa
situação é, justamente, a pluralidade de atores, ou como mencionado no trecho
acima, de jogadores que estão envolvidos na implementação da política (ou jogo).
Torna-se fundamental, dessa forma, a análise da fase de implementação de
forma a verificar os erros cometidos e buscar consertá-los.34 A fase avaliativa é
aquela em que “o processo de implementação e o desempenho da política pública
são examinados com o intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de
redução do problema que a gerou.”35
O Estado se utiliza de critérios avaliativos para verificar a performance da
política pública, tais critérios estão pautados nos princípios gerais que regem a
administração pública, como por exemplo, a economicidade, produtividade,
eficiência administrativa, eficácia e equidade.36
Por fim, tem-se a fase de extinção do ciclo. Há algumas políticas públicas com
prazo de validade pré-determinado, nesses casos é mais fácil visualizar sua
extinção. Com exceção destas é difícil verificar na prática a extinção de uma política
pública, principalmente em razão da ‘vedação ao ‘retrocesso’ e do ‘direito adquirido’.
No entanto, ressalva Secchi que “momentos como reformas ministeriais, mudanças
de mandato executivo e legislativo, aprovação de orçamentos são ocasiões raras,
passageiras e pontuais, em que políticas públicas aparentemente inócuas podem
ser extintas ou substituídas por outras.”37
Feitas as considerações acerca de cada fase do ciclo de políticas públicas,
passa-se, então, a análise de um caso prático, a fim de auxiliar a visualização do
funcionamento dessa complexa sequencia de atos do Poder Público.
O exemplo selecionado é a política pública de diminuição do consumo de
bebida alcoólica associado à condução de veículos automotores. Uma das grandes
preocupações do século XXI é o crescente número de acidentes automobilísticos
gerados por embriagues no volante. Dessa forma, considerando a relevância do
problema por lidar com o direito fundamental à vida, ele foi incluído na agenda do
poder público.
No ano de 2008 o até então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
lançou uma Medida Provisória que tinha como finalidade a criação de mecanismos
que dificultassem o consumo de álcool aos motoristas. A conversão da Medida
Provisória em lei ocorreu em junho do mesmo ano e destacou como finalidades: (1)
33
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estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas para o
condutor que dirigir sob a influência do álcool; (2) obrigar os estabelecimentos
comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar, no
recinto, aviso de que constitui crime dirigir sob a influência de álcool. 38
Além disso, a lei estabelece punição para os estabelecimentos de área
contígua à rodovia que possuam venda varejista ou o oferecimento de bebidas
alcoólicas para consumo no local.
Até então, é possível identificar as fases de identificação do problema
(consumo de bebida alcóolica e acidentes de trânsito), formação da agenda,
formulação de alternativas (vedar o consumo de álcool ao volante, proibir o comércio
de bebidas alcoólicas na beira da estrada), tomada de decisão e implementação
(que seria a efetivação das alternativas por meio da criação da lei 11.795/08).
É necessário, por fim, avaliar a aplicação de tal política pública. De fato, as
blitz policiais fazem com que muita gente deixe de beber para dirigir. Criou-se a
figura do “motorista da rodada”, o qual muitas vezes é o que se propõe a conduzir o
veículo e não ingerir álcool. E, ainda, muitas pessoas optam por utilizar outros meios
de transporte que não o próprio veículo, como os taxis, ubers e cabfy, fazendo,
inclusive, que o mercado de transporte particular crescesse.
Por outro lado, as bebidas alcóolicas continuam sendo vendidas ao longo das
rodovias federais, demonstrando a total inaplicabilidade da parte da lei relativa às
punições aos comerciantes de ‘beira da estrada’ (art. 2º da lei 11.705/08).
Por ser relativamente recente e estar, ainda, em fase de implementação, há
muito que se melhorar no mencionado ciclo, de forma que se torne mais efetivo,
identificando novos problemas (como a inaplicabilidade prática do artigo 2º da lei
11.705) e buscando resolvê-los.
4. CONCLUSÃO
O ciclo de políticas públicas é dinâmico e as suas fases são indicações do
fenômeno político, algumas vezes alterado pela realidade política.
O conhecimento do ciclo de políticas públicas é importante para melhor
estudo do fenômeno e eventual providência para reparação de irregularidades.
A judicialização da política pública é possível, especialmente para reparação
de omissão estatal, sendo pertinente a intervenção em alguma fase do ciclo de
política pública para evitar prejuízo ou dificuldade para execução e cumprimento da
política pública respectiva.
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RESUMO
No presente trabalho pretende-se, a partir do pensamento do filósofo alemão Jurgen
Habermas, analisar as situações em que a atuação estatal desrespeitam os ditames
constitucionais, resultando, por conta disso, em graves prejuízos para aqueles que
se encontram subordinados ao Poder do Estado. Trazendo essa questão para a
realidade brasileira, é possível perceber que o Estado, em várias ocasiões, age em
descompasso com os preceitos fixados na Constituição Federal, ocasionando lesões
a bens jurídicos fundamentais. Habermas, ciente desse potencial lesivo do Estado,
realizou algumas reflexões sobre esse tema, passando a defender que, em
determinadas situações, os cidadãos podem desobedecer a ordem do Estado.
Todavia, a desobediência civil adotada por Habermas deve se manifestar em casos
específicos, quando a ação estatal seja manifestamente injusta. Analisar-se-á,
outrossim, as diferenças existentes entre a desobediência civil defendida por
Habermas com a preconizada por Rawls. Desse modo, intenta-se, tendo como norte
as ponderações do pensador tedesco, sem se esquecer das contribuições de Rawls
para com o assunto, analisar a relevância da desobediência civil no tocante ao
controle da atuação estatal. Para tanto, utilizar-se-á de pesquisa baseada no método
dedutivo, realizando uma abordagem bibliográfica, valendo-se dos escritos de Rawls
e, sobretudo, de Habermas e de seus comentadores. Ao final, procura verificar em
que medida o raciocínio de Habermas pode colaborar para construção e
consolidação de um Estado Democrático de Direito.
Palavras-chave: Desobediência civil; Habermas; Injustiça estatal; Estado
Democrático de Direito.
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ABSTRACT
In the present work it is intended, from the thought of the German philosopher Jurgen
Habermas, to analyze the situations in which the state performance disrespects the
constitutional dictates, resulting, as a result, in serious damages for those who are
subordinated to the State Power. Bringing this question to the Brazilian reality, it is
possible to perceive that the State, in several occasions, acts in disagreement with
the precepts set forth in the Federal Constitution, causing injuries to fundamental
juridical goods. Habermas, aware of this harmful potential of the State, has made
some reflections on this topic, starting to defend that, in certain situations, citizens
can disobey the order of the State. However, civil disobedience adopted by
Habermas must manifest itself in specific cases when state action is manifestly
unjust. Moreover, the differences between the civil disobedience defended by
Habermas and the one advocated by Rawls will be analyzed. In this way, we try to
analyze the relevance of civil disobedience in relation to the control of state
performance, taking as its basis the considerations of the Thomist thinker, without
forgetting Rawls's contributions to the subject. In order to do so, we will use research
based on the deductive method, making a bibliographical approach, using the
writings of Rawls and, above all, Habermas and his commentators. In the end, it tries
to verify to what extent Habermas' reasoning can contribute to the construction and
consolidation of a Democratic State of Right.
Key-words: Civil disobedience; Habermas; State Injustice; Democratic state.

1. INTRODUÇÃO
Inicialmente, é interessante frisar que o filósofo alemão Jurgen Habermas
salienta que o itinerário percorrido, para que a injustiça da realização seletiva
penetrasse na consciência jurídica geral, requereu a existência de lutas políticas
árduas, bem como de movimentos sociais de longa duração, não se sucedendo,
portanto, de forma retilínea.
Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao fato de que o vocábulo
desobediência civil, historicamente falando, foi usado pela primeira vez por Etienè La
Boétie, na singular obra Discours de la Servitude Voluntarie, publicada no século
XVI. Após isso, a referida expressão reaparece no ano de 1849, na obra Civil
Desobedience, de Henry de Thoreau, que, diga-se de passagem, ficou conhecido
pelo não pagamento de taxas públicas ao governo americano que as empregava
para uma guerra, em seu juízo, injusta contra o México.
Mais recentemente, a partir dos anos 60, do século XX, por conta das
agitações políticas e dos conflitos bélicos, a questão da desobediência civil tem
ocupado lugar especial no âmbito da teoria política e jurídica, sobretudo, na defesa
de direitos civis frente ao totalitarismo e administração díspar dos mecanismos do
Estado.
Nesse mesmo sentido, Habermas, ao falar sobre a desobediência civil,
adverte que esse movimento de protesto, frequentemente criativas, às vezes
violentas, inspiram-se nos modelos norte-americanos, a começar por aquele caso
exemplar de desobediência civil em Ann Arbor, onde, em 15 de outubro de 1965, 39
estudantes da Universidade de Michigan, como protestos contra a intervenção militar
dos Estados Unidos no Vietnã, mantiveram ocupado o escritório das autoridades
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locais para a convocação militar, e precisaram ser atrancados duas horas depois do
final do expediente.
Dito isso, não custa lembrar que, ao contrário dos séculos XVI a XVIII, a
contemporaneidade, em face do contexto global, abrangendo, especialmente, os
aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais, apresenta uma predisposição
para aceitar a desobediência civil e a resistência popular à autoridade injusta como
elementos válidos e até mesmo necessários no âmbito de Estado de direito, sendo
que essa aceitação é ainda maior quando se trata de países que se organizam nos
moldes de um Estado democrático de direito.
Seguindo essa linha de raciocínio, o supracitado filósofo alemão ensina que o
movimento de protesto contemporâneo oferece, pela primeira vez, a oportunidade
de compreender, mesmo na Alemanha, a desobediência civil como o elemento de
uma cultura política madura, mas, mais do que isso, ele aduz que, toda democracia
ligada ao Estado de direito que é segura de si mesma, considera a desobediência
civil como componente normalizado, visto que necessário de sua cultura política.
Feito essas breves considerações, cabe acentuar que, no ano de 1981, nas
proximidades da cidade de Stuttugart, Alemanha, 13 pessoas tentaram impedir o
tráfego na entrada das barracas do acampamento do exército alemão, pois, nesse
local, se encontravam mísseis nucleares desde o ano de 1976, que pertenciam aos
americanos.
No ano seguinte a essa manifestação, tais protestos se intensificaram,
contendo aproximadamente 700 pessoas, cuja manifestação, nesse período,
duraram uma semana. Os manifestantes se dividiam em turno, sendo que cada
turno tinha a duração de 6 horas e continha cerca de 15 indivíduos. Destaca-se que
aproximadamente 400 manifestantes foram presos durante esses protestos (QUINT,
2008, p. 12).
É importante ressaltar que tais manifestações que se sucederam na
Alemanha receberam a alcunha de protestos de Tent Village, e se caracterizam por
serem estritamente pacíficos.
Ademais, destaca-se o fato de que os membros desse movimento recebiam
treinamentos, a fim de seguirem o princípio da não violência e, consequentemente,
evitar agirem com violência mesmo diante de provocações e outras atitudes
agressivas (QUINT, 2008, p. 13).
Situação parecida ocorreram no Brasil, no ano de 2013, em que milhares de
indivíduos foram às ruas manifestar seu descontentamento com a forma com que o
país vinha sendo administrado pelos governantes.
Nesse sentido, chama atenção o pensamento do filósofo Jurgen Habermas,
pois, na sua concepção, esse movimento de protesto contemporânea oferece, pela
primeira vez, a oportunidade de compreender, mesmo na Alemanha, a
desobediência civil como o elemento de uma cultura política madura (HABERMAS,
2015, p. 135).
Mais do que isso, ele aduz que toda democracia ligada ao Estado de direito
que é segura de si mesma considera a desobediência civil como componente
normalizado, visto que necessário de sua cultura política (HABERMAS, 2015, p.
135).
À vista disso, nesse estudo busca-se demonstrar a relevância da
desobediência civil como mecanismo delimitador da arbitrariedade do Estado frente
aos indivíduos, utilizando-se dos escritos de Habermas.
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2. METODOLOGIA
O presente trabalho utiliza-se do procedimento metodológico dedutivo,
partindo de casos gerais para o objeto da pesquisa. No trabalho foram utilizadas as
fontes de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, obras especializadas da área
de conhecimento, informações e dados de sites oficiais e, principalmente, do capitulo
denominado “Desobediência civil – a pedra de toque do Estado democrático de
direito”, do livro “A Nova Obscuridade”, de autoria de Jurgen Habermas.
Através do método dedutivo, buscar-se-á demonstrar a concepção
habermasiana em relação a desobediência civil, sobretudo sobre a sua necessidade
em um Estado Democrático de Direito. Com pesquisa bibliográfica em obras e
artigos relacionados ao tema, trar-se-á a discussão acerca da desobediência civil.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. A Legitimidade Da Desobediência Civil Ante A Opressão Estatal: Uma
Análise Pautada Sob O Viés Habermasiano
Em algumas entrevistas Habermas aborda o tema da desobediência civil,
contudo, é através de dois livros, denominados “A nova obscuridade” e “Entre
Faticidade e Validade”, que ele discorre, mais profundamente, sobre o assunto.
No primeiro livro, Habermas sustenta que a desobediência civil seria uma
característica de uma sociedade politicamente e democraticamente madura e,
assim, um componente normal e, ao mesmo tempo, necessário de uma democracia.
Logo, para Habermas, esse tipo de protesto não dever ser tido como meramente
ilegal, tampouco considerado como um crime comum (HABERMAS, 2015, p. 173).
Nesse mesmo livro, em que Habermas dedica dois capítulos para tratar sobre
a desobediência civil, quais sejam, “Desobediência civil – a pedra de toque do
estado de direito democrático” e “Direito e violência – uma trauma alemão”, ele
assevera que esse movimento de protesto inspiram-se nos modelos norteamericanos, citando como exemplo o episódio em Ann Arbor, que se sucedeu em 15
de outubro do ano de 1965, situação na qual 39 estudantes da Universidade de
Michigan ocuparam o escritório das autoridades locais, protestando acerca da
intervenção militar dos Estados Unidos no Vietnã (HABERMAS, 2015, p. 128).
Ainda nessa obra, o pensador tedesco adverte que a desobediência civil tem
de ser reconhecida como componente da cultura política de uma coletividade
democrática desenvolvida. Em consonância com o seu raciocínio, se a constituição
representativa falha, em face dos desafios como da corrida armamentista fora de
controle, os cidadãos que não dispõem de chances privilegiadas de influência
precisam entrar imediatamente no papel do soberano e pode rescindir a obediência
civil, com o propósito de conferir um impulso às correções atrasadas ou às
inovações (HABERMAS, 2015, p. 131).
Habermas defende que, quem se decide pela desobediência civil, não quer se
dar por satisfeito com que estejam esgotadas as possibilidades de revisão
institucionalmente previstas, dado o alcance de uma regulamentação considerada
ilegítima (HABERMAS, 2015, p. 132).
Nesse ponto, vale trazer à tona que o filósofo norte-americano John Rawls
propôs, em sua obra “Uma teoria da justiça”, a seguinte definição: “a desobediência
civil se manifesta em uma ação pública, não violenta, determinada pela consciência
moral, mas contrária à lei, que deve suscitar de hábito uma modificação das leis ou
da política governamental” (RAWLS, 1971, p. 401).
Ademais, vale lembrar que Rawls cita três condições que devem ser
satisfeitas para justificar a desobediência civil:
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a) o protesto tem de dirigir-se contra os casos bem circunscritos de
injustiça grave; b) as possibilidades de influências legais promissoras
têm de estar esgotadas; c) e as atividades da desobediência não
podem assumir uma extensão que ameace o funcionamento da
ordem constitucional (HABERMAS, 2015, p. 133).

Dito isso, é pertinente trazer a tona o conceito que Habermas atribui para a
desobediência civil. Assim, ele a define como:
Um protesto moralmente fundamentado, ao qual não podem subjazer
convicções da fé privada ou interesse próprios; ela é um ato público,
que via de regra é anunciado e cujo decurso pode ser calculado pela
polícia; ela inclui a infração propositada de diversas normas jurídicas,
sem afetar a obediência à ordem jurídica em seu todo; ela requer a
disposição de responder pelas consequências jurídicas da infração
das normas; a infração de regras em que se manifesta a
desobediência civil tem um caráter exclusivamente simbólico
(HABERMAS, 2015, p. 134).

É necessário, mais uma vez, fazer alusão ao livro a “Desobediência civil – a
pedra de toque do Estado democrático de direito, pois nele Habermas fornece uma
atenção especial às questões relacionadas com a tipicidade penal dos atos de
desobediência civil.
Nas palavras do pensador tedesco:
O ato típico da desobediência civil permanece em suspenso entre a
legitimidade e a legalidade. Ela se justifica a luz de uma ideia de
Estado de direito orientada à realização, não segundo os critérios do
direito positivo. Por isso, a justiça penal tem de registrar esse tipo de
desobediência como ilegalidade e, se for o caso, persegui-la; mas ela
não pode avaliá-la como um delito usual. O Estado democrático de
direito não permaneceria idêntico a si mesmo se não permitisse
reconhecer que respeita no infrator de regras um guardião potencial
de sua legitimidade, mesmo que se possa verificar no juízo da
história que os que hoje agem ilegalmente permanecem amanhã no
não direito. Essa retenção só pode ser exigida do poder público, no
entanto, se a desobediência civil satisfaz três condições, indo além
do caráter simbólico, ou seja, isento de violência, e do propósito de
um apelo à maioria. A ordem jurídica no seu todo tem de permanecer
intactas; Além do mais, o infrator tem de responder pelas
consequências jurídicas de seus atos. E, por fim, espera-se que ele
possa fundamentar sua desobediência a partir de princípios
legitimadores da constituição reconhecidos, sejam quais forem suas
convicções subjetivas (Habermas, 2015, p. 174).

Na passagem acima transcrita, Habermas expõe que o desobediente civil
deve responder pelos seus atos, logo, ele discorda da legalização e da consequente
impunidade para aqueles que decidem fazer essa forma de protesto.
Colaborando com o acima exposto, Habermas aduz que:
contra a legalização da tipicidade da desobediência civil, depõe de
imediato o efeito inesperado da normalização. Se todo risco pessoal
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desaparece, o fundamento moral do protesto que infringe as regras
torna-se questionável; também se desvaloriza o seu efeito de apelo.
A desobediência civil tem de permanecer em suspenso entre a
legitimidade e a legalidade; só assim ela sinaliza o fato de que o
Estado democrático de direito aponta, com seus princípios
constitucionais legitimadores, para além de todas as formas de
incorporação jurídico-positiva (Habermas, 2015, p. 143).

Insta aclarar, por pertinente, que Rawls e Dworkin consideram adequada uma
mudança da persecução penal nos casos de desobediência civil. De forma
semelhante, Habermas assevera que o Estado de direito que persegue a
desobediência civil como um crime comum, escorrega no plano enviesado de um
legalismo autoritário, assim, os tribunais deveriam fazer conhecer que a
desobediência não é um delito usual, considerando que a desobediência civil tira
sua dignidade da pretensão de legitimação do Estado democrático de direito, fincada
em um patamar elevado.
Atente-se, ainda, para o fato de que Habermas acredita que, se os advogados
públicos e os juízes não respeitarem a dignidade acima mencionada, se perseguem
o infrator de regras como criminosos e lhe impõem penas usuais, eles decaem em
um legalismo autoritário.
Não obstante isso, os advogados do legalismo autoritário recorrem
preferencialmente a Carl Schimitt. Este evocou repetidas vezes o fantasma
hobbesiano da guerra civil religiosa para sugerir que a função de fundar a paz,
própria do Estado neutro em termos de visão de mundo, exige a obediência dos
cidadãos em relação a um soberano superior.
Nesse diapasão, é imperioso trazer a tona que a desobediência civil não
passou ileso ao recebimento de críticas. Uma das críticas mais ferrenhas foi a
desferida por Geissler, quando ele afirma que a desobediência civil, no Estado de
Direito, coloca em jogo, junto com a paz jurídica, uma das conquistas culturas
supremas e mais vulneráveis, que é a democracia (Habermas, 2015, p. 135).
Em contraposição a isso, Rawls afirma, então, que a desobediência civil
representa uma pedra de toque para a compreensão adequada do fundamento
moral da democracia (Habermas, 2015, p. 135).
Segundo Rawls:
O problema da desobediência civil, como eu entendo, surge apenas
em um estado democrático mais ou menos justo, para cidadãos que
reconhecem a constituição. O problema consiste em um conflito de
deveres. Em que ponto o dever de sujeitar-se às leis acertadas por
uma maioria legislativa (ou às ações do poder Executivo, apoiadas
por ela) não é mais obrigatório, em vista do direito de defender sua
liberdade e o dever de resistir contra a injustiça? Essa questão toca
no sentido e nos limites da regra da maioria (Rawls, 1971, p. 400).

À vista disso, convém acentuar, por outro lado, que o modelo de
desobediência civil ofertado por Rawls recebeu várias críticas, em geral, as críticas
mais ácidas são da ordem de que o modelo proposto por Rawls é infactível e
estático, já que as exigências concebidas pelo filósofo de Harvard para a justificação
de tal ação praticamente engessam qualquer possibilidade transformadora.
Nesse prisma, é verdade que Rawls não deixa de tecer observações sobre
tais aspectos, mas os alberga sobre outras denominações, de forma que as ações
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mais radicais, como a revolução ou resistência armada, são excluídas da rubrica da
desobediência civil.
Outra crítica em desfavor dessa forma de protesto é realizada por Kriele, em
seu artigo Frieden im Lande (Paz no país), no qual ele considera a desobediência
civil não só uma ação criminosa, ele recorta a sua tipicidade segundo o formato de
uma hostilidade constitucional, ao afirmar que toda infração de regras moralmente
fundamentada, com caráter coativo, é computada por ele como criminalidade
moralmente reprovável (Habermas, 2015, p. 159).
De forma semelhante, o professor de direito público de Bonn, Isensse, reputa
a desobediência civil, no Estado de direito, como sendo uma perversão do direito de
resistência, visto que o monopólio da violência e o dever para com a paz formam o
fundamento do Estado moderno, padrão mínimo de qualquer forma estatal dos
tempos modernos.
Indo de encontro com essas críticas, Hobbes objetara contra o direito clássico
de resistência, argumentando que o bem supremo segurável pelo Estado, a saber, a
paz interna e a segurança dos cidadãos, seriam colocadas em risco se, em última
instância, cada cidadão devesse decidir por si mesmo quando ocorre uma situação
de resistência justificada.
Faz-se mister salientar, além do mais, que o filósofo Immanuel Kant recusa
um direito à desobediência civil ativa, mas, apesar disso, reconhece um direito à
desobediência civil passiva. Para Kant, é preciso aceitar um governo despótico até
que o povo se encontro preparado para ele mesmo dar-se uma legislação.
Vale registrar, tendo como norte a passagem acima mencionada, que Kant
sustenta que os cidadãos possuem no mínimo o direito de expressar publicamente
seu desacordo quanto às leis injustas (um tipo de desobediência civil passiva), sem
recorrer, todavia, à violência (o que caracterizaria um tipo de desobediência civil
ativa).
Ainda em relação ao pensamento de Kant acerca da desobediência civil,
mostra-se pertinente reportar-se ao seu texto “Resposta à pergunta: Que é
Esclarecimento?, precipuamente na parte em que ele expõe que uma época não
pode se aliar e conjurar para colocar a seguinte em um estado em que se torne
impossível para esta ampliar seus conhecimentos (particularmente os mais
imediatos), purificar-se dos erros e avançar mais no caminho do esclarecimento.
Isto, segundo o filósofo de Königsberg, seria um crime contra a natureza humana,
cuja determinação original consiste precisamente neste avanço. Ele assevera que a
posteridade está, portanto, plenamente justificada em repelir aquelas decisões,
tomadas de modo não autorizado e criminoso. Kant encerra dizendo que, quanto ao
que se possa estabelecer como lei para um povo, a pedra de toque está na questão
de saber se um povo se poderia ter ele próprio submetido a tal lei (Kant, 1784, p. 5)
Deve-se esclarecer que essas críticas a desobediência civil não são dirigidas
especificamente a concepção de Habermas sobre essa forma de protesto, mas sim
a desobediência civil no geral.
Dada a relevância que atribuímos as críticas existentes contra a concepção
habermasiana de desobediência civil, iremos dedicar uma seção para demonstrar as
várias críticas que discordam do pensamento de Habermas.
Vencida essa questão, é interessante relembrar que a desobediência civil no
contexto histórico hodierno, mais especificamente no século XXI, tem se
manifestado em inúmeros países, inclusive no Brasil.
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No Brasil, os protestos e manifestações públicas marcaram o ano de 2013,
pois várias pessoas foram às ruas para demonstrar sua insatisfação contra as
injustiças e problemas sociais.
Nesse ínterim, convém acentuar que o Brasil, caracterizado pela segregação,
pelo coronelismo e por ditaduras, sem fazer alusão a inúmeras outras mazelas, tem
certa dificuldade de se acostumar com as modalidades ativas de cidadania popular,
e não raramente as vê com certa desconfiança, medo e até mesmo como ações
contra a lei e a ordem estatais.
Aproveitando o ensejo, ainda que a Carta Magna brasileira não traga
expresso o direito de resistir à opressão, implicitamente o reconhece quando
especifica do parágrafo 2º do artigo 5º, que: “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”.
Outro fato que colabora com esse entendimento está contido no caput e,
consequentemente, nos quatro incisos do artigo 3º da Constituição Federal.
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.

Habermas adverte que a desobediência civil pode-se identificar entre as
conexões necessárias à concretização do princípio democrático albergado pela
Constituição, demonstrando-se, por definição, como sendo um instrumento ativo de
participação do cidadão no exercício do poder e, portanto, instrumento da
democracia (Habermas, 2015, p. 147).
Não se deve, contudo, esquecer que a realização de princípios constitucionais
exigentes com conteúdo universalista é um processo de longa duração que, de
modo algum, decorre retilineamente na história, mas, pelo contrário, se caracteriza
por erros, resistências e derrotas, como preconiza Habermas (Habermas, 2015, p.
139).
Ele enfatiza, outrossim, que a pressão plebiscitária da desobediência civil
representa, frequentemente, a última possibilidade de corrigir os erros no processo
de realização do direito ou colocar em marcha alguma inovações.
Em consonância com o raciocínio Habermas (2015, p. 141), se a constituição
representativa falha diante dos desafios que afetam os interesses de todos, o povo,
na figura de seus cidadãos, e também dos cidadãos em particular, tem de poder
lançar mão dos direitos originários do soberano. Desse modo, o Estado democrático
de direito depende, em última instância, desse guardião da legitimidade. Em outras
palavras, o aclamado filósofo alemão observa a desobediência civil como parte do
acervo irrenunciável de uma cultura política madura.
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Já se encaminhando para o fim dessa seção, mostra-se pertinente salientar
que a desobediência civil constitui-se em uma ferramenta de vital relevância para ser
utilizada contras as possíveis arbitrariedades dos governantes, e, por esse motivo,
não pode ser coibida, pois, caso contrário, os cidadãos perderiam esse mecanismo
de defesa, que visa, como já salientando, fazer valer os preceitos estabelecidos na
Constituição, e, consequentemente, estariam mais vulneráveis frente às possíveis
abusividades do Estado.
Percebe, portanto, que os cidadãos não podem permanecer “ad eternum” aos
grilhões fincados pelos legisladores e governantes, tendo em vista as constantes
modificações que se sucedem no ceio social, isso significa dizer que as leis somente
fazem sentido enquanto estiverem satisfazendo os anseios e necessidades dos
indivíduos, ou seja, a partir do momento que um preceito legal torna-se injusto, ele
passa a ser ilegítimo, implicando na sua revogação, mas, na inércia de seus
representantes, a desobediência civil apresenta-se como um fio condutar que irá
provocar e reivindicar uma manifestação do Estado. Com efeito, diante dos recentes
acontecimentos, a paz jurídica internacional projetada por Kant e, de forma
semelhante, por Rawls, torna-se cada vez mais distante, existindo apenas no
imaginário desses dois pensadores e das pessoas mais otimistas. Para encerrar
essa seção, entendemos que não há dúvidas de que a canção “Que país e este”, de
autoria do cantor Renato Russo, bem como a canção “Babylon System”, de Bob
Marley e The Wailers, continuam extremamente atuais.
3.2. Críticas Dirigidas A Concepção Habermasiana De Desobediência Civil
Na seção anterior, começamos a expor alguns posicionamentos críticos à
desobediência civil. Como foi salientado, as críticas apresentadas eram uma objeção
à desobediência civil no geral. Agora, iremos demonstrar algumas críticas que foram
formuladas em desfavor do pensamento de Habermas em relação a forma de
protesto em discussão.
Hayson (2011, p. 191), em Civil Society and Social Movements, afirma que
Habermas reconhece a dinâmica conflituosa da contestação pública na esfera
pública das sociedades constitucionais democráticas contemporâneas e a mesma
serve como base da concepção de política democrática deliberativa e, ao mesmo
tempo, como um elemento distintivo da concepção da teoria ideal em sua teoria
política se for comparado com as teorias políticas de John Rawls e Ronald Dworkin.
Continuando com seu raciocínio, Hayson (2011, p. 191) adverte que o
potencial normativo da política democrática é liberado, não por intermédio de um
mecanismo totalmente procedimental, integralmente incorporado na política como
um sistema de governo, mas sim através de atores ante-ou-extra sistêmicos que
desafiam o sistema e forçam-lhe a reconhecer suas pretensões e ao público no
geral.
Lasse Thomassen (207, p. 201) opina que o modelo de democracia
deliberativa elaborada por Habermas não se coaduna com a desobediência civil,
pois acredita que, ao incluir essa forma de protesto como um componente normal e,
ao mesmo tempo, como característica de uma democracia constitucional madura,
Habermas estaria implicitamente reconhecendo que seu modelo de democracia
deliberativa não seria capaz de submeter todas as questões e distinções ao uso
público da razão na esfera pública política, bem como solucionar discursivamente o
aspecto da legitimidade do direito.
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4. CONCLUSÃO
A partir desse estudo foi possível constatar o posicionamento de Habermas
sobre a desobediência civil, bem como os requisitos que legitimam esse tipo de
protesto. Verificou-se, ademais, que o aludido filósofo elege a desobediência civil
como componente da cultura política de uma coletividade democrática desenvolvida.
Foi apresentado, outrossim, o posicionamento de Rawls acerca desse
assunto, juntamente com os requisitos que ele entende essenciais para a ocorrência
da desobediência civil.
Mostramos as críticas que a desobediência civil recebe, desde as críticas
gerais como as críticas dirigidas especificamente a concepção habermasiana.
Pelo exposto, chega-se à conclusão de que os cidadãos não podem
permanecer “ad eternum” aos grilhões fincados pelo Estado, tendo em vista as
constantes modificações que se sucedem no meio social. Isso significa dizer que as
leis e demais medidas governamentais somente fazem sentido enquanto estiverem
satisfazendo os anseios e necessidades de seus destinatários.
Logo, a partir do momento que um preceito legal torna-se injusto, não
correspondendo com os ditames constitucionais de um Estado democrático de
direito, ele passa a ser ilegítimo, implicando na sua revogação, mas, na inércia de
seus representantes, a desobediência civil mostra-se como sendo um fio condutor
que irá provocar e reivindicar uma manifestação do Estado, a fim de cessar esse
mal.
Desta feita, em determinadas situações, é necessário valer-se da
desobediência civil, como um mecanismo de correção e equilíbrio de forças.
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RESUMO
No processo de redemocratização qual o Brasil passou nos anos 80, se observou a
popularização da expressão “direitos humanos”, onde os militantes lutavam contra o
autoritarismo do regime militar, a banalização e distorção do tema, com o decorrer
dos anos, é facilmente identificado através do acompanhamento de mídias sociais,
digitais e televisivas tendenciosas que, em muitos casos não contam com
informações de caráter intelectual, mas baseiam-se apenas nas tendências de
“mercado”. Este trabalho busca identificar, por meio da análise histórica dos direitos
humanos, o objetivo deste instituto, uma vez que, não se pode confundir os direitos
e liberdades básicas de todos os seres humanos com a busca da impunidade, ou a
mera proteção de indivíduos que cometem violações ao ordenamento jurídico. O alto
índice de criminalidade atualmente presenciado pelos brasileiros são reflexos de
anos de atrasos e descasos, sejam por meio das relações políticas, econômicas ou
do próprio indivíduo, que tem a cultura de acreditar na culpa exclusiva do Estado, a
mitigação dos direitos humanos em relação ao transgressor não amenizará o
problema. O tema é de grande valia, uma vez que é inseparável ao ser humano,
assim como é de grande resistência, visto que, a dificuldade de se entender o
conceito é ampla, trata-se de matéria interdisciplinar e complexa, a mera diminuição
do termo gera imenso equívoco, como acontece atualmente através das conclusões
baseadas no senso comum e disseminadas em tais mídias.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Direitos Sociais; Direitos Fundamentais.
ABSTRACT
In the process of redemocratization in Brazil in the 1980s, the popularization of the
expression "human rights", where the militants fought against the authoritarianism of
the military regime was observed, the banalization and distortion of the theme over
the years is easily identified through the monitoring of biased social, digital and
television media, which in many cases do not have intellectual information, but are
based only on "market" tendencies. This work seeks to identify, through the historical
analysis of human rights, the objective of this institute, since one cannot confuse the
basic rights and freedoms of all human beings with the search for impunity, or the
mere protection of individuals who commit violations to the legal system. The high
crime rate currently witnessed by Brazilians is a reflection of years of delays and
mismatches, whether through political, economic or individual relations, which has
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the culture of believing in the State's exclusive guilt, the mitigation of human rights in
relation to the transgressor, will not alleviate the problem. The subject is of great
value, since it is inseparable from the human being, as it is of great resistance, since
the difficulty of understanding the concept is broad, it is an interdisciplinary and
complex matter, the mere diminution of the term, generates immense
misunderstanding, as it does now through the conclusions based on common sense
and disseminated in such media.
Key-words: Human Rights; Social Rights; Fundamental Rights.
1. INTRODUÇÃO
Busca-se através deste texto despertar a reflexão em relação ao tema,
amplamente difundido e muitas vezes, mitigado pelos veículos de comunicação.
Os direitos adquiridos no decorrer da história são dotados de uma importância
sem precedentes, a ideologia supera a abordagem teórica de forma que, é
impossível a sobrevivência da democracia e do próprio indivíduo sem os direitos
básicos da pessoa.
A construção dos direitos se dá no decorrer da evolução da sociedade, sendo
fruto de diversos movimentos, concebido como uma resposta às atrocidades
cometidas durante os regimes autoritários.
A princípio será abordada a concepção histórica, tendo como desdobramento
a mitigação acontecida em momentos de redução do significado dos direitos
humanos no Estado Brasileiro, visando a tratativa diferenciada em relação à
transgressores das leis penais, geralmente quando se trata de casos de grande
repercussão social, além da tentativa de mudar o pensamento minimalista em
relação ao significado de Direitos Humanos, introduzir a perspectiva de que tais
direitos permeiam toda sociedade.
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 Concepção Histórica
Amplamente difundida, a doutrina dos direitos humanos se trata de uma
aquisição da modernidade e pensamento liberal que a visão ocidental tem de si e
incide sobre o mundo, a doutrina dos direitos humanos se trata de uma conquista da
modernidade e pensamento liberal, sendo o jus naturalismo moderno (BOBBIO,
1992). O rompimento do direito antigo e medieval, tratado por Tomas Hobbes, sendo
denominado de Modelo jusnaturalisra Hobbesioano (BOBBIO, 1992).
Seguindo a linha proposta por Norberto Bobbio tal modelo detém algumas
características, como o individualismo, este que o indivíduo vive em um estado de
natureza anterior à concepção do próprio estado, e detém os direitos naturais
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intrínsecos, entendido como o direito à vida, liberdade, igualdade, inclusive o direito
à morte.
O estado de natureza, de modo divergente, mas comum em diversos
pensadores da época, para Hobbes, se tratava do Estado de Guerra, o contrato
social, sendo este o pacto que os indivíduos abrem mão de determinados direitos
individuais, como a liberdade, para a formação da sociedade, se tornando súditos,
buscando a efetiva garantia dos direitos fundamentais do homem. E por fim o
Estado, este que nasce da associação dos indivíduos livres. (TRINDADE, 1998).
Com a ascensão da burguesia, na busca da liberdade de ação e
representação política em relação ao clero e a nobreza, surge tais doutrinas,
levando à dissolução do mundo feudal, culminando em diversas revoluções, como a
Declaração de Direitos de 1968, concluindo o período da revolução inglesa, qual
teve início em 1640. Em 1978 ocorreu a revolução Francesa, sendo precedente para
a proclamação da república (TRINDADE, 1999).
Embora se tenha desenhado, o que atualmente se conhece como liberdade e
igualdade, a maioria da humanidade ainda era excluída dos direitos, inclusive da
vida política, o prefácio para a implementação do capitalismo se desenha com a
reintrodução da escravatura, esta abolida após a queda do Império Romano, em
seus momentos finais da era das grandes revoluções burguesas, a tradição liberal
não atendia os problemas criados pelo novo sistema, o capitalismo, uma vez que o
estado se limitava à garantia dos direitos do indivíduo e a busca pela liberdade, se
tornando o preambulo para o socialismo pleiteando a igualdade. (HOBSBAWM
1982).
Os movimentos produzidos por radicais da revolução Francesa acolhem pela
primeira vez o conceito de direitos sociais, por meio da assistência aos pobres e
necessitados, o direito ao trabalho, tendo como prefácio de um logo caminho que
levaria a diversos novos direitos, que mudariam a relação entre o indivíduo e o
estado (COMPARATO 1999).
Após o acometimento de duas guerras mundiais, as nações, em tese,
vitoriosas, criaram a Organização das Nações Unidas, em 1945. Com o intuito de
evitar uma terceira guerra e buscar a paz, tendo como um de seus primeiros atos, a
Declaração universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948,
reafirmando o conjunto de direitos pleiteados pelas revoluções burguesas, como o
direito de liberdade, proibindo a escravidão estende os direitos às mulheres, engloba
a filosofia socialista, afirmando os direitos de igualdade, direitos sociais e
econômicos, assim como o direito a solidariedade, conhecido como Cristianismo
social (CASSESE 1994).
A força societária que absorve as restaurações históricas pode ser entendida
através da observação da história social do iluminismo europeu, onde buscou uma
reforma intelectual e moral, conforme descreve Gramsci:
“(...) toda revolução foi precedida por um intenso e continuado trabalho de
crítica, de penetração cultural, de impregnação de ideias em agregados de
homens que eram inicialmente refratários e que só pensavam em resolver
por si mesmos, dia a dia, hora a hora, seus próprios problemas econômicos
e políticos, sem vínculos de solidariedade com os que se encontravam na
mesma situação. O (...) exemplo mais próximo de nós (...) é o da Revolução
Francesa. O período cultural que a antecedeu, chamado de iluminismo, tão
difamado pelos críticos superficiais da razão teórica, não foi de modo algum
– ou, pelo menos, não foi inteiramente – aquele borboletear de inteligências
enciclopédicas superficiais que discorriam sobre tudo e sobre todos com
idêntica imperturbabilidade (...) Foi ele mesmo uma magnífica revolução,
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mediante a qual, como observa agudamente De Sanctis em sua Storia delle
letteratura italiana, formouse em toda a Europa uma consciência unitária,
uma internacional espiritual burguesa, sensível em todos os seus elementos
às dores e às desgraças comuns, e que foi a melhor preparação para a
sangrenta revolta que depois teve lugar na França (Gramsci, 2004)”

É verdadeiro que a Declaração universal dos Direitos humanos buscou a
transformação do indivíduo em sujeitos jurídicos de direitos internacionais, tendo
como início de uma nova fase de direito internacional, sendo considerado de fato o
direito de todos os indivíduos (BOBBIO, 2004).
Tais grandes movimentos teóricos não se limitam às declarações das nações
unidas, mas na grande maioria das constituições dos Estados, consubstanciando um
conjunto de princípios que norteiam o direito internacional (PAPISCA, 1990).
A doutrina que trata dos direitos humanos se resume na mais alta expressão
de consciência moral da humanidade, se concretizando a esperança Kantiana,
relembrando o passado e projetando o futuro, realizando o ponto de vista
cosmopolita, conforme explicita Norberto Bobbio:
“É fato hoje inquestionável que a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 10 de dezembro de 1948, colocou as premissas para
transformar os indivíduos singulares e não apenas os Estados, em sujeitos
jurídicos de direito internacional, tendo assim, por conseguinte, iniciado a
passagem para uma nova fase do direito internacional, a que torna esse
direito não apenas o direito de todas as gentes, mas o direito de todos os
indivíduos. Essa nova fase do direito internacional não poderia se chamar,
em nome de Kant, de direito cosmopolita” (BOBBIO, 2004).

Como consequência lógica, se observa imensas violações aos direitos
humanos, uma vez que até então não existia parâmetros para seu controle, tais
violações sempre existiram, e somente agora é possível verifica-las e denunciá-las.
Embora não seja considerado um argumento satisfatório, é coerente, embora
conforme descreve Claudio de Lima Vaz: “é o paradoxo de uma sociedade
obsessivamente preocupada em definir e proclamar uma lista crescente de direitos
humanos, e impotente para fazer descer do plano de um formalismo abstrato” (VAZ,
1993).
Atualmente diversas questões de contradições relacionadas aos direitos
humanos, por exemplo o direito à igualdade e o direito à liberdade, que se ocorrer a
reflexão entre tais direitos, conclui-se que se tratam de diferentes concepções de
Estado e Democracia, por um viés tem-se a proibição de toda tentativa de
impedimento a liberdade dos indivíduos, desde que compatível com a liberdade do
outro, e por outro lado o Estado buscando a garantia melhor repartição da riqueza, e
buscar a diminuição das desigualdades (VAZ, 1993).
Se desdobra em duas a concepção de Estado a Democracia política e a
Democracia Social conforme Bobbio descreve:
“Quando digo que os direitos do homem constituem uma categoria
heterogênea, refiro-me ao fato de que - desde quando passaram a ser
considerados como direitos do homem, além dos direitos de liberdade,
também os direitos sociais - a categoria no seu conjunto passou a conter
direitos entre si incompatíveis, ou seja, direitos cuja proteção não pode ser
concebida sem que seja restringida ou suspensa a proteção de outros. [...]
essa distinção entre dois tipos de direitos humanos, cuja realização total e
simultânea é impossível, é consagrada, de resto, pelo fato de que também
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no plano teórico se encontram frente a frente e se opõem duas concepções
diversas dos direitos do homem, a liberal e a socialista (BOBBIO, 1992)

Estas duas classes de direitos, políticos e sociais, são tratadas de forma
diferente, quando se trata de direito à liberdade por exemplo, pode ser reclamado
através de uma corte, enquanto a maioria dos direitos econômico e sociais, não se
consideram em sentido estrito, não são considerados autoaplicáveis, e sim de forma
progressiva, carecendo de força coercitiva.
A universalização dos direitos humanos caminha de forma contrária ao
crescimento da globalização, esta que está interligado ao lucro, não tendo lugar para
os direitos sociais e econômicos, se destacando neste âmbito a necessidade da
democracia para a efetivação dos direitos sociais. (BECK, 1999).
A doutrina dos direitos humanos surgiu no ocidente e se espalhando a nível
mundial, podendo ser observado pelos documentos assinados pela quase totalidade
de países do mundo, e por diversos movimentos de promoção de direitos humanos.
Assim como a instituição da globalização dos mercados é irreversível, falta a
instituição de uma perspectiva ética mundial.
Diversas correntes da doutrina defendem que a criação de uma nova ordem
mundial, como a ONU, não prospera quando se busca uma autoridade supra e
internacional, uma vez que sempre são comandados por potencias mundiais, não
passam por cima da soberania dos estados, trata-se de uma maneira de encobrir
uma maneira de impor ao mundo o verdadeiro interesse de impor ao mundo a sua
hegemonia política e econômica, embora encontre fortes resistências por diversas
potencias emergentes, como o Brasil (LYRA, 2002).

3.2 Os Direitos Humanos e a reprodução midiática de valores
Conforme descreve André de Carvalho Ramos: “desde a primeira
Constituição brasileira, já havia previsão de um rol de direitos a serem assegurados
pelo Estado” (RAMOS, 2014), com o advento da república, seguiu nas constituições
seguintes, mas na constituição Federal de 1988 se observa uma forte inserção de
direitos e garantias, sendo denominada a Constituição cidadã, inclusive uma
determinada mudança no Ministério Público, deixando de ser vinculado ao poder
executivo, se tornando autônomo, tendo como missão a missão de defender os
direito humanos (RAMOS, 2014).
A constituição aceitou a internacionalização dos direitos humanos, bem como
a menção dos tratados internacionais e o tribunal internacional de direitos humanos,
conforme se observa no artigo 5§2 e artigo 7º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (RAMOS, 2014).
Quando se trata de direitos humanos, a constituição Federal de 1988 é um
marco na história constitucional Brasileira, visto que trouxe o maior rol de direitos, de
diversas espécies, inovando em relação ao Habeas Data e o Mandado de injunção,
Erival da Silva Oliveira em sua obra “Direitos Humanos” destaca:
“Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada e publicada
em 05.10.1988. É conhecida como a "Constituição Cidadã", instituiu o
Estado Democrático de Direito, autolimitando o poder do Estado ao
cumprimento das leis que a todos subordinam, assegurou a livre
participação dos cidadãos na vida política, o sufrágio passou a ser
universal, direto e secreto nas três esferas administrativas, os analfabetos
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conquistaram o direito ao voto e jovens acima de 16 anos de idade
receberam o direito facultativo de votar. Estabeleceu também o
pluripartidarismo, fortaleceu o federalismo, conferindo maior autonomia aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criou os remédios
constitucionais do habeas data, do mandado de injunção e do mandado de
segurança coletivo, acabou com a censura aos meios de comunicação,
entre outras inovações vinculadas aos direitos humanos. Na sua vigência
houve a adesão a vários tratados de direitos humanos (PIDCP, PIDESC,
Convenção Americana de Direitos Humanos, Estatuto de Roma, entre
outros” (OLIVEIRA, 2012)

Embora se observe a dificuldade de concretização dos direitos humanos
(estes que são diminuídos pela imprensa em muitos casos, trata-se da falta de
educação fundamental, saúde de qualidade, moradia, segurança) é verdadeira a
divergência da posição econômica do Estado e a qualidade de vida da população
(RAMOS, 2014).
Ao longo do processo de democratização, o Brasil aderiu diversos
instrumentos internacionais relacionado aos direitos humanos, dispondo-se ao
diálogo e assumindo diversas obrigações internacionais, se tornando uma das
principais pautas da agenda do Brasil. Observa-se a influência dos senários de
guerras internacionais, na efetivação de tratados internacionais, este novo quadro
criado possibilitou a afirmação dos direitos humanos em escala global (PIOVESAN,
2013).
Desde 1996 o Brasil conta com o Programa Nacional de Direitos Humanos,
tendo sua ampliação em 2006 e caminha para sua terceira modificação, está vigente
desde 2011, sendo fruto de diversos debates com a população, qual ainda buscam
algumas modificações no texto. O tema é complexo e amplo, o movimento da
Pessoas com Deficiência tem tomado fôlego, em âmbito nacional e Internacional,
onde reivindicam que sejam ouvidos de igual para igual.
A globalização afeta de forma irreversível a base da soberania, uma vez que
a autossuficiência militar, econômica e cultural, devido às dificuldades em relação
aos empregos, fomenta a sociedade para que consumam produtos sob medida,
abandonando as raízes e se tornando refém de uma economia de mercado mundial.
(BAUMAN, 1999).
Nesta mesma linha de raciocínio, os meios de comunicação de massa,
consiste no principal agente de mediação da sociedade com a globalização,
construindo mitos estereótipos, sugerindo regras e hábitos, deixando para trás
instituições como a família e a escola, tornando um meio centralizador, produtores
de hierarquias e classificações de acordo com os interesses de elites, tendo como
um cenário em que a informação é tratada de acordo com a audiência, sendo o
racional superado pelo espetáculo (DA CRUZ, 2011).
Observa-se que o imaginário em relação ao Direitos Humanos é de fato
estreito, a concepção simplificada está enraizada na sociedade, não alcançando a
complexidade do tema. A realidade que se assiste, é a da conformidade como o
momento em que se vive, se deveria reconhecer que o seu fundamento transcende
o cunho político, na discussão deve se levar em consideração o contexto sócio
histórico, enquanto os excluídos são cada vez mais isolados, e o imaginário social,
desinformada é submerso no argumento de que “o mundo é assim” (GALLARDO,
2006).
A realidade é que o cenário é competitivo e altamente discriminatório, tendo
como agentes, aqueles que decidem quem está ou não no jogo, as forças
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hegemônicas, quem não fizer parte do sistema está descartado à própria sorte,
aumentando, consequentemente a fome e a miséria.
Partindo desta lógica se deve observar a questão de direitos humanos de
forma mais social, deveria se repensar urgentemente os direitos humanos, buscando
o bem comum, sabe-se que a consolidação da democracia só é possível através dos
veículos de comunicação, e que deveriam contribuir para três funções, contribuindo
para os temas prioritários para o desenvolvimento humano, bem como a realização
da ponte, entre o governo e a sociedade, afim de auxiliar na efetivação e avaliação
de políticas públicas, assim como contextualizar a informação repassada para o
cidadão, dando possibilidade para que este tenha condições de participar da vida
política (CANELA, 2008).
Boa parte dos veículos de comunicação demonstram claramente a distorção
da noção de direitos humanos, lançando uma visão racionalmente formal, trata de
forma superficial e descontextualizada, prestando um desserviço à sociedade,
sustentando a expansão de capital em tempos de globalização, a mídia deveria se
comprometer com a sociedade, demonstrar realidade cruel do direitos humanos, que
esclarecesse o jogo político, questionando a realidade, deixando de lado os
discursos publicitários e carentes, exercer sua real função, de informar a sociedade
de maneira ética e democrática (DA CRUZ, 2011).
Estreitando a linha de raciocínio e buscando a finalidade deste texto, chegase ao ponto de tratar todo o contexto exposto anteriormente, culminando na grande
questão: Qual a finalidade dos Direitos Humanos, visto que só defende bandidos? E
as vítimas, quem defende?
Tal questionamento, influenciado pela onda de pessimismo e desinformação é
extremamente comum e difundida pela sociedade, primeiramente se deve entender
que nenhum direito é dado, mas sim conquistado, conforme afirma acertadamente
Norberto Bobbio, trata-se de uma conquista social, conforme contextualizado, a
busca dos Direitos Humanos é a proteção de toda a sociedade, inclusive os
“bandidos” das arbitragens do poder do Estado (FRANCESCO, 2017).
Primeiramente deve-se entender da seguinte forma, a declaração de tais
direitos demonstra a marca que a sociedade não perdeu a humanidade, em meio
aos casos mais cruéis, ainda se busca a defesa dos direitos dos indivíduos, caso
não fosse desta forma, crueldade tratando de crueldade, embarcar-se-ia em um
paradoxo.
No momento em que voltamos os olhos para a Constituição Federal, em seu
artigo 5º, inciso LIV, qual descreve: “ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal”, já se justifica a necessidade dos “direitos
humanos dos bandidos”, uma vez que qualquer cidadão pode ser considerado um
bandido em razão de uma arbitrariedade do Estado, em tempos de absolutismo, não
existia Contraditório, este que é corolário do Devido Processo Legal.
Os Direitos Humanos lutam contra as arbitrariedades do estado em relação
ao indivíduo como cidadão, enquanto o devido processo legal trata da questão do
crime praticado pela pessoa, absolvendo-o ou condenando-o conforme a legislação
(FRANCESCO, 2017).
Quando se refere à vítima, esta não foi vítima das arbitrariedades do
Estado, não cabendo aos direitos humanos tomar parte, cabe à assistência social e
do direito e processo penal, além de que a condenação do acusado não o exime de
indenizar os familiares das vítimas, desta forma, não existe um abandono da família
da vítima por parte do Estado, mas não cabe aos Direitos Humanos a tratativa
(FRANCESCO, 2017).
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Observa-se a verdadeira realidade do Brasil, com os altos índices de
criminalidade, a grande luta da polícia contra a criminalidade, sem sequer ser
lembrados nos casos de mortos e conflitos, a sensação de impunidade e que os
Direitos Humanos defendem o lado errado também é verdadeiro, muito embora, tal
pensamento deve deixar de existir, bem como a inércia relacionada a criminalidade
e a impunidade (BALESTRERI ,2017).
A confusão entre tais direitos e as pessoas que defendem esses
direitos, tais indivíduos não conseguem atrair a atenção da população para a tal
necessidade do instituto. Quando se luta pela segurança pública, se luta pelos
direitos humanos, quando se luta contra a corrupção política, se luta por direitos
humanos, a sociedade desinformada e manipulada inverte o seu verdadeiro
significado, quando se busca a negação de tais direitos, busca-se jogar fora toda
uma era de evolução contra as barbáries do Estado (BALESTRERI ,2017).
4. CONCLUSÃO
Analisando a evolução dos direitos, as lutas contra as arbitrariedades
dos Estado, chega-se ao ponto em que as afirmações de os Direitos Humanos só
seve para bandido não passa de falácias mau estruturadas, ninguém em sã
consciência é favorável ao crime sem as determinadas sanções posteriores,
atualmente o acesso a informação está presente no cotidiano das pessoas através
de diversos dispositivos eletrônicos, corroborando para a “desinformação”, em uma
sociedade que não sai da zona de conforto em busca da verdadeira realidade das
informações prestadas pelas diversas mídias.
Por mais que o discurso se pareça utópico, a criação de mais penitenciárias,
não diminui a criminalidade, se as políticas públicas forem colocadas em cheque, as
respostas começariam a aparecer, se as informações deixassem de ser
tendenciosas em relação ao mercado do entretenimento e da audiência, o cidadão
poderia de fato tirar suas próprias conclusões, por meio de fundamentos
contextualizados.
Se os direitos humanos fossem suprimidos, a criminalidade não diminuiria, as
atrocidades dos Estado por meio de seus agentes representantes iriam se tornar
incontroláveis e sem nenhum tipo de tratativa, os abusos deixariam de ser abusos
no ordenamento jurídico.
O artigo terceiro da declaração Universal dos Direitos Humanos que diz:
“Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. ”, deixaria de
existir, e quando se lê “todas as pessoas”, inclui-se o cidadão de bem, o indivíduo
que age contra as normas, no momento do acometimento de determinado crime, as
leis penais tem o objetivo de garantir todos os direitos comuns a todos os seres
humanos, a tratativa dos direitos humanos em relação ao “bandidos” são com
enfoque na necessidade da sociedade não criar mais marginais.
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Agradecemos à Instituição de ensino que tens proporcionado a realização de
um evento que possibilitará aos pesquisadores visibilidade, experiência para futuros
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A INCLUSÃO PROCESSUAL ATRAVÉS DOS MEIOS DE SOLUÇÃO
CONSENSUAL DE CONFLITO COMO FORMA DE PROMOVER OS
DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA
Gilmara Aparecida Rosas Takassi1 e Wilson Yoshiro Oyamada 2

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da
hermenêutica jurídica
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo estudar as formas consensuais de solução
de conflito como meio de efetivação dos direitos humanos, mais precisamente, da
dignidade da pessoa humana, tendo em vista que muitas vezes o processo
tradicional é fator de exclusão social. Assim, através do método dedutivo, com base
em estudo de obras e artigos científicos, buscar-se-á apontar como forma de
solução para os problemas decorrentes da litigiosidade no Brasil, os meios
consensuais de solução de conflito, como alternativa capaz de promoção da
dignidade humana.
Palavras-chave: Processo; Dignidade da pessoa humana; Meios consensuais de
solução de conflito.
ABSTRACT
The presentstudyaimstostudythe consensual formsofconflictresolution as a
meansofeffectinghumanrights,
more
precisely,
thedignityofthehumanperson,
sincethetraditionalprocessisoften
a
factorof
social
exclusion.
Thus,
throughthedeductivemethod, basedon a studyofworksandscientificarticles, it
willbesoughtto point out as a wayofsolvingtheproblemsarisingfromlitigiousness in
Brazil,
the
consensual
meansofconflictresolution,
as
analternativecapableofpromotingthehumandignity.
Key-words:Process; Dignityofhumanperson; consensual meansofconflictresolution .
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1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da civilização humana, o conflito tem atormentado o ser
humano e com isso, muitos meios de resolução foram utilizados, desde a vingança
privada chegando até a judicialização.
O que se pretende demonstrar com esta pesquisa é que a evolução da
civilização requer uma mudança de paradigma em relação aos meios de resolução
dos conflitos de interesse.
Na atualidade, o acesso à justiça tem sido muitas vezes fator de descesso, ou
se seja, o direito de ingresso de ação não corresponde a uma efetiva resolução do
conflito, são muitos os casos submetidos ao Poder Judiciário e não há maquinário
humano suficiente para tanta demanda.
Não se pretende aqui explorar os problemas que o Poder Judiciário vem
sofrendo com o número excessivo de demandas, sabe-se que o excesso de
formalidades, o número extenso de recursos e os abusos do direito de defesa fazem
com que a morosidade na solução do conflito cause descrédito nas formas
convencionais de solução de conflito.
Também não se pretende nesta pesquisa criticar-se o excesso de demandas
judiciais, muito pelo contrário, foram anos de lutas e exercício de cidadania para
quebrar a barreira do acesso à justiça.
Busca-se sim, demonstrar que os meios consensuais de solução de conflito
ganharam forças com o Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação,
objetivando trazer pacificação social e dignidade aos conflitantes, por meio de uma
participação efetiva dos envolvidos no processo de solução do conflito.
2. METODOLOGIA
O presente trabalho utiliza-se do procedimento metodológico dedutivo,
partindo de casos gerais para o objeto da pesquisa. No trabalho foram utilizadas as
fontes de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, obras especializadas da área
de conhecimento, informações e dados de sites oficiais.
Através do método dedutivo, buscar-se-á demonstrar que os meios
consensuais de solução de conflito podem ser uma alternativa viável há muitos
problemas do Judiciário na atualidade. Com pesquisa bibliográfica em obras e
artigos relacionados ao tema, trar-se-á a discussão acerca de sua aplicabilidade e
benefícios.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. O PROCESSO COMO FATOR DE EXCLUSÃO SOCIAL E VIOLAÇÃO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
É crescente o número de conflitos de interesses submetidos à decisão
judicial. Muitos desses conflitos poderiam ser resolvidos de forma extrajudicial ou até
mesmo no âmbito judicial, porém, com a participação efetiva das partes na busca
pela resolução do conflito. Importa ressaltar que a crença de que o Estado-Juiz tudo
pode resolver precisa ser modificada pela cultura do exercício da cidadania.
A população vem demonstrando que já “quebrou” muitas das barreiras de
acesso ao Judiciário, um bom exemplo são ações submetidas ao rito do Juizado
Especial Cível. Ocorre que a inserção de uma demanda no contencioso jurisdicional
não é sinônimo de acesso à justiça e muito menos, garantia de realização da mesma
e da promoção da dignidade da pessoa humana.
É nesse sentido que o processo tradicional deixou de ser fator de inclusão
social para se tornar um óbice na realização da justiça eficaz, que trás resultados
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práticos na vida cotidiana dos jurisdicionados. Quer-se dizer com isso, que muitas
vezes a sentença ou acórdão que põe fim ao processo não significa a resolução
definitiva do conflito no plano prático, em sua eficácia.
Depreende-se do relatório Justiça em números 2015, no item chamado de
Dados globais do Poder Judiciário, mais precisamente sobre a litigiosidade, extraído
da base de dados do Conselho Nacional de Justiça que
Em 2014, o Poder Judiciário iniciou com um estoque de 70,8
milhões de processos, que tende a aumentar devido ao total de
processos baixados ter sido inferior ao de ingressados (Índice de
Atendimento à Demanda - IAD de 98,7%). Estima-se, portanto, que
ao final de 2014 o estoque cresça em meio ponto percentual,
ultrapassando, assim, 71,2 milhões de processos pendentes [...]. A
Justiça Estadual detém 70% dos casos novos e quase 81% do total
de casos pendentes do Poder Judiciário (grifos no original).

Em números mais atualizados, conforme revela o CNJ através do Relatório
Justiça em Números 2017 – Destaques
O Poder Judiciário brasileiro finalizou o ano de 2016 com 79,7
milhões de processos em tramitação. Em média, a cada grupo de
100 mil habitantes, 12,907 mil ingressaram com uma ação judicial ao
longo do ano de 2016. Ingressaram 29,4 milhões de processos,
crescimento de 5,6% em relação a 2015. Foram baixados 29,4
milhões de processos, crescimento de 2,7% em relação a 2015
(p.05).

O tempo médio de um processo de conhecimento em Primeiro Grau é de
cerca de três anos e dois meses, conforme revela o Relatório anual do CNJ, pág.41.
Nota-se que o acesso ao direito não é sinônimo de acesso à justiça, pois
como falar em justiça com números que revelam uma litigiosidade não atendida.
Em 2015, com o Novo Código de Processo Civil veio à tona a nova realidade
da justiça brasileira, com o incentivo legal à mediação e a conciliação.
Visando buscar uma solução para o problema, o CNJ desde 2010 tem
incentivado à conciliação e mediação, assim como o ordenamento jurídico Pátrio tem
através da Lei de Arbitragem inserir outros métodos de solução de conflitos.
O CNJ tem trabalhado nisso e em 2015, instituiu por meio da Portaria nº. 167
de 2015, o Plano estratégico para o período de 2015-2020, tendo como missão e
visão de futuro, os seguintes objetivos:
Componentes da estratégia do CNJ:
Missão: desenvolver políticas judiciárias que promovam a
efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os
valores de justiça e paz social.
Visão de futuro: ser reconhecido como órgão de excelência em
planejamento estratégico, governança e gestão judiciária, a
impulsionar a efetividade da Justiça brasileira (destaques nossos –
conforme Relatório anual do CNJ, pág.74).

Pois afinal, ingressar com a demanda no Judiciário não significa que o
cidadão teve acesso à justiça, ele teve sim, acesso ao procedimento.
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A dignidade da pessoa é fator resultante de uma atuação jurisdicional
pacificadora e inclusiva, no sentido de aproximar as partes na busca pela solução de
seus conflitos. Esta é a proposta desde trabalho.
3.2. A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ATRAVÉS DA
ATUAÇÃO CONCRETA DO JUDICIÁRIO NA PACIFICAÇÃO SOCIAL
A norma Constitucional contida no art. 1º, inciso III da Constituição Federal de
1988, insere a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da
República.
A dignidade da pessoa humana não tem um conceito definido, fechado, é algo
que se constrói e aperfeiçoa-se no caso concreto, tendo como fim a pessoa humana
destinatária da ação. Na lição de Oscar Vilhena “A dignidade humana impõe um
constrangimento a todas as ações que não tomem a pessoa como fim” (2006, p. 67).
A realização da dignidade da pessoa humana requer a concretização de
outros direitos para que possa atingir seu fim máximo, vale ressaltar a lição de Oscar
Vilhena ao tratar da dignidade da pessoa humana explica que “[...] a realização da
dignidade humana está vinculada à realização de outros direitos fundamentais –
estes, sim, expressamente consagrados pela Constituição de 1988” (2006, p. 63).
Se a dignidade da pessoa humana está vinculada a realização de outros
direitos fundamentais, observe-se aqui o direito de acesso à justiça, previsto no
Ordenamento Jurídico Pátrio. Ter acesso a uma justiça de qualidade que acarrete a
real solução do conflito e a pacificação social, é fator de promoção dos direitos
humanos, mais precisamente, da dignidade da pessoa humana.
Sarlet eleva a dignidade da pessoa humana à condição de princípio e valor
fundamental (p.70) e continua
[...] a qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio
fundamental traduz a certeza de que o artigo 1º, inciso III, de nossa
Lei Fundamental não contém apenas (embora também e acima de
tudo) uma declaração de conteúdo ético e moral, mas que constitui
uma norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status
constitucional formal e material e, como tal, inequivocadamente
carregado de eficácia [...] (SARLET, p. 74).

Segundo CABRAL; CUNHA (REPRO 259, p. 473)
Do direito brasileiro, a partir da Res. CNJ 125/2010, da Lei
13.140/2015 (que dispõe sobre a mediação) e do Código de
Processo Civil de 2015, caminha para a construção de um processo
civil e sistema de justiça multiportas, com cada caso sendo indicado
para o método ou técnica mais adequada para a solução do conflito.
O Judiciário deixa de ser um lugar de julgamento apenas para ser um
local de resolução de disputas. Trata-se de uma importante mudança
de paradigmática. Não basta que o caso seja julgado, não basta que
se termine mais um processo; é preciso que seja conferida uma
solução adequada que faça com que as partes saiam satisfeitas com
o resultado.

Observando-se que nem sempre o processo tradicional consegue alcançar
seu fim maior, debruçam-se os juristas nos modelos de autocomposição, na tentativa
de resolver o problema de excesso de demandas submetidas ao Poder Judiciário,
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buscando reduzir o número de conflitos que chegam até o processo tradicional,
vencendo seus objetivos mesmo antes do ingresso da ação de conhecimento.
3.3. OS MEIOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Como meios consensuais de solução de conflitos, podem ser citados a
arbitragem, a conciliação e mediação.
Não se pode almejar que todos os problemas de acesso à justiça e de
prestação jurisdicional de qualidade sejam resolvidos com a implementação dos
CEJUSCS, porém, grande parte do número de processos que se acumulam no
Judiciário poderiam ser resolvidos de forma consensual, até mesmo antes do
ingresso da ação.
O CNJ desde 2010, com a Resolução 125, criar os CEJUSCS com o objetivo
de resolver os conflitos de interesse através dos meios consensuais.
Segundo dados do Relatório do CNJ Justiça em números 2017 ano-base
2016, na Justiça Estadual, havia, ao final do ano de 2016, 905 CEJUSCs instalados,
sendo 70 deles no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ficando o Estado em
terceiro lugar no ranking (Justiça em números 2017 ano-base 2016, pág. 123-127).
Importa destacar a Resolução 125 de 2015 do CNJ que trás uma mudança de
paradigma. Hannah Gevartosky explica quais os principais objetivos da Res.
125/2010
São a estimulação das práticas conciliatórias, nas fases préprocessuais e processuais, já existentes no Poder Judiciário como
métodos adequados de solução de conflitos, a fim de prevenir e
reparar os direitos, por meio de soluções negociadas; a mudança da
imagem do Poder Judiciário na sociedade, de um local que profere
sentenças e decisões, morosas e ineficientes para um lugar de
harmonização social e pacificação de litígios, atuando de forma
célere e menos formalista na solução de conflitos, trazendo maior
satisfação para o usuário; e a percepção de que realmente a solução
foi justa (GEVARTOSKY, REPRO, 260, p. 422).

O entendimento de Eduardo Cambi sobre os métodos alternativos revela os
mesmos como adequados
O NCPC, atendendo à excessiva judicialização de demandas e da
morosidade da prestação jurisdicional, estimula, no seu art. 3º, § 3º,
a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual
de conflitos. [...]. O NCPC aposta em meios alternativos de resolução
de controvérsias, por considerá-los mais adequados, rápidos, baratos
e eficientes. Tais meios evitam a imposição de uma decisão pelo
Estado-juiz, o que favorece o bom-senso das partes e contribui para
a pacificação social – grifo do Autor – (CAMBI, 2016, p. 634).

Nesse sentido Vinícius Gonçalves em sua obra Tribunais Multiportas,
assevera
[...] a visão do processo judicial como a “única saída” é a que
prevalece hodiernamente em nosso sistema, tanto entre os leigos
quanto entre os juristas. Para essa perspectiva, somente por meio
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desse método seria viável atingir a tão almejada Justiça – destaques
do Autor – (GONÇALVES, 2014, p. 172).

É nesse sentido, de demonstrar que o Judiciário não é a única saída, que a
doutrina estrangeira e agora, com o Novo CPC e a Lei de Mediação, o Brasil tem
demonstrado interesse nos meios consensuais de solução de conflito.
Os próprios jurisdicionados têm percebido que o acesso ao processo não
significa resolução rápida dos litígios, que muitas vezes passam anos aguardando
uma decisão judicial, que o Estado-Juiz nem sempre tem a melhor resposta ao
conflito, que os custos de uma ação são caros e que por fim, o que se buscou, nem
sempre é alcançado.
Aos poucos a cultura do litígio vem sendo vencida, como pode ser
vislumbrado no índice de conciliação por Tribunal, no qual o Estado do Paraná fica
em quarto lugar, com 8,4% na Justiça Estadual, e 11,6% na fase de conhecimento
(Justiça em números 2017 ano-base 2016, pág. 123-127).
Ainda sobre os índices de acordos, ou seja, de demandas que não
necessitaram chegar a uma sentença ou acórdão, o CNJ revela que
Para cada 100 processos judiciais encerrados em 2016 (com sentença ou decisão terminativa), 12 conflitos foram resolvidos por meio
de acordo entre as partes em disputa. As estatísticas de 2016
mostram que a prática da conciliação está consagrada na Justiça do
Trabalho, ramo do Poder Judiciário em que o número de conciliações
corresponde a 26% do total de ações concluídas. O Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19) é o recordista nesse
quesito. No estado de Alagoas, as conciliações propostas alcançam
36% de êxito.
Quanto maior a informalidade da instância, a disputa tem mais
chances de ser resolvida por meio de acordo. Nos Juizados
Especiais, em que a presença de um advogado não é exigida, 16%
das divergências terminam na chamada via da conciliação. O
percentual cai quando o processo chega ao primeiro grau para
13,6% e para apenas 0,4% na segunda instância.
O índice de conciliação também é maior na fase de conhecimento:
17% dos casos foram firmados em 2016. Nessa etapa processual
são ouvidas testemunhas e recolhidas provas.
Apenas 5% dos acordos ocorreram durante a fase de execução,
quando um devedor é cobrado por suas dívidas, por exemplo
(Justiça em números 2017 – Destaques, p. 16).

A utilização destes índices vem reforçar a aplicação dos meios de solução
consensual de conflito, porém, esta pesquisa ficará restrita à modalidade de
mediação, especialmente na área de Direito das Famílias, é o que será tratado no
próximo tópico.
3.4. A MEDIAÇÃO NO DIREITO DAS FAMÍLIAS
Todos os ramos do Direito comportam solução consensual de resolução de
conflitos. Porém, em razão da especificidade do tema, do sentimento envolvido, da
aproximação das partes e da necessidade de convivência em muitos casos, a
mediação pode ser vista como o meio mais adequado, quando possível, no ramo do
Direito das Famílias, devido as suas peculiaridades e temática envolvida.
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Os dados mais atualizados acerca da estatística no Conselho Nacional de
Justiça revelam que dentre os assuntos mais recorrentes submetidos ao Judiciário, o
Direito Civil, incluindo família e alimentos, ficam em segundo lugar, com 19,7% das
demandas, perdendo apenas para o Direito do Trabalho (conforme pode ser
observado no Relatório anual de 2016 do CNJ, p. 40).
Os casos envolvem conflitos de ordem muitas vezes emocional, ou seja,
situações que ninguém melhor que as partes para entenderem, escutarem e
resolverem seus conflitos.
O grande problema dos conflitos familiares estão na causa deles, nas origens,
como é o caso das separações ou rompimentos traumáticos. Os motivos que
envolvem uma separação, como traição, por exemplo, vão ser causa de divórcios
litigiosos em que os filhos são quem serão os maiores prejudicados pelas brigas e
pela disputa judicial.
Não se pretende aqui afastar a atividade jurisdicional, o que seria uma ofensa
ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF de 1988, segundo o qual “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O que se busca
demonstrar aqui é que nem sempre a melhor reposta aos conflitos pode vir do
Estado-Juiz, um terceiro, estranho à relação e que não conhece profundamente os
limites da demanda.
Importa destacar a lição de Rosane da Rocha, pois a mesma em sua obra
trata com excelência a mediação nos conflitos familiares:
O que se pode concluir é que a mediação consiste num instituto que
visa fundamentalmente dar fim efetivo ao conflito, emocional e
jurídico, pois ele busca as causas que o geraram para encaminhar as
partes a detectarem a razão eu os levou a chegarem a tal
desentendimento para que possam achar a solução mais favorável,
sem se sentirem lesadas.
[...]
É importante ressaltar que a mediação não é terapia, e não visa à
cura de nenhuma patologia, da área emocional, a ser tratada pelo
mediador. Também não pode ser considerada necessariamente
como uma disputa, porque o instituto elimina a aspecto adversarial e
competitivo; tampouco pode ser considerada arbitragem, já que não
tem por objetivo encontrar uma solução mesmo através de uma
sentença.
A mediação tem por finalidade a sinalização para um novo contexto,
diante das divergências e dos conflitos, possibilitando a expansão de
novos entendimentos, tento no sentido emocional, como na forma de
convivência (CACHAPUZ, 2011, p. 31).

A mediação é confiável e tão imparcial quanto o Juiz de Direito e é informada
pelos seguintes princípios, de acordo com o artigo 166 do Novo Código de Processo
Civil:
Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios
da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão
informada.
§ 1o A confidencialidade estende-se a todas as informações
produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser
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utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação
das partes.
§ 2o Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o
conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes,
não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos
oriundos da conciliação ou da mediação.
§ 3o Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de
proporcionar ambiente favorável à autocomposição.
§ 4o A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre
autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição
das regras procedimentais.

Observe-se que a livre autonomia dos interessados rege a mediação, assim,
é importante que a mediação seja divulgada e incentivada como promoção de
acesso à justiça e realização da dignidade da pessoa humana.
Uma forma de se incentivar a mediação, seria através de campanhas do
Judiciário, como já é feito na Semana da Conciliação.
Não é de olvidar do alcance da mediação, extrai-se dos dados do CEJUSC,
datados de outubro de 2016, junto à Prefeitura Municipal de São Paulo que foram
recebidas reclamações em números reveladores de sucesso, sendo no Cível, 56 e
na Família: 225, com 234 sessões de Mediação realizadas, obtendo acordo em
Família em 191 casos e 07 no Cível (CEJUSC - Procuradoria Geral do Município).
Note-se que os casos de Família são em maiores números e com sucesso de
acordo.
A promoção os direitos humanos também se da com a prestação jurisdicional
de qualidade, e a mediação tem se revelado um excelente caminho na promoção da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos de Nossa República.
4. CONCLUSÃO
O estudo dos meios consensuais de conflitos como ferramentas de promoção
dos direitos humanos, mais especificamente da dignidade da pessoa humana são
uma realidade que precisa ser incentivada. Ainda é muito pequeno o trabalho de
divulgação e nem todos os Tribunais estão preparados para exercerem seus papeis
nestas novas modalidades de aplicação de justiça, estes podem ser alguns dos
fatores da pouca aplicabilidade desses meios.
Durante a pesquisa, observou-se que o processo tradicional tem sido buscado
pela sociedade e isso é excelente, tendo em vista a quebra de barreiras de acesso
ao Judiciário, conforme pôde ser observado com os números trazidos pelo CNJ em
seus relatórios anuais.
O que se destaca é que nem sempre o acesso é sinônimo de realização de
justiça, devido aos motivos apontados no trabalho e outros fatores, tais como
economia e política nacional.
No entanto, é importante ressaltar o papel da conciliação e da mediação
como formas de resolução de conflito até mesmo extrajudicial, com destaque
especial aos conflitos familiares, como forma de promover a dignidade da pessoa
humana, pois como visto, ninguém melhor que as partes para resolverem seus
conflitos.
As questões que envolvem as famílias, muitas vezes são de ordem
emocional, e deságuam no Judiciário em forma de ações de divórcio e/ou alimentos,
e destas, muitas são tidas como ferramentas para “atacar” o lado oposto, ou seja, o
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processo muitas vezes de torna uma arma de ofensa ao outro, na medida que não é
utilizado para seu fim próprio, que é a pacificação social.
Buscar na mediação a resolução de um conflito de interesses, especialmente
no Direito das Famílias, é possibilitar a continuidade do vínculo que há nessas
relações, abrindo espaço para o diálogo e a tomada de decisões maduras, com
responsabilidades próprias, ou seja, sem a necessidade constante da busca pelo
Judiciário, pela intervenção do Estado-Juiz, pois nem sempre o fim do processo
significa o fim do conflito, e, por outro lado, a mediação aproxima as partes e
possibilita a manutenção da convivência e o respeito entre os envolvidos, com
reflexos de pacificação social, objeto da tão sonhada Justiça.
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RESUMO
O tema referente à eficácia dos direitos fundamentais é uma das consequências
advindas de um processo histórico de formação do Direito enquanto fato social.
Assim, o presente trabalho desenvolvido a partir da pesquisa de textos acadêmicos
e da leitura de julgados do Supremo Tribunal Federal tem por ponto de partida a
compreensão de que o Direito deve ser lido como fato social e formado a partir de
um sistema. Por isso, partindo da exposição de conceitos básicos, avança na
compreensão dos fenômenos históricos que formaram o Estado, os ideais
Constitucionais e o Direito Administrativo. A partir daí expõe os dilemas enfrentados
pela a Administração Pública na efetivação dos direitos, a teoria da Reserva do
Possível e o conceito e a aplicação prática do que se tem por Mínimo Existencial.
Por fim aborda a Teoria da Ponderação proposta por Robert Alexy como ferramenta
hermenêutica para a equacionalização da questão.
Palavras-chave: Teoria da Reserva do Possível, Mínimo Existencial, Ponderação.

ABSTRACT
The theme of the effectiveness of fundamental rights is one of the consquences
arising from a historical process of the formation of Law as a social fact. Thus, the
present work developed from the research of academic texts and the reading of
judgments of the Federal Supreme Court has as starting point the understanding that
the Law should be read as a social fact and formed from a system. Therefore,
starting from the exposition of basic concepts, it advances in the understanding of the
historical phenomena that formed the State, the Constitutional ideals and the
Administrative Law. From there it exposes the dilemmas faced by the Public
Administration in the realization of rights, the theory of the Reserve of the Possible
and the concept and the practical application of what one has by Existential
Minimum. Finally, it approaches the Theory of Weighting proposed by Robert Alexy
as hermeneutic tool for the equationalization of the question.
Key-words: Possible Reserve Theory; Minimum Existential; Weighting.
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1. INTRODUÇÃO
Partindo da premissa que o direito é um instrumento de transformação social
e que se encontra situado diretamente relacionado com os anseios do povo, podese crer que a busca pela efetivação das normas positivadas é um dos dilemas
vivenciados na seara jurídica e política. A questão acaba ganhando ainda mais
relevo quando há o confronto entre os direitos fundamentais e as normas e
princípios de atuação da Administração.
Assim, o presente trabalho tem por escopo a análise do tema à luz de artigos
científicos que abordam os conflitos e a Teoria da Ponderação de Robert Alexy
como instrumento de solução.
O ponto de partida é a compreensão do que a doutrina jurídica concebe por
Direito no seu sentido mais amplo até breves delimitações quanto ao conceito de
Estado e a formação do seu instrumento político-jurídico mais relevante que é a
Constituição. Para tanto o trabalho aborda conceitos e a historicidade dessa
compreensão para ingressar em uma breve incursão na teoria dos direitos
fundamentais.
Evoluindo na leitura da questão e através de revisão bibliográfica, busca-se
compreender os fenômenos que representam dilemas para a efetivação destes
direitos sob a ótica da Administração Pública.
A leitura que se faz, não deixa de conceber as premissas sistemáticas da
Ordem Jurídica, porque assim como existem normas e princípios que asseguram
direitos os direitos fundamentais, existem normas e princípios que impõem à
Administração Pública limites em sua atuação.
Focado na abordagem dos Direitos Fundamentais sociais, ou seja, de
segunda dimensão, já que estes é que exigem uma atuação positiva do Estado é
possível observar um conflito aparente entre as referidas normas e princípios.
Diante da colisão entre princípio, e especialmente em decorrência da
judicialização das questões, surgem teorias como a “reserva do possível” e
conceitos como “mínimo existencial”, os quais serão objeto de delimitação
conceitual.
Ao fim, faz-se uma leitura da Teoria da Ponderação, na forma como proposta
por Robert Alexy enquanto instrumento hermenêutico para o equilíbrio dos entraves
jurídicos e fáticos da Administração e a efetivação dos direitos sociais.
2. METODOLOGIA
A pesquisa se desenvolve de maneira qualitativa, prática e a partir do
levantamento bibliográfico. Qualitativa porque parte de pesquisas que são afetas às
abordagens propostas. Prática porque busca sua aplicação à realidade fática e se
sustenta na análise de casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, é
desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico porque todas as questões em
abordagem encontram diversos espectros acadêmicos que reunidos levam ao
objeto central do trabalho.
3. DESENVOLVIMENTO
Existem determinadas premissas do Direito que são necessárias de serem
afirmadas e delimitadas antes de ingressar na leitura de seus institutos porque
como afirma Luciana de Paula Assis Ferriani “a ciência do direito é uma ciência
complexa que estuda o fenômeno jurídico em todas as suas manifestações e
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momentos”2.
Uma dessas premissas é o fato de que, de maneira elementar, o Direito pode
ser compreendido como a “exigência essencial e indeclinável de uma convivência
ordenada”3 para que a sociedade subsista com um mínimo de ordem, direção e
solidariedade.
Outra premissa que se pode estabelecer para a leitura do Direito é enxergálo como fato ou fenômeno social, como bem enunciava o brocardo latino ubi
societas, ubi jus, ou seja, o Direito se encontra inerente à sociedade assim como a
sociedade é inerente ao Direito4.
Há que se compreender ainda que o Direito é formado a partir de uma
coerência lógica, a partir da composição do Ordenamento Jurídico em princípios e
normas que devem se inter-relacionar em harmonia5.
A questão da análise sistemática, portanto, deve passar pela compreensão
ordenada a coerente entre princípios, normas e valores a fim de que exista
congruência suficiente para a exploração dos aspectos relacionados à efetividade
de suas normas, na exata compreensão do proposto pela Teoria Tridimensional do
Direito como proposto por Miguel Reale.
Por viés lógico, na compreensão sistemática do Direito há que se delimitar
outras questões de fundamental importância para a compreensão da matéria que se
objetiva perquirir.
Dentre estas, devemos compreender a lógica sistemática da norma e dos
princípios no Ordenamento Jurídico.
Robert Alexy, em Sistema Juridico, Princípios Jurídicos Y Razon Prática,
enuncia a Teoria dos Princípios defendendo que o gênero “norma” comporta duas
espécies, quais sejam regras e princípios. O autor afirma, ainda, que o núcleo de
distinção entre regras e princípios situa-se na medida de sua abrangência, sendo
que os princípios se apresentam como “mandados de otimização” porque podem
ser cumpridos em diversos graus a depender das possibilidades fáticas e jurídicas
do caso em concreto, enquanto que as regras se constituem em normas cuja
abrangência é restrita, já que possuem força de coerção no exato sentido em que
estão dispostas, ou seja, não comportam maior ou menor grau de aplicação6.
Tendo sido esclarecidos pontos introdutórios acerca do conceito de Direito e
da sua conotação sistêmica, além de uma sintética distinção entre norma e
princípio, ainda se faz necessário para compreender a aplicação do direito como
fato social a delimitação do que é o Estado e do instrumento que organiza e
regulamenta esse Estado enquanto documento situado no topo da pirâmide
hermenêutica - a Constituição.
Bem brevemente, há que se frisar que o Estado pode ser concebido por três
elementos indissociáveis: o humano, o geográfico e o institucional7.
2
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3
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REALE, loc. cit.
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principiológicas. 2014. 234 f. Tese (Doutorado) - Curso de Curso de Pós Graduação em Direito, Universidade
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Importa-nos tratar apenas do elemento institucional, que se constitui como a
organização político-jurídico perceptível através “da articulação de funções e
diferenciações de órgãos através de um poder” 8.
Aqui fica patente que embrião desta organização no início do processo
civilizatório passou a se fazer necessário porque o homem é um ser eminentemente
social que constrói o seu ambiente a partir de relações que, não poucas vezes,
precisa de regulamentação9.
Consoante bem pontuou Aristóteles “fica evidente, pois, que a Cidade é uma
criação da natureza, e que o homem, por natureza, e um animal político”10.
Diversas teorias surgem para justificar a origem histórica do Estado e entre
elas podemos citar a teoria patriarcalista, em que o Estado estava vinculado na
família; a teoria teocrática que sedimenta a origem do Estado pela vontade de Deus
e a teoria contratualista defendida por Thomas Hobbes e Jean-Jacques
Rousseau11.
Independente da teoria que se adote, Luis Roberto Barroso defende que
é possível afirmar que todas as sociedades políticas ao longo dos séculos
tiveram uma Constituição, correspondente a forma de organização e
12
funcionamento de suas instituições essenciais .

A formação destas Cartas Políticas é o objeto de estudo do
Constitucionalismo. Sobre a questão, André Ramos Tavares, citando Karl
Lowenstein pontua que o constitucionalismo se constitui como um marco para a
limitação do poder absoluto:
a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político
das limitações do poder absoluto exercido pelos detentores de poder, assim
como o esforço para estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética
da autoridade, em lugar da submissão cega à facilidade da autoridade
13
existente.

Joaquim Gomes Canotilho denomina de “direito constitucional organizatório”
o “conjunto de regras e princípios que regulam a formação dos órgãos
constitucionais, sobretudo os órgãos constitucionais de soberania, e respectivas
competências e funções, bem como a forma e procedimento de sua atividade”14.
Entretanto, não é objetivo do presente aprofundar nas origens do
constitucionalismo ou a problemática da sua conceituação. Por isso, revela-nos
oportuno discorrer quanto ao fenômeno do constitucionalismo moderno, que tem
início com a criação das constituições dos Estados Americanos, em 1787 e pela
8
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Paulo: Saraiva 2009. p. 73.
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Revolução Francesa em 178915.
As referidas Cartas Constitucionais também estão relacionadas a
movimentos que representaram a ruptura de uma ordem posta, sendo concebidas
como movimentos revolucionários.
O constitucionalismo moderno encontra sua pedra fundamental nas
Constituições norte-americana, de 1787 e pela Revolução Francesa de 178916.
São marcas destes momentos históricos o nascimento de alguns institutos
como a universalização dos direitos individuais, a divisão de poderes, o princípio da
soberania nacional e o princípio da igualdade17.
Por isso é que ao lado da consagração de momentos relevantes para a
história do constitucionalismo, a partir da enunciação de princípios como a
igualdade entre os homens, é possível constatar que também foi um momento
histórico que marcou o primeiro passo concreto para a afirmação dos direitos
humanos18 e para a formação do Direito Administrativo, diante da constituição do
Estado de Direito.
Para Oswald Aranha Bandeira de Melo, o Direito Administrativo é próprio do
Estado Direito, porque segundo o doutrinador esta se constitui matéria implícita à
forma de Estado:
constitui disciplina própria do Estado Moderno, ou melhor, do chamado
Estado de Direito, porque só então se cogitou de normas delimitadoras da
organização do Estado-poder e da sua ação, estabelecendo balizas às
prerrogativas dos governantes, nas suas relações recíprocas, e, outrossim,
nas relações com os governados. Na verdade, o Direito Administrativo só se
plasmou como disciplina autônoma quando se prescreveu processo jurídico
para atuação do Estado-poder, através de programas e comportas na
19
realização das suas funções.

Há que se destacar a forte influência dos ideais iluministas, especialmente no
aspecto do reconhecimento do Homem enquanto ser detentor de direitos e a
necessidade de limitação dos poderes do Estado a fim de respeitar a sua condição
de ser livre, em contraposição aos ideais do Estado Absolutista.
Para além da limitação dos poderes do Estado Soberano, é neste fervor de
ideias que Kant, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, defende a
existência de uma dignidade intrínseca a todo ser racional, devendo o ser humano
ser tratado como um fim em si mesmo20.
Entretanto, como fica claro, este momento histórico focou seus ideais sobre o
liberalismo, no sentido de que o Estado deveria se abster de interferir na órbita dos
direitos dos homens21. Este elenco de direitos mais tarde foi denominado como
Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão.
Aliás, é necessário asseverar que diversos doutrinadores adotaram a
classificação proposta de Karel Vasak que divide os direitos fundamentais em
dimensões, tendo sido complementado por Norberto Bobbio e atualmente
15

TAVARES, op. cit. p. 33.
TAVARES, op. cit. p. 33.
17
TAVARES, op. cit., p. 35.
18
TAVARES, André Ramos. Curso de Diretos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 39.
19
BANDEIRA DE MELLO, Oswald Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro,
Forense, 1979, v. I:52
20
TAVARES, 2014, loc. cit.
21
MALACRIDA, AMARAL, 2015.
16

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

desenvolvida por Pérez Luño22.
Dando continuidade no escorço histórico da formação das dimensões dos
direitos fundamentais, temos que após as fatídicas consequências de duas Guerras
Mundiais, o Estado Liberal encontrou a necessidade de atuar de maneira a
harmonizar os direitos individuais com os direitos da coletividade23.
Malacrida e Amaral revelam o papel da realidade pós-guerra no novo formato
de Estado:
novo formato de Estado imposto pela nova realidade pós-guerra faz com
que o constitucionalismo seja influenciado não permanecendo a
Constituição inerte as novas modulações impostas ao Estado através das
reinvindicações de direitos e garantias agora sociais, sem, no entanto
24
desprezar as liberdades e os direitos naturais do homem.

Assim é que surgem os direitos de segunda dimensão, que são os que
exigem do Poder Público uma atuação positiva a fim de garanti-los e que formam a
base principal para o presente trabalho, que tem como exemplo o direito à saúde, à
educação, ao trabalho25.
O último marco adotado pela doutrina majoritária em relação aos direitos
fundamentais são aqueles denominados de terceira geração e correspondem aos
direitos de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações
sociais e consagram o princípio da solidariedade, cujo atributo central encontra-se
focado nos valores fundamentais indisponíveis26.
Ao lado e paralelamente à enunciação destas categorias de direitos
fundamentais é necessário observar que a própria essência do Estado ganha novel
conotação, já que há a ascensão do Estado Democrático de Direito em substituição
ao Estado de Direito, no qual os direitos fundamentais passam para o centro da
Ordem Jurídica.
Diante do contexto de uma abertura conceitual dos deveres e limitações do
Estado é que “o Direito passou de ser apenas um instrumento de garantia dos
direitos do indivíduo e passou a ser visto como meio para consecução da justiça
social, do bem como, bem-estar coletivo”27.
Esse fenômeno implicou na modificação do papel do Estado, porque não só
foi obrigado a se limitar em não intervir na esfera particular, mas também em
assegurar direitos que se relacionavam às ordens econômicas e sociais, sem se
imiscuir na crescente preocupação com os interesses difusos28.
Neste cenário, a doutrina aponta a ressignificação do conceito de interesse
público que se constituiu no cenário da Revolução Francesa e do marco teórico do
Estado de Direito e evoluiu a partir da noção de Estado Constitucional de Direito
fortemente
influenciado
pelo
Estado
Social
e
consolidado
pelo
neoconstitucionalismo e o pós-positivismo em que se pode reconhecer uma
22
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aproximação da moral com o direito, o reconhecimento da teoria dos princípios, a
valorização da Constituição como epicentro da pirâmide e, ainda, a centralização da
dignidade da pessoa humana29.
Em que pese pareça simples e lógico enunciar que a Administração Pública
está adstrita única e exclusivamente na satisfação do bem comum, existem
entraves jurídicos e práticos que merecem atenção especial quando se trata da
efetivação dos direitos sociais.
Esta breve e apertada leitura histórica do constitucionalismo moderno, da
evolução dos direitos fundamentais e do interesse público, enquanto objetivo
fundamental da Administração Pública é imprescindível para a compreensão dos
dilemas práticos e jurídicos enfrentados para efetivação dos direitos fundamentais.
O ponto central, portanto, é justamente encontrar o equilíbrio entre a
satisfação de direitos fundamentais coletivos e suas limitações jurídicas, fáticas e
políticas que a Administração Pública encontra no exercício de sua função.
Primeiramente, há que se observar que existem princípios que com a
finalidade de preservar o interesse público limitam o exercício dos Poderes
Públicos.
O princípio da legalidade administrativa, por exemplo, enuncia que toda a
atividade administrativa deve ser autorizada por lei e que toda atividade não
autorizada por lei é ilícita30.
Tendo em vista a divisão de poderes, também é forçoso concluir que existem
funções estatais básicas, quais sejam a de criar a lei e a de executá-la31.
A administração pública também deve observar princípios orçamentários,
como o Princípio da Programação, do Equilíbrio Orçamentário, da Anualidade32.
Todas essas normas que impõem limites à Administração Pública, somadas
às questões de pluralismo político, dependem de uma equação quase que perfeita
para a consecução de resultados efetivos na busca pelo bem estar social.
É por esta razão, que devem ser empregados instrumentos que permitam a
efetivação dos direitos fundamentais de maneira criteriosa, sem deixar de observar
que existem limites jurídicos e fáticos no exercício da atividade administrativa.
Neste cenário dos dilemas na execução e efetivação de Políticas Públicas
entre os limites da atuação dos Poderes constituídos e na busca pela preservação
do equilíbrio, é que o Judiciário intervém para fazer valer as normas jurídicas que
impõe a concretização de determinados direitos.
E é justamente a partir desta intervenção que nascem discussões jurídicas
relevantes quanto aos limites a serem observados do que muitos denominam de
ativismo judicial.
Quanto ao primeiro ponto é possível conceber o surgimento do que Luis
Roberto Barroso denomina de “doutrina da efetividade”. A referida doutrina tem por
premissa histórica o fato de que o país, para além das dificuldades naturais de
efetivação de normas jurídicas, apresentava uma “patologia persistente”, no sentido
de que as constituições tornavam-se um “instrumento de dominação ideológica,

29
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repleta de promessas que não seriam honradas”33.
Assim, a fim de concretizar as prestações dos direitos sociais, viu-se evoluir o
aperfeiçoamento das técnicas de jurisdição constitucional e a busca pela produção
das consequências previstas pelos dispositivos normativos – a eficácia concreta das
normas. Chegou-se, então à conclusão de que o local apropriado para a busca pela
efetiva concretização dos direitos fundamentais era o Poder Judiciário34.
A partir desse momento, foi possível constatar fenômenos como a
“judicialização da política” e o “ativismo judicial” que receberam diversas objeções
quanto aos possíveis excessos35.
Neste quadro, houve destaque a doutrina que apregoou a Cláusula da
Reserva do Possível.
Segundo Ingo Wolfgang Sarlet a Reserva do Possível se apresenta sob uma
tríplice dimensão, que abrangem diversas questões, entre elas a fática, a jurídica e
a proporcionalidade da prestação:
a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos
fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e
humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição das receitas e
competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre
outras, e que, além disso, reclama equacionamento, notadamente no caso
do Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional federativo; c) já na
perspectiva (também) do eventual titular de um direito a prestações sociais,
a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade da
prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra,
também da sua razoabilidade. Todos os aspectos referidos guardam vínculo
estreito entre si e com outros princípios constitucionais, exigindo, além
disso, um equacionamento sistemático e constitucionalmente adequado,
para que, na perspectiva do princípio da máxima eficácia e efetividade dos
direitos fundamentais, possam servir não como barreira intransponível, mas
inclusive como ferramental para a garantia também dos direitos sociais de
36
cunho prestacional.

Neste sentido, portanto, todos estes aspectos demonstram um vínculo
estreito entre si, exigindo um equilíbrio necessário a fim de garantir a máxima
efetividade dos direitos fundamentais sociais37.
Assim, a cláusula da reserva do possível figura como um elemento de limite
jurídico e fático, a fim de proporcionar o devido equilíbrio entre os direitos e a
indisponibilidade de recursos38.
A fim de teorizar a exata proporção do equilíbrio necessário entre os limites
fáticos e jurídicos para a efetivação dos direitos fundamentais sociais, é
33
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imprescindível que se compreenda a Teoria da Ponderação de Robert Alexy.
Segundo o doutrinador, para a efetivação dos referidos direitos há uma
hipótese de sopesamento entre princípios, pois se de um lado há um princípio
relacionado à liberdade fática do cidadão que impõe à Administração a sua
efetivação, de outro existem “princípios formais de competência decisória do
legislador democraticamente legitimado e o princípio da separação de poderes”. E
aqui também comportam exemplos de princípios como o da legalidade e os que
decorrem do regime orçamentário39.
Para Alexy, a ideia de proporcionalidade, comporta três elementos que
servem de filtro para a obtenção da solução mais efetiva, quais sejam a adequação,
a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito40.
No que tange à adequação busca-se analisar a sua conformação com os fins
propostos em lei e a possibilidade efetiva de atingir esta finalidade. A necessidade é
critério que avalia se a providência eleita é a menos onerosa à coletividade. E, por
fim, a proporcionalidade em sentido estrito significa que a medida imposta seja
equilibrada o suficiente de modo que os direitos coletivos onerados sejam
proporcionais para o resguardo do direito tutelado no caso concreto41.
Considerando as características dos direitos fundamentais, especialmente no
que tange à sua relatividade, é necessário observar que a ponderação só pode ser
realizada diante de um caso concreto.
Ainda assim, a doutrina reconhece que existe um limite insuperável quando
colocado sob esta análise que é o chamado “mínimo existencial”, ou seja, as
condições mínimas para uma existência digna.
Sobre o conflito existente entre a reserva do possível e o mínimo existencial,
e as diretrizes a serem observadas, especialmente no que tange ao
contingenciamento de recursos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 do Distrito Federal,
asseverou que “o argumento da escassez de recursos não pode prevalecer, por
tratar-se da satisfação do mínimo existencial dos presos, o que afasta a limitação
pela reserva do possível”42.
A partir da leitura de outros casos apreciados pela Corte Constitucional
brasileira é possível concluir que não há a adoção de uma postura extrema, já que
esta não ignora o fato de que a efetivação dos direitos fundamentais sociais
depende de vínculo financeiro43.
Desta feita, é forçoso concluir que a ponderação, na forma como proposta
por Alexy, revela que existem instrumentos hermenêuticos aptos a considerar a
realidade das limitações da Administração Pública na consecução dos seus
objetivos sem que esta possa se imiscuir das suas funções com argumentos,
devendo haver uma conscientização geral para a efetivação dos referidos direitos.
A questão, portanto, não pode ser lida sob uma ótica única já que há uma
complexidade institucional e fática que se apresenta pela concretização dos valores
fundamentais da República, especialmente, no que tange aos direitos fundamentais
sociais e a ponderação é a ferramenta que a questão reste devidamente
equacionada.
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4. CONCLUSÃO
Durante a pesquisa realizada, pode-se compreender, a partir de uma leitura
sistemática do direito e da compreensão de fenômenos históricos como a
constitucionalização e a apropriação pela Ordem Jurídica de direitos fundamentais
de todas as dimensões, que o Estado Constitucional de Direito recebe a função de
oferecer prestações positivas a fim de proporcionar, não só a igualdade formal, mas
a igualdade material através da efetivação dos direitos fundamentais sociais.
Entretanto, nesse processo de garantia dos direitos fundamentais sociais, o
Poder Pública encontra dilemas concretos na sua atuação que decorrem de
questões fáticas, como a escassez de recursos, entraves políticos como a
pluralidade democrática e jurídicos como o princípio da legalidade e os princípios
decorrentes do regime orçamentário.
Diante desse quadro e da intervenção do Judiciário como mecanismo de
garantia dos direitos fundamentas, a teoria da reserva do possível e a concepção de
mínimo existencial nascem como dois extremos da questão.
A solução que a doutrina aponta como juridicamente aplicável para os
referidos conflitos é o emprego da teoria da ponderação na forma como proposta
por Robert Alexy, que dilui a análise em três etapas consecutivas. A máxima da
adequação, da necessidade e da ponderação em sentido estrito.
Através desta leitura dos dilemas é possível estabelecer os limites e o exato
equilíbrio entre os princípios que em determinados momentos práticos se revelam
conflituosos.
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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade analisar o histórico do instituto do ativismo
judicial, tema bastante relevante e que está em alta no meio jurídico atualmente.
Trata-se de uma imersão do Poder Judiciário no espaço de atuação dos demais
poderes (Poder Executivo e Poder Legislativo), tendo os juízes uma tendência à
criação do direito, tornando-se, assim, uma mutação constitucional, quebrando
diversos princípios estabelecidos na Carta magna.
Palavras-chave: ativismo judicial; princípios constitucionais; histórico.
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the history of the institute of judicial
activism, a very relevant topic that is currently in the legal environment. This is an
immersion of the Judiciary in the sphere of action of the other powers (Executive
Branch and Legislative Branch), with judges tending to create the law, thus
becoming a constitutional mutation, breaking several principles established in the
Charter magna
Palavras-chave: judicial activism; constitutional principles; historic.

1 – INTRODUÇÃO
O ativismo judicial é um tema bastante relevante e que está em alta no
meio jurídico atualmente. Assunto polêmico e que gera diversas discussões no
meio jurídico e acadêmico, pois o termo ativismo judicial, diante da doutrina, ainda
não é pacífico como algo bom ou ruim, pois se trata do comportamento e do
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modelo decisão que o magistrado deverá prolatar, que deve ser constitucional e
democrática.
Trata-se de uma imersão do Poder Judiciário no espaço de atuação dos
demais poderes (Poder Executivo e Poder Legislativo), tendo os juízes uma
tendência à criação do direito, tornando-se, assim, uma mutação/quebra
constitucional.
Ocorre quando o poder legislativo, que possui competência para criar
legislar não executa a tarefa e automaticamente transfere tal função aos outros
poderes, atribuindo-lhes uma função que não é devida. Pode significar, por um
lado, um avanço para o Estado Democrático de Direito, pois possibilita a
efetivação de direitos previstos no ordenamento, mas, por outro lado, pode
implicar na usurpação das funções dos demais poderes, causando uma série de
transtornos para o sistema de controle das funções estatais.
Fato é que, as decisões tomadas pelo poder judiciário estão se sobrepondo
indevidamente as decisões do poder legislativo e do poder executivo, e na maioria
dos casos tem ferido a própria Constituição Federal, sendo antidemocrática e
desrespeitando princípios estabelecidos na Carta Magna. Tendo em vista um
breve conceito do que se trata o ativismo judicial, o presente trabalho tem por
finalidade apresentar de maneira aprofundada o viés histórico deste instituto,
como e onde surgiu e os motivos que impulsionaram a expansão deste fenômeno
jurídico rapidamente. Diante do exposto, a pesquisa tem como problemática a
análise histórica do surgimento do fenômeno do ativismo judiciário, bem como de
seus possíveis impactos no processo de tomada de decisões.
2- METODOLOGIA
Sob o aspecto metodológico, trata-se de uma pesquisa exploratória, de
cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como instrumentos
de coleta de dado utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental.
3 – ANÁLISE HISTÓRICA DO ATIVISMO JUDICIAL
O termo ativismo judicial foi utilizado pela primeira vez no ano de 1947, em
uma publicação na revista Fortune, feita pelo historiador Arthur Schelesinger.
Porém, tal instituto encontra seus primeiros traços no século XIX, no período em
que a Suprema Corte Americana fora presidida por John Marshall, nos anos de
1801 a 1835. Marshall havia sido nomeado Chefe de Justiça (Justice Chef) em 20
de janeiro de 1801 por John Adams, eleito no ano de 1797 para presidente dos
Estados Unidos. Vejamos o que a professora Márcia Helena Bosch afirma acerca
do início do ativismo:
“... a história aponta que na verdade as bases do ativismo judicial foram
construídas muitos anos antes e por um longo período em que a Corte
foi presidida por John Marshall (Corte Marshall, de 1801 a 1835), com
destaque para o famoso caso "Marbury contra Madison" que foi decidido
no ano de 1803 pela Suprema Corte, sendo a principal referência do
controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Poder Judiciário”.

(BOSCH, Marcia. p. 6).

A professora Márcia Bosch cita o famoso caso “Marbury contra Madison”,
que se tornaria referência do controle de constitucionalidade difuso (colocar em
rodapé) exercido pelo Poder Judiciário. Este caso trata-se da nomeação de
William Marbury para Juiz de Paz do Distrito de Columbia pelo presidente John
Adams, que teve sua posse adiada somente para o mandato do presidente
Thomas Jefferson, que seria presidente dos Estados Unidos dos anos de 1801 a
1809. Márcia Bosch afirma o motivo que impediu Marbury de tomar posse:
Na eleição de 1800 dos EUA, após John Adams ter sido derrotado por
Thomas Jefferson, aquele nomeou vários juízes para cargos relevantes,
buscando manter controle sobre o Estado, dentre eles o juiz de paz,
William Marbury. Porém, o secretário da justiça do novo presidente se
negou a intitular Marbury como juiz, obrigando-o a lançar mão do writ of
mandamus perante a Suprema Corte exigindo a entrega do
diploma.(BOSCH, Márcia. p. 6).

Tendo sua posse retardada para o próximo mandato, William Marbury
apresentou “writ of mandamus”3 perante a Suprema Corte Americana diante do
ocorrido contra Madison. Vale salientar que, a seção 13 da Lei do Judiciário
americano autorizava a Suprema Corte a se pronunciar a respeito do caso.
Vejamos o que Newton de Oliveira Lima afirma:
“Marbury interpôs um writ of mandamus contra o ato de Madison
perante a Suprema Corte a fim de assegurar sua posse baseado na
legalidade do ato administrativo de Adams. A decisão da corte
constitucional norteamericana, da lavra do seu presidente John Marshall
em 1803, foi no sentido de declarar inconstitucional a seção 13 da Lei do
Judiciário e mantendo a decisão do presidente Adams, pois a declaração
de nulidade da Suprema Corte não poderia se pronunciar sobre ato
administrativo, mas apenas sobre a constitucionalidade”. (LIMA, Newton
de Oliveira. p. 139).

Desta forma, é possível compreender que a decisão tomada por John Marshall foi
uma decisão política, pois, a seção 13 da lei do Judiciário Americano a época
autorizava a Suprema Corte a pronunciar-se acerca do caso em que havia sido
convocada, porém, este preferiu alegar a inconstitucionalidade da seção e manter
a ordem do presidente em relação a nomeação de William Marbury para Juiz de
paz do Distrito de Columbia, tendo em vista que sua nomeação para Chefe de
Justiça teria sido feita pelo então presidente John Adams.
3
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Este caso se tornou referência em questão de controle de
constitucionalidade difuso, como citado acima, mas, de fato, é possível perceber
que o juiz utilizou-se também do ativismo judicial.
Ainda nos Estados Unidos, encontra-se outro caso em que é possível
estabelecer a relação entre o instituto do ativismo judicial e a decisão tomada pela
Suprema Corte, antes mesmo de o termo ser criado e utilizado, de fato, no ano de
1947.
Trata-se do caso Lochner Vs New York. No ano de 1905 houve o
julgamento de Lochner Vs New York, que se tratava de uma lei do referido Estado
que limitava o trabalho dos padeiros a 60 horas por semana e a 10 horas diárias,
causando, desta forma, descontentamento, o que levou tal caso para ser julgado
pela Suprema corte.
Fato é que, neste determinado caso, a Corte acabou por agir de maneira
ativista, tendo em vista que realizar um contrato para o próprio estabelecimento
fazia parte também da liberdade do cidadão americano descrita na 14º Emenda a
Constituição Federal dos Estados Unidos, em que estava positivado que “o direito
de comprar ou vender trabalho é parte da liberdade protegida por essa emenda, a
menos que haja circunstâncias que excluam o direito...”. Mas, ainda na 14º
Emenda, está escrito “... tanto a propriedade como a liberdade podem ser
restringidas por condições razoáveis que podem ser impostas pelos governos dos
estados...”.
Vejamos o que Anderson Vichinskeski Teixeira relata:
“... a Suprema Corte daquele país entendeu que o princípio de liberdade
contratual estava implícito na noção de devido processo legal
(due process of law)consagrada pela seção 1 da 14ª Emenda à
Constituição dos EUA. No caso em tela, a Corte declarou inconstitucional
uma lei do Estado de Nova York que estabelecia 60 horas como limite
para a jornada de trabalho semanal dos padeiros, alegando ser
"'irrazoável', desnecessária e arbitrária" tal limitação à liberdade
individual de contratar”. (VICHINKESKI, Anderson Teixeira. 2012).

A 14º Emenda a Constituição Federal dos Estados Unidos dispõe acerca
tanto da liberdade de contratar quanto das condições do Estado de restringir os
direitos de liberdade e propriedade caso estas não sejam razoáveis. Mas, o
padeiro que aceitou as condições impostas pelo empregador em relação aos
limites de trabalho diário e semanal não seria livre para tomar essa decisão, tendo
este consciência do que seria razoável para si e para o sustento de sua família?
Caberia a Corte ter tomado uma decisão contrária a lei criada pelo Poder
Legislativo?
Não cabe no presente trabalho discutir se de fato a questão de um padeiro
trabalhar 10 horas diárias e 60 horas semanais a época era razoável, tendo em
vista que eram outros tempos e as condições de trabalho eram diferentes da
sociedade contemporânea, em que de fato o trabalhador possui proteção em
relação ao empregador. Mas, cabe analisar a decisão da Suprema Corte, e neste
caso, esta agiu invalidando a lei criada pelo Poder Legislativo e decidindo da
maneira como a Corte pensava ser razoável, não levando em consideração o

princípio da liberdade contratual e da liberdade do cidadão para decidir o que
seria razoável para si.
No ano de 1947, enfim, o historiador Arthur Schlesinger Jr.4, publicou um
artigo na revista Fortune¹ (o que era a revista fortune), intitulado The Supreme
Court. No referido artigo, o autor denominou o perfil dos juízes da Suprema Corte
Americana a época, sendo Hugo Black, Willian O. Douglas, Frank Murphy e Wiley
Rutledge considerados ativistas judiciais (judicial activists) e os juízes Harold
Burton, Robert H. Jackson e Felix Franfurter considerados “campeões do
autocomedimento (autorrestrição) (champions of self-restraint). É interessante
entender o motivo pelo qual foram “classificados” e separados desta maneira.
Os juízes considerados “campeões do autocomedimento” possuíam uma
postura criteriosa e objetiva, mantendo a posição de que o Poder Judiciário não
deveria agir de maneira ativista, tendo em vista que esta atitude os levaria a tomar
decisões que estavam além de seu alcance dentro do sistema jurídico
estadunidense. Já os juízes determinados ativistas desempenhavam um papel
positivo na sociedade americana, uma vez que suas decisões eram tomadas
visando o bem-estar social.
É possível compreender que as decisões tomadas pelos juízes ativistas a
época eram dotadas de cunho político, não havendo a separação entre o direito e
a política, assim como continua acontecendo no cenário atual, não somente no
Brasil, mas em diversos países.
O ativismo judicial possibilitava, antes mesmo da década de 40, quando o
termo começou a ser utilizado e possibilita, até hoje, que o juiz tenha não só um
raciocínio objetivo, com base puramente na constituição ou nas normas
infraconstitucionais, mas também subjetivo acerca dos casos que chegam em
suas mãos para que possam garantir o direito a quem é o detentor. Permite que
os juízes estudem de forma mais aprofundada o caso concreto para que suas
sentenças sejam cada vez mais humanas, levando em consideração todos os
direitos fundamentais que um cidadão possui. Ou seja, o juiz no momento em que
irá analisar um caso para prolatar sua sentença, não deverá levar em
Apud Bruna Villas Boas Campos: 4Arthur Meier Schlesinger Júnior nasceu em 15 de outubro de
1917 em Columbia, Ohio. Seu pai, Arthur Schlesinger Sr., foi um dos principais historiadores das
décadas de 1920-1930, nos Estados Unidos, e proeminente professor de história social e cultural
norte-americana na Universidade de Harvard. Assim, Schlesinger Jr. cresceu cercado da história
norte-americana. Seguindo os passos do pai, graduou-se pela Universidade de Harvard em 1938.
Trabalhou no escritório de Serviços Estratégicos, durante a Segunda Guerra e ganhou o Prêmio
Pulitzer por sua obra – The Age of Jackson – publicada em 1945, quando então foi nomeado para
o departamento de História, em Harvard, juntando-se a seu pai. Enquanto lecionou em Harvard,
mudou seu foco de estudo, concentrando-se, não mais no contexto da Guerra Civil, mas no
período do New Deal, durante a Era Roosevelt. Seu livro mais famoso, intitulado The Thousand
Days, lhe rendeu seu segundo Pulitzer (prêmio norte-americano outorgado a pessoas que
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Universidade de Columbia) e refletiu suas observações, enquanto trabalhou como assistente do
então Presidente John Fitzgerald Kennedy, na Casa Branca, renunciando a seu cargo em
Harvard. Em 1966 passou a lecionar na Universidade de Nova Iorque, onde se aposentou em
1994. Em 2007, Schlesinger Jr. faleceu. A importância do historiador, na presente pesquisa,
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consideração apenas aspectos objetivos, mas também critérios subjetivos. Ele
precisará se colocar no lugar daqueles que pleiteiam o direito para que dessa
forma possa ter uma melhor visão a respeito do direito pleiteado, para que
nenhuma das partes seja prejudicada ou ganhe mais do que foi pedido no
processo. Tendo este procedimento, o juiz irá motivar e fundamentar sua decisão,
para que esta seja a mais justa dentro dos limites que lhe são impostos.
Tratando-se das decisões proferidas pelos magistrados, vale ressaltar, de
forma breve, como as decisões dos magistrados eram tomadas nos período do
positivismo e do pós-positivismo.
No período positivista os juízes eram apenas reprodutores, boca da lei,
deviam aplicar somente a lei, a norma pura, não possuindo margem para
utilização da moral e dos princípios, tendo em vista que a lei, na teoria, possuía
todos os elementos necessários para uma sentença justa. Porém, no momento
em que entrou em evidência o período pós-positivista os juízes deixaram de ser
apenas reprodutores da norma pura, e passaram a envolver princípios e moral em
suas decisões de forma exacerbada, sendo que tais elementos deveriam
acrescentar a análise mais aprofundada dos julgamentos. Sendo a utilização de
forma demasiada da moral e de princípios uma das formas do instituto do ativismo
judicial.
O período pós-positivista quando propôs a vinculação do direito com a
moral e o ganho de normatividade dos princípios, tinha por intenção promover o
combate à discricionariedade judicial, entretanto, a prática jurídica tem deturpado
sobremaneira esse ideal e alguns operadores jurídicos têm usado os princípios
não como fator de limitação e, sim, como fator de ampliação do poder
interpretativo, gerando um grau maior de discricionariedade.
No Brasil, o ativismo judicial começou a ganhar força com a vigência da
Constituição Federal, no ano de 1988. Vejamos o que Anderson Vichinkeski
afirma acerca deste instituto no Brasil:

“No Brasil, a temática relativa ao ativismo judicial só ganhou expressão
com a entrada em vigor da Constituição de 1988, pois esta atribuiu uma
série de prerrogativas ao magistrado, impulsionando-o, inevitavelmente,
a uma atuação mais presente na sociedade e, em consequência, com
maior repercussão midiática; veja-se, por exemplo, todos os milhares de
casos em que se faz necessário assegurar direitos fundamentais que
não encontram previsão legal em condições de lhes dar
regulamentação”. (VICHINKESKI, Anderson Teixeira. 2012).

É interessante ressaltar que em alguns casos o ativismo judicial realmente
coopera como instrumento de garantias fundamentais ao cidadão, tendo em vista
que nem tudo o que é direito de um indivíduo está positivado. O problema
principal deste instituto está na maneira como os juízes abusam de tal poder e
acabam até mesmo passando a frente do Poder Legislativo no quesito criação
das leis/criação do direito, inflam suas condutas e por consequência interferem na
função alheia, pois utilizam de argumentos, conceitos e pré-conceitos pessoais,
experiências de vida e situações cotidianas para tomarem suas decisões no
Brasil. Além de que, muitas decisões são dotadas de cunho político. Agindo desta
forma, o Poder Judiciário quebra uma espécie de pacto existente entre os três

poderes, sendo Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, que está
positivado no art. 2º da Constituição Federal de 1988, em que está descrito: “São
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
A divisão dos três poderes foi criada para estabelecer as limitações e as
funções do poder executivo, legislativo e judiciário, porém é necessário que o que
está positivado na Constituição Federal a respeito dos três poderes, que consiste
em cada um dos três poderes agirem de forma independente e harmônica para
resolver conflitos sociais e todos os tipos de problemas que ocorrem na
sociedade, seja colocado em prática, para que ocorra uma verdadeira
transformação no meio social e principalmente nas decisões tomadas pelos
magistrados.
Atualmente tem crescido o número de decisões tomadas pelo Poder
Judiciário a partir dessa onda ativista, com base em interpretações
inconstitucionais, que quedam por usurpar o poder conferido a outros órgãos
estatais, o que torna tais decisões, de certa forma, antidemocráticas. O ativismo
do Poder Judiciário, em muitos casos, faz com que o julgador priorize sua própria
vontade, não a da lei, e pelo fato de alguns casos serem de extrema dificuldade
os juízes se colocam na posição de legisladores e mais uma vez ultrapassam os
limites que são dados a cada um dos poderes, fazendo com que o Judiciário
esteja sempre à frente, com o intuito de governar o Legislativo e também o
Executivo. Então para esclarecer, cabe aos juízes “o julgamento com
fundamentos em regras e em princípios do Direito”. (MACHADO, 2012. p. 40).
4 - CONCLUSÃO
O ativismo judicial, apesar de ser um instituto que ainda está em expansão
e que de fato é muito recente no Brasil, encontra seus traços históricos nos
Estados Unidos, no século XX. O termo “ativismo judicial” não existia, pois este
seria criado e utilizado pela primeira vez apenas no ano de 1947, mas, analisando
a decisão da Corte americana no caso Marbury Vs Madison a respeito da tomada
de posse de William Marbury como Juiz de Paz do Distrito de Columbia que foi
impedida por James Madison, foi possível entender que o então Chefe de Justiça
da Suprema Corte Americana, John Marshall, decidiu de maneira política ao
manter a ordem dada pelo então presidente estadunidense John Adams, que o
nomeou para o cargo em que estava.
John Marshall possuía legitimidade para se pronunciar a respeito do caso,
de acordo com a seção 13 da Lei do Judiciário Americano, mas preferiu alegar a
inconstitucionalidade da referida seção e reafirmar a ordem dada por John
Adams, que havia perdido as eleições no ano de 1800 para Thomas Jefferson e,
por este motivo, queria deixar homens de sua confiança no poder para não perder
o total controle do Estado americano.
Alguns anos depois, encontra-se outro traço do ativismo judicial na decisão
da Suprema Corte, sendo esta no caso Lochner VS. New York, em que se tratava
da limitação dos horários de trabalho diários e semanais dos padeiros.

A 14º Emenda a Constituição Federal dos Estados Unidos apontava a
liberdade do indivíduo de realizar contratos para o próprio negócio, mas impunha
a regra de que se as condições não fossem razoáveis o Estado poderia intervir
em tais relações, restringindo a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Fato é
que, neste caso, a Suprema Corte agiu de forma a não levar em consideração a
lei que o Poder Legislativo havia criado e não oportunizou ao requerente a
oportunidade de analisar e decidir o que seria razoável para si e para o sustento
de sua família no trabalho como padeiro e acabou também por restringir o direito
de contratar do empregador, direitos esses, tanto do empregador quanto do
trabalhador regidos pela 14º Emenda. Desta forma, é notório que a Suprema
Corte agiu de maneira ativista.
Então, no ano de 1947 o termo “ativismo judicial” foi criado e a expressão
passou a ser utilizada com mais frequência, não sendo usada apenas nos
Estados Unidos, mas em diversos países. No Brasil, a expressão tomou formas e
passou a ser utilizada apenas após a vigência da Constituição da República de
1988, causando muito polêmica e debates no meio jurídico desde então, devido a
sua complexidade e opiniões divergentes.
Por fim, concluo que, estudar de maneira aprofundada o histórico do
instituto do ativismo judicial possibilitou a melhor compreensão do tema, entender
melhor suas raízes e o motivo pelo qual é tão importante, relevante e debatido no
meio jurídico atualmente, causando diversas polêmicas e gerando diversas
opiniões.
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DIREITO CONSTITUCIONAL: APLICABILIDADE DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
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RESUMO
O presente artigo tem como foco a explicação de dois assuntos que envolvem o
Direito Constitucional, sendo a aplicabilidade das normas Constitucionais e a análise
dos princípios da Hermenêutica Constitucional. O artigo irá apresentar os conceitos
por meio da doutrina destes dois temas, procurando explicar, com base em diversos
autores, o significado e a aplicação destes temas em nosso ordenamento jurídico
atual. O artigo também irá apresentar uma explicação, com base no entendimento
da autoria do trabalho, sobre os temas apresentados, buscando explicar, com
clareza, o significado de cada conceito e sua aplicação. Ao final do artigo, será feita
uma conclusão, com base em todo o entendimento do que foi explanado dos temas.
Palavras-Chave: Direito Constitucional; Aplicabilidade das Normas Constitucionais;
Princípios da Hermenêutica Constitucional.

ABSTRACT
The present article focuses on the explanation of two issues that involve
Constitutional Law, being the applicability of Constitutional norms and the analysis of
the principles of Constitutional Hermeneutics. The article will present the concepts
through the doctrine of these two themes, trying to explain, based on several authors,
the meaning and the application of these themes in our current legal system. The
article will also present an explanation, based on the understanding of the authorship
of the work, on the presented themes, trying to explain, with clarity, the meaning of
each concept and its application. At the end of the article, a conclusion will be made,
based on the whole understanding of what was explained of the themes.
Key-words: Constitutional Law; Applicability of Constitutional Norms; Principles of
Constitutional Hermeneutics.

1. INTRODUÇÃO
O Direito Constitucional é conceituado por Alexandre De Moraes em seu livro
“Direito Constitucional”, onde cita que:
1
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É um ramo do Direito Público, destacado por ser fundamental à organização
e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do
mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política. (ALEXANDRE
DE MORAES)

O Direito Constitucional é um meio de organização para todo o Estado, todo o
ordenamento jurídico e órgãos políticos devem estar de acordo com a letra da
Constituição. A constituição é por tanto uma lei fundamental e suprema que rege
todo o Estado. O professor Akihito Allan Hirata em sua apostila “Direito
Constitucional” cita que: “A Constituição é a lei fundamental e suprema de um
Estado. Estabelece o conteúdo da ordem política desse Estado”.
Com base na doutrina de Alexandre de Moraes, a Constituição tende a
fornecer ao Estado toda a estrutura que ele precisara ter, visando a organização de
seus órgãos políticos e jurídicos, os modos de aquisição, a limitação de poder que
se deve ter e ainda prevê direitos e garantias fundamentais.
Jorge Miranda em seu livro “Manual de Direito Constitucional”, nos traz uma
definição para o Direito Constitucional, onde o cita como:
A parcela da ordem jurídica que rege o próprio Estado, enquanto
comunidade e enquanto poder. É o conjunto de normas (disposições e
princípios) que recordam o contexto jurídico correspondente à comunidade
política como um todo e aí situam os indivíduos e os grupos uns em face
dos outros e frente ao Estado-poder e que, ao mesmo tempo, definem a
titularidade do poder, os modos de formação e manifestação da vontade
política, os órgãos de que esta carece e os atos em que se concretiza.
(JORGE MIRANDA)

Agora se tratando do conceito de Constituição, para Alexandre de Moraes a
constituição “é o ato de constituir, de estabelecer, de firmar; ou, ainda, o modo pelo
qual se constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas; organização,
formação. ” A Constituição é uma forma de controlar o Estado, de garantir uma
estrutura jurídica e política eficiente e que procure garantir a total eficácia ao
ordenamento. A Constituição, vista no âmbito jurídico, é uma lei fundamental, cujo
qual, faz com que os demais códigos existentes no ordenamento jurídico tenham
que estar de acordo com os artigos da Constituição. Alexandre de Moraes cita um
conceito sobre o trabalho jurídico que a Constituição faz:
Juridicamente, porém, Constituição deve ser entendida como a lei
fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à
estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de
governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências,
direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Além disso, é a Constituição que
individualiza os órgãos competentes para a edição de normas jurídicas,
legislativas ou administrativas. (ALEXANDRE DE MORAES)

Cabe destacar o autor José Afonso da Silva que traz um breve conceito de
Constituição em seu livro “Curso de Direito Constitucional Positivo”, onde cita:
A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a
organização de seus elementos essenciais: um sistema de normas
jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de
seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o
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estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos
fundamentais do homem e suas respectivas garantias. Em síntese, a
Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos
constitutivos do Estado (JOSÉ AFONSO DA SILVA)

Por fim, as normas da constituição no ordenamento jurídico é, de tal modo,
um meio supremo, pois não é possível encontrar nenhuma outra norma que seja
superior a ela. Portanto, a Constituição é um parâmetro de validade das demais
normas do ordenamento jurídico, pois todas as normas que estão situadas no
ordenamento devem se estar de acordo com a Constituição, a fim de que sejam
consideradas validas.
2. METODOLOGIA
O presente artigo teve como base em sua estrutura pesquisas bibliográficas com
cunho qualitativo e análises de textos de modo exploratório e descritivo para expor com
clareza a finalidade dos assuntos tratados.
O mesmo utiliza o método dedutivo para melhor expor o tema buscado.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Aplicabilidade Das Normas Constitucionais
As normas constitucionais são classificadas em relação a sua aplicabilidade,
de acordo com a doutrina de José Afonso da Silva, em normas de eficácia plena,
contida e limitada.
As normas de eficácia plena são, de acordo com Alexandre de Moraes:
Aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm
possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos
interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta
e normativamente, quis regular. (ALEXANDRE DE MORAES)

Entende-se, portanto, que as normas de eficácia plena, são as normas
constitucionais que podem produzir seus efeitos de maneira instantânea e que
independem de outras normas. São normas que vigoram no ordenamento jurídico a
partir de sua criação. Pode-se referir como exemplo, o Direito a Vida ou os remédios
Constitucionais.
Alexandre de Moraes cita que as normas de eficácia contida são aquelas,
Que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos
a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte
da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei
estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados.
(ALEXANDRE DE MORAES)

As normas de eficácia contida são, portanto, as normas que tem sua
regulamentação direta pelo poder constituinte, tendo, portanto, todos os seus efeitos
propostos de imediato, porém, sua aplicabilidade no ordenamento pode ser
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restringida por uma lei infraconstitucional, portanto, seus efeitos, mesmo que tenha
todos de forma imediata, podem ser reduzidos. Cita-se por exemplo o artigo 5. °
inciso XIII da CF que cita, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Percebe-se
que o artigo permite o livre exercício da profissão, porém, deve se atender as
qualificações que a lei estabelece, ou seja, as qualificações formais para exercer a
profissão.
As normas de eficácia limitada são, de acordo com Alexandre de Moraes,
Aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque
somente incidem totalmente sobre esses interesses, após uma
normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade. (ALEXANDRE
DE MORAES)

Compreende-se que as normas de eficácia limitada são normas que não
possuem efeitos quando aplicada singularmente e que precisam de uma norma
posterior para a regulamentar, assim fazendo com que a norma tenha sua efetiva
aplicabilidade no ordenamento. Tem como exemplo o artigo 7°, inciso XI da CF que
cita: “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; ”
As Normas de Eficácia Limitada se dividem em normas de princípio Institutivo
e normas de princípios programáticas. As normas de princípio Institutivo, de acordo
com o professor Akihito Allan Hirata são: “são aquelas que dependem de lei para dar
corpo às instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição. ” As normas de
princípio programáticas, são ainda de acordo com o professor Akihito Allan Hirata:
“as que estabelecem programas a serem desenvolvidos mediante legislação
integrativa da vontade constituinte. ” Jorge de Miranda cita que as normas
programáticas:
[...]são de aplicação diferida, e não de aplicação ou execução imediata;
mais do que comandos-regras, explicitam comandos-valores; conferem
elasticidade ao ordenamento constitucional; têm como destinatário primacial
- embora não único - o legislador, a cuja opção fica a ponderação do tempo
e dos meios em que vêm a ser revestidas de plena eficácia (e nisso
consiste a discricionariedade); não consentem que os cidadãos ou
quaisquer cidadãos as invoquem já (ou imediatamente após a entrada em
vigor da Constituição), pedindo aos tribunais o seu cumprimento só por si,
pelo que pode haver quem afirme que os direitos que delas constam,
máxime os direitos sociais, têm mais natureza de expectativas que de
verdadeiros direitos subjetivos; aparecem, muitas vezes; acompanhadas de
conceitos indeterminados ou parcialmente indeterminados. (JORGE
MIRANDA)

Portanto, de acordo com Alexandre de Moraes e Tércio Sampaio Ferraz Jr:
O juízo de oportunidade e a avaliação da extensão do programa incumbem
ao Poder Legislativo, no exercício de sua função legiferante e, como
salientado por Tércio Sampaio Ferraz Jr., “a eficácia técnica, neste caso, é
limitada. E a eficácia social depende da própria evolução das situações de
fato. Daí resulta uma aplicabilidade dependente. (ALEXANDRE DE
MORAES E TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ)
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Maria Helena Diniz aborda então como exemplo de normas de eficácia
programática “os artigos 21, inciso IX, 23, 170, 205, 211, 215, 218, 226, § 2.°, da
Constituição Federal de 1988”, pois não regulam, de forma direta, os interesses e
direitos consagrados em sua escrita, mas acabam por se limitar a traçar algumas
obrigações a serem cumpridas pelo Poder Público, como, agora de acordo com
Alexandre de Moraes: “programas das respectivas atividades, pretendendo
unicamente a consecução dos fins sociais pelo Estado"
Entende-se, portanto, que as normas de eficácia programática são as normas
que propagam programas que devem ser implantados pelo Estado com o objetivo de
realizar fins sociais. São normas utilizadas para produzir atividades com o objetivo
de atingir os fins sociais, procurando produzir maiores efeitos e produzir melhores
resultados sociais na Sociedade em que é aplicada.
3.2. Métodos De Interpretação Da Hermenêutica
É de grande importância se atentar com a questão da interpretação da
hermenêutica, deve-se entender que não existe apenas um meio de interpretar a
norma, porém vários meios, o professor Bruno Priscinzano Pereira Creado em seu
trabalho intitulado “A Hermenêutica Constitucional” cita o jurista José Gomes
Canotilho para explicar melhor o tema:
“A interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos
desenvolvidos pela doutrina e jurisprudência com base em critérios ou
premissas diferentes, mas, em geral, reciprocamente complementares”
(JOSÉ GOMES CANOTILHO)

O professor Luiz Roberto Barroso cita o conceito da interpretação jurídica:
“a interpretação jurídica consiste na atividade de revelar ou atribuir
sentido a textos ou outros elementos normativos (como princípios
implícitos, costumes, precedentes), notadamente para o fim de solucionar
problemas (...)”. (LUIZ ROBERTO BARROSO)

Logo para estudar-se a interpretação que a hermenêutica jurídica proporciona
é preciso entender os métodos que são utilizados, sendo o método da hermenêutica
clássica, o método tópico-problemático, o método hermenêutico concretizado, o
método cientifico espiritual e o método normativo-estruturante.
O método clássico tem em sua visão a constituição com lei, logo analisa,
estuda e investiga todas as diversidades de seus artigos e aplicação, se dividindo
em:
A)

Elemento genético: Busca investigar as origens dos conceitos utilizados
pelo legislador.

B) Elemento gramatical: Analisa (se concentra) no literal semântico.
C)Elemento lógico: Uso da lógica filosófica nas normas constitucionais.
D)Elemento histórico: Análise do projeto e desenvolvimento da lei, ou seja,
o que levou a sua formação.
E) Elemento teleológico: Busca a finalidade da norma.
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F) Elemento doutrinário: Análise a partir das doutrinas. (Bruno Priscinzano
Pereira Creado)

O método tópico-problemático tem como fundamento a análise da lei, sempre
sendo gerada a partir de um problema que é trazido com um caso concreto pelo
Estado, logo está interpretação tem como dever a solução do conflito problemático.
O método hermenêutico concretizado é utilizado para “suprir deficiências
normativas, preenchendo, se necessário for, lacunas constitucionais (...) parte
da constituição para o problema, valendo-se da pré-compreensão do intérprete
sobre o tema (pressupostos subjetivos), o qual atua como se fosse um mediador
entre a norma e o caso concreto, que brota da realidade social (pressupostos
objetivos) (...)” (UADI LAMMÊGO BULOS)
Já o método cientifico espiritual cita que a análise da norma constitucional não
se origina na total literalidade da norma, ela parte da realidade social, portanto, a
constituição tem a necessidade de suprir essas lacunas de interpretação social
através de uma renovação, procurando atender as necessidades da sociedade.
(BRUNO PRISINZANO PEREIRA CREADO)
Por fim, o método normativo-estruturantes diz que o interprete da norma
constitucional não deve desviar do que é proposto na constituição, devendo aplicar a
norma lado a lado com a realidade social.
3.3. Hermenêutica Constitucional: Princípios Da Hermenêutica
A hermenêutica tem como seu fundamento a interpretação das normas, é
sobre ela que tende a recair o dever de interpretar e buscar o real significado dos
artigos constitucionais. (BRUNO PRISINZANO PEREIRA CREADO)
Já dee acordo com o professor Akihito Allan Hirata, a Hermenêutica é
A ciência que fornece a técnica e os princípios segundo os quais o operador
do Direito poderá apreender o sentido social e jurídico da norma,
desvendando o real significado da norma. (AKIHITO ALLAN HIRATA)

A Hermenêutica tem por seu objeto o estudo e a sistematização dos
processos aplicáveis, visando determinar o sentido e o alcance das normas
constitucionais. A matéria da Hermenêutica também pode ser usada para a
interpretação do Direito, pois oferece métodos de conhecimento e de interpretação
das normas que auxiliam o operador do direito na busca pelo significado e também
na busca pela máxima aplicabilidade de uma norma jurídica.
O estudo da Hermenêutica sobre a Constituição aborda alguns princípios,
sendo eles o Princípio da Supremacia Constitucional, o Princípio da Unidade
Constitucional, o Princípio do Efeito Integrador, o Princípio da Máxima Efetividade, o
Princípio da Justeza, o Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização e o
Princípio da Simetria Constitucional.
O professor Akihito Allan Hirata aborda sobre estes princípios em seu artigo
“Direito Constitucional – Complementar” onde estuda cada um destes princípios,
começando com primeiro, sendo este o princípio da Supremacia Constitucional,
onde cita: “Em nosso ordenamento jurídico a norma constitucional encontra-se no
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topo pode dispor de forma contrária ao determinado nela norma maior. ” De acordo
com este princípio, as demais normas devem estar de acordo com a Constituição
para que sejam consideradas válidas, isto se dá ao fato de que a Constituição é
suprema e está no topo de todo o ordenamento. Todo ordenamento
infraconstitucional deve estar de acordo com a Constituição para que sua
aplicabilidade seja considerada válida e que suas normas possam ser aplicadas com
a plena eficácia.
O segundo, o princípio da Unidade Constitucional, onde Akihito Allan Hirata
cita: “Na interpretação do texto constitucional deve ser considerado a Constituição
como um todo, um conjunto harmônico de ideias. Evitando contradições entre suas
normas. ” Deve-se respeitar o texto Constitucional no momento de sua interpretação,
procurando ligar seus textos normativos como um todo, procurando evitar
contradição entre os artigos.
O terceiro, o princípio do Efeito Integrador, onde Akihito Allan Hirata cita:
“Lembra o princípio anterior (Principio da Unidade Constitucional). Mas tem como
suporte que a interpretação não deve ser somente com base na questão jurídica.
Mas deve ser buscado também uma integração política e social. ” A constituição é
um agrupamento de normas únicas, sendo composto por normas que estão
conectadas entre si e que devem ser lidar “ de maneira a reforçar e a reafirmar a
integração política e social”.
O quarto, o princípio da Máxima Efetividade, onde Akihito Allan Hirata cita:
“Ao ser interpretada a norma constitucional deve ser a maior efetividade possível. ”
Ao interpretar a norma, deve-se procurar atingir todo o potencial protetivo da norma,
procurar a maior efetividade possível. Existe então a necessidade de procurar a
máxima efetividade da norma constitucional no momento de sua interpretação, para
que esta seja aplicada com sua máxima efetividade, procurando solucionar assim o
caso, cujo qual, está sendo o motivo de sua aplicação.
O quinto o princípio da justeza, onde Akihito Allan Hirata cita: “O interprete
não pode alterar o dispositivo constitucional determinado pelo Constituinte originário”
A norma constitucional não pode ser alterada pelo interprete, este princípio impede
que os órgãos interpretantes da norma cheguem a um resultado contrário ao que foi
proposto no esquema organizatório e funcional estabelecido pela própria norma. A
norma Constitucional é imune a alterações feitas por interpretações de agentes do
Direito, sua aplicabilidade e sua interpretação não pode sofrer alterações, devendo
ser de acordo com o seu texto legal
O sexto, o princípio da Concordância Prática ou da Harmonização, onde
Akihito Allan Hirata cita:
Existindo um conflito entre os direitos, deve ser buscado a harmonização
destes bens jurídicos, impondo limites entre os direitos, evitando-se desta
forma o sacrifício de alguns em detrimentos de outros. (AKIHITO ALLAN
HIRATA)

De acordo com este princípio, quando se há um conflito entre direitos, devese sempre buscar a harmonização entre estes direitos em questão, impondo a eles
limites. Deve conectar os direitos em conflito, de modo que seja dada uma solução
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que procure realizar o que ambos direitos em questão procuram, visando não negar
nenhum dos direitos.
E por fim, o princípio da Simetria Constitucional, onde. Akihito Allan Hirata
cita: “Este princípio determina que as regras básicas da Constituição Federal sejam
de reprodução obrigatória por parte do constituinte derivado.” Este que, por fim,
exige que os demais “constituintes derivados”, ou seja, Estados, Distritos Federais e
Municípios adotem os princípios fundamentais que a constituição oferece na criação
de suas leis.
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5. CONCLUSÃO
Conclui-se que a Constituição não é somente um modo de controle que se
tem perante os ordenamentos jurídicos e políticos presentes no Estado, a
Constituição é um meio de extrair Direito para auxiliar a resolução de problemas
presentes na Sociedade, é um modo de preservar e garantir direitos, de trazer os
direitos fundamentais a toda a sociedade, sendo considerados direitos fundamentais
os direitos previstos no Artigo 5° da Constituição Federal, sendo eles, por exemplo, o
direito à vida, a liberdade, a igualdade, entre outros diversos direitos indispensáveis
aos cidadãos e que estão previstos nos demais artigos e textos constitucionais.
Sabemos que a Constituição é soberana, é considerada a lei maior de todo o
Estado de Direito e está no topo da hierarquia jurisdicional, tornando-se o maior
dispositivo de lei que um Estado pode ter e que todas os demais dispositivos abaixo
dela, cujo são chamados de normas jurídicas infraconstitucionais devem obedecer e
estar de acordo com seu texto legal.
A Constituição é um complexo de normas de direito de forma supremo, é
também é um meio de controle das demais normas do ordenamento jurídico, pois
estás devem estar de acordo com seus textos, visando atingir assim a validade
jurídica de seus textos normativos, sempre procurando a máxima efetividade e
eficácia em suas aplicações dentro da sociedade. Os princípios que acompanham a
Constituição permitem uma interpretação mais saudável de seus textos, pois
impõem que sempre deve-se respeitar a força normativa e os textos constitucionais,
sempre procurando, por meio da interpretação, a máxima efetividade da aplicação
das normas Constitucionais.
Por fim, a Constituição, com todos os seus princípios e regras, é um meio de
garantir a sociedade um Estado pacifico e de pleno Direito, de modo que preserve a
ordem e que seja aplicado o Direito de forma eficaz, sempre procurando garantir aos
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indivíduos da sociedade uma vida justa e de máxima eficácia perante ao exercício
pleno do Direito. A constituição deve procurar garantir acesso aos direitos
fundamentais a sua sociedade, procurando atender e buscar o melhor estilo de vida
a seus cidadãos, os proporcionando uma vida digna. A dignidade da pessoa humana
que é, por fim, um dos principais objetivos da Constituição, pois está visivelmente
expressa nos textos constitucionais, e que aponta que o Estado deve proporcionar
uma vida digna e que garanta a todo e qualquer cidadão presente na Sociedade o
acesso aos direitos fundamentais presentes na Constituição.
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BARRIL DE PÓLVORA: O ESTADO EXPLODINDO SUA LIBERDADE
Thiago Alexandre Horn1

Área de Concentração: Direito.
Grupo de Trabalho: Segurança pública e os direitos fundamentais.

RESUMO
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de demonstrar a efetividade do
controle de armas de fogo pelo Estado na vida do indivíduo como norteador do seu
estado de liberdade, de forma a colaborar com a diminuição da autonomia de sua
dignidade humana. Ainda neste trabalho será apresentado estatísticas acerca do
Estatuto do Desarmamento frente à redução da violência e a maneira que o Estado
rompe a liberdade individual de cada indivíduo.
Palavras-chave: Liberdade, Estatuto do Desarmamento, Dignidade

ABSTRACT
The present work is presented with the objective of demonstrating the effectiveness
of the control of firearms by the State in the life of the individual as the guiding force
of their state of freedom, in order to collaborate with the reduction of the autonomy of
their human dignity. Still in this work will be presented statistics about the Statute of
Disarmament against the reduction of violence and the way the state breaks the
individual freedom of each individual.
Key-words: Freedom, Disarmament Statute, Dignity.

1. INTRODUÇÃO
A maneira que a sociedade vive hoje é fruto das leis que disciplinam a
convivência harmoniosa das pessoas. Em que se pese, a qualidade de vida do
brasileiro está estampada em um povo enclausurado, no medo e na busca de
liberdade pacífica. Diante da ausência do Estado nas políticas de segurança
pública, o princípio mor da Constituição Federal está sendo massacrado pelo ente
federativo que deixa de proporcionar a segurança individual.
Por conta disso, o presente trabalho tem como objetivo principal fazer uma
análise das infrações cometidas pelo Estado na insuficiência de segurança para os
brasileiros, no calor da insegurança que enfrentam ao encarar a rotina do dia a dia
fora e dentro de suas residências.
Primeiramente será levado em conta o Direito Fundamental violado e a
espécie de liberdade confinada e aprisionamento das pessoas, diante da
1
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insegurança causada pelo medo.
Num segundo momento será discorrido sobre o Estatuto do Desarmamento,
o qual ligeiramente reduziu a incidência de violência, sendo que logo após, os
índices voltaram a subir, e por derradeiro a conclusão.
Cumpre ainda, apontar a metodologia e técnicas de pesquisas que foram
utilizadas no presente trabalho.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida
por meio do método dialético indutivo. Como instrumento de coleta de dados, utilizase a pesquisa bibliográfica e documental.

2. LIBERDADE
A liberdade neste artigo refere-se à parcela do princípio da dignidade da
pessoa humana, aquela liberdade que a sociedade espera ganhar do Estado, com
proteção, harmonia e paz.
Como bem descreve o caos que a sociedade brasileira enfrenta, Soares
expõe em seu artigo as razões que oferecem medo.
Hoje, o medo da sociedade não é ilusório nem fruto de manipulação
midiática. O quadro nacional de insegurança é extraordinariamente grave,
por diferentes razões, entre as quais devem ser sublinhadas as seguintes:
(a) a magnitude das taxas de criminalidade e a intensidade da violência
envolvida; (b) a exclusão de setores significativos da sociedade brasileira,
que permanecem sem acesso aos benefícios mais elementares
proporcionados pelo Estado Democrático de Direito, como liberdade de
expressão e organização, e o direito trivial de ir e vir. (c) a degradação
institucional a que se tem vinculado o crescimento da criminalidade.
(Soares, p. 76, 2003)

Diante desta conjuntura, Teixeira expõe que “por isso, a insegurança precisa
ser abordada muito mais como um discurso já rigorosamente articulado do que como
um objeto”. (TEIXEIRA, 1998)
Num contexto geral, com observância na Constituição Federal o princípio da
dignidade da pessoa humana serve para interpretação e aplicação das normas
jurídicas, na medida em que a Constituição traz em seu texto várias formas de se
garantir a dignidade da pessoa humana, conforme muito bem explica Cibele
Kumagai e Taís Nader Marta, no artigo “Princípio da dignidade da pessoa humana”.
Analisando a estrutura da Constituição de 1988, Benizete Ramos de
Medeiros, se valendo dos ensinamentos de Ana Paula de Barcellos,
classifica a dignidade da pessoa humana dentro do sistema constitucional
em níveis, normas, princípios e subprincípios, e regras.
Em nível I, no seu preâmbulo, a Constituição faz menção ao Estado
Democrático de Direito como forma de garantir os exercícios dos direitos
sociais e individuais.
Em seqüencia, no artigo 1º, incs. I e II e no artigo 170, caput, verifica-se a
incumbência da ordem econômica em assegurar a todos uma existência
digna.
No artigo 226, §7º, foi dado ênfase a família, como forma de garantir a
dignidade da pessoa humana.
Em nível II, o artigo 3º, inc.III e o artigo 23, inc.X, apresentado como “dos
objetivos fundamentais”, é o responsável pela afirmação da “exterminação
da pobreza e das desigualdades sociais”.
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No nível III, a Carta Magna traz em seu artigo 6º o mínimo que cada
indivíduo necessita: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência
aos desamparados.
Destarte, todos os direitos sociais acima citados estão intimamente ligados
à dignidade da pessoa humana
Entretanto, na prática, o Estado não tem conseguido garantir esse “mínimo
constitucional”, o que, aliado a ignorância do povo quanto aos seus direitos
ou de como exercê-los, tem como resultado a falta de aplicabilidade da
vontade do legislador constituinte”. (maio, 2010).

Ou seja, independentemente de como dignidade é conceituada, acima de
tudo ela deve ser respeitada e trata-se de algo que nasce com o homem e com ele
deve persistir por toda a sua vida, sem que ninguém de qualquer forma a frustre.
Por mais que o Estado tenha o dever de dar máxima efetividade à dignidade
de cada pessoa o que se percebe é que tal incumbência não tem sido exercida de
forma eficaz. Além deste argumento, em que o Estado respeite a dignidade humana
do indivíduo se ele retira a autonomia de poder ir e vir em segurança, como define
Luís Roberto Barroso.
Autonomia é o elemento ético da dignidade humana. É o fundamento do
livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar de sua maneira, o ideal
para viver bem e ter uma vida boa. (BARROSO, 2013, p. 81)

Os próprios indivíduos atingem a dignidade um do outro, na medida em que
convivem em sociedade e dependem um do outro para sobreviver, sendo que na
maioria das vezes violam este princípio por ignorância ou por puro propósito de fazer
o mal a outrem.
Ora, se o Estado que tem o dever de proteção da dignidade não possui
meios de fazê-la, ao menos não pode tirar do cidadão o direito de fazer valer sua
dignidade. Diante da falta de dever do Estado, a insegurança se instala.
A sucessão sem-fim de casos que se apresentam no cenário urbano cria a
sensação profunda de insegurança e medo, provocando um retraimento
generalizado das pessoas, que se cercam em suas casas, abandonando
em maior ou menor medida os espaços públicos. Constituímo nos como
cidadãos atemorizados, com fraca participação pública, minando, assim, os
esforços pela ocupação de espaços na política e na gestão da coisa
pública, imprescindíveis para a construção democrática. (ROSA, p, 827,
2012)

No entanto, como sabiamente relata Jacy de Souza Mendonça, “O desafio
insolúvel está em preservar a utilização da arma como proteção e evitar sua
utilização como destruição da vida” (Estatuto do Desarmamento – Comentários e
reflexões – Lei 10.826/03- São Paulo : Quartier Latin, 2004. pág. 17-18).
A segurança deve ser assegurada tanto individualmente, como também
deve ser assegurada à sociedade como um todo através de políticas públicas.
Carlos Fernando Priolli conceitua segurança:
Segurança: derivado de segurar, exprime, gramaticalmente, a ação e efeito
de tornar seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa. Assim,
segurança indica o sentido de tornar a coisa livre de perigos, de incertezas.
Tem o mesmo sentido de seguridade que é a qualidade, a condição de
estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado de danos ou
prejuízos eventuais. E Segurança Pública? É o afastamento, por meio de
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organizações próprias, de todo perigo ou de todo mal que possa afetar a
ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de
propriedade de cada cidadão. A segurança pública, assim, limita a liberdade
individual, estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em
fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode turbar a liberdade assegurada
aos demais, ofendendo-a (PRIOLLI, 2010,p.85).

Não sendo eficazes os meios de segurança por parte do Estado e de suas
políticas públicas, como já dito acima, tem o cidadão o direito de auto proteger e o
que se verifica é que o Estatuto do Desarmamento veio a tolher este direito
fundamental, na medida em que restringe demasiadamente a posse e o porte de
armas, de modo de até mesmo incriminou tal conduta, como Teixeira mesmo afirma.
Paradoxalmente, o imaginário do medo permite ao Estado medidas cada
vez mais autoritárias, leis cada vez mais punitivas, legitimadas por
demandas sociais de proteções reais e imaginárias, principalmente de
alguns setores da sociedade, em especial, a classe média. Além disso,
justifica atitudes como a legalização do porte de armas, a criação de
empresas de segurança e o apoio à privatização da polícia. Cria, ainda,
uma indústria de segurança – grades, seguros, alarmes – que, na maior
parte das vezes, fornece mais proteção simbólica que real. Por fim, legitima
discursos oficiais de políticos, da mídia, de chefes religiosos, de
“personalidades” diversas, sobre o aumento da violência e da criminalidade
como resultado de uma sociedade em decadência moral. (TEIXEIRA, p. 56,
1998)

Deve-se ter em mente que incriminar a posse e o porte de armas não faz
com que o criminoso sinta-se intimidado a ponto de deixar de cometer crimes, o que
ocorre é que esta criminalização apenas atinge o cidadão de bem, que busca
apenas meios eficazes para sua defesa pessoal bem como de sua família.
Nessa toada, a liberdade não pode ser restringida na tutela da dignidade,
uma vez que da liberdade natural do homem se forma o escopo de sua dignidade,
como sábias as palavras de José Afonso da Silva.
Porque a dignidade acompanha o homem até a sua morte, por ser da
essência da natureza humana, é que ela não admite discriminação alguma
e não estará assegurada se o individuo for humilhado, discriminado,
perseguido ou depreciado, pois, como declarou o tribunal Constitucional da
República Federal da Alemanha, “à norma da dignidade da pessoa humana
subjaz a concepção da pessoa como um ser ético-espiritual que aspira a
determinar-se e a desenvolver-se a si mesmo em liberdade”. (SILVA, 2011,
p. 40-41)

Assim, tem-se que uma das formas de assegurar a dignidade da pessoa
humana, como a liberdade e igualdade, é através do respeito, e não havendo
políticas públicas eficazes de proteção, tem o indivíduo o direito de auto protegerse, sendo um dos meios de proteção a utilização de arma de fogo, na medida em
que uma deficiência do Estado não pode prejudicar o direito à dignidade de cada
cidadão, tolhendo seu espaço físico.
Como resultado, tem-se, por um lado, o fortalecimento de um imaginário da
ordem, justificando uma dominação institucional potencialmente infinita,
uma diminuição dos espaços sociais, um “encarceramento” gradativo e
voluntário das vítimas prováveis, cujos resultados podem servir como
combustível para o crescimento e a continuidade do individualismo
característico das sociedades modernas ou para a tribalização, para a
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organização de pequenos – e fechados – grupos, que, não raro, tomam o
aspecto de gangues. (TEIXEIRA, p. 56, 1998)

Desta forma, conclui-se que o cidadão que sai de sua residência em busca
de melhores condições de vida com trabalho digno, está correndo sérios riscos de
ter sua liberdade violada pela ineficiência do Estado, haja vista o grande quantitativo
de crimes que assombram todas as cidades do Brasil, e ao mesmo tempo, quando
o mesmo indivíduo encontra-se em sua residência, sem proteção digna, cercado de
portões altos, ofendículos e demais obstáculos para impedir a ação criminosa de
delinqüentes, que desafiam o poder punitivo do Estado.

3. ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA.
O assunto segurança pública é trazido pela Constituição Federal de 1988, ou
seja, há 29 anos a segurança pública foi assegurada aos brasileiros e tem sido alvo
de estudos e debates. Prevê o artigo 144 da Carta maior.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Em que pese tenha se estabelecido que a segurança pública é dever do
Estado através de seus órgãos, o que se percebe é a precariedade da segurança no
país e sua ineficiência, tendo em vista que a criminalidade e a violência tem
aumentado cada vez mais. Destarte o que compete ao município, pois esta mais
próximo de identificar os locais mais perturbado.
A prefeitura é o braço do poder público mais próximo à população, é onde
se dá a prestação cotidiana de serviços, é, também, quem conhece os
problemas e conflitos da comunidade mais de perto e pode, portanto,
solucioná-los com maior agilidade (...). A proximidade com a comunidade
agrega outro capital ao poder municipal: a capacidade de mobilização e
articulação da população em geral. (ROSA, P. 830, 2012)

A crescente expansão da segurança privada é um contrapeso, na medida em
que um lado é falho, o outro tende a equilibrar a balança, eis que na falta de
segurança pública, o indivíduo busca sua proteção na segurança particular, sendo
que além de cumprir com os impostos do Estado, se vê obrigado a padecer com
valores de uma empresa privada de segurança.
Para melhor entendimento, o Diretor de Estudos e Políticas do Estado, das
Instituições e da Democracia (DIEST), Daniel Cerqueira, disse em seu artigo Mapa
das Armas de Fogo nas Microrregiões Brasileiras, desenvolvido pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Após o aumento da taxa de criminalidade que se deu a partir do começo
dos anos 80 no Brasil, que seguiu a reboque dos profundos problemas
econômicos no país [conforme discutido em Cerqueira (2010)], iniciou-se
uma verdadeira corrida armamentista em que a população, descrente na
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possibilidade do Estado garantir a segurança física e patrimonial, tentou por
vias próprias garantir a sua proteção. Nesse período observou-se a
expansão vertiginosa da indústria de segurança privada e também da
difusão de armas de fogo(...). ( CERQUEIRA, p.3, 2013)

Apesar do número crescente da segurança privada, o Brasil conta com um
número reduzido da segurança pública, sendo 425.248 policiais militares, 117.642
policiais civis e 99.354 guardas municipais, totalizando 642.244 homens e mulheres,
segundo IBGE, Anuário Brasileiro de segurança Pública do ano 2014, quantidade
que pela alta taxa de criminalidade, aparenta não dar conta do recado, haja vista a
falha em alguns aspectos.
As instituições policiais e de justiça criminal não experimentaram reformas
significativas nas suas estruturas. Avanços eventuais na gestão policial e
reformas na legislação penal têm se revelado insuficientes para reduzir a
incidência da violência urbana, numa forte evidência da falta de
coordenação e controle. (LIMA, BUENO, MINGARDI. p.50. 2016)

Diante da violência que assola o Brasil, um panorama da criminalidade é
traçado pelo artigo Estado, polícias e segurança pública no Brasil.
A violência urbana persiste como um dos mais graves problemas sociais no
Brasil, totalizando mais de 1 milhão de vítimas fatais nos últimos 24 anos.A
taxa de mortes por agressão saltou de 22,2 no ano de 1990 para 28,3 por
100 mil habitantes em 2013, com variações importantes entre diferentes
estados. Estudo recente divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC) mostrou que o Brasil possui 2,8% da população
mundial, mas acumula 11% dos homicídios de todo o mundo (UNODC,
2014). Como agravante, pesquisa produzida por Daniel Cerqueira, do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), calculou que, de 1996 a
2010, quase 130 mil homicídios no Brasil não entraram nas estatísticas de
mortes violentas (CERQUEIRA, 2013). Isso significa que o número real de
assassinatos no país é de cerca de 60 mil ocorrências anuais. Ou seja, se é
verdade que o Brasil tem melhorado seus indicadores econômicos e sociais,
o quadro de violência do país indica a convivência com taxas de crimes
letais em muito superiores às de outros países e nos coloca no triste ranking
das sociedades mais violentas do mundo, isso sem contar as altas taxas
endêmicas de outros crimes violentos (roubos, sequestros, lesões, mortes
pela polícia, etc.).(LIMA, BUENO, MINGARDI. p.51. 2016)

Perante essa inundação de vítimas do crime, os polícias, governos,
ministérios públicos e o Poder Judiciário, insulados em seus projetos de corporação
e em suas práticas institucionais, não conseguem fazer frente aos desafios
modernos impostos pelo crime, pela violência e pelo progresso de uma sociedade
plural e democrática. E a partir dessa visão, é dito pelos autores do artigo
mencionado acima com suas palavras.
O fato é que nosso sistema de justiça e segurança é muito ineficiente em
enfrentar tal realidade e funciona a partir de um paradoxo que mais induz a
antagonismos do que favorece a indução de cooperação e a troca de
experiências. Paradoxo esse que, por um lado, nos faz lidar cotidianamente
com elevadas taxas de impunidade, erodindo a confiança nas leis e nas
instituições, como têm demonstrado os vários índices do Centro de
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Pesquisas Jurídicas Aplicadas da FGV Direito SP.(LIMA, BUENO,
MINGARDI. p.51. 2016)

Com a insatisfação do que se espera das leis, a saída para o controle da
criminalidade com o objetivo de redução da violência, não pode ser pautada aos
debates das mídias não confiáveis, e sim, em uma aproximação com a modernidade
de políticas públicas.
Por outro lado, as instituições de segurança pública e justiça criminal,
premidas pelas cobranças da mídia e da opinião pública, são regidas pela
ideia de que algo precisa ser feito a qualquer custo para conter os
“criminosos”, abrindo margens para medidas de extremo rigor penal e,
mesmo, para reforçar políticas criminais anacrônicas. Na falta de
parâmetros mais modernos sobre como lidar com crime, violência,
manifestações e quaisquer ameaças à ordem social, recorre-se ao discurso
de que o país tem leis lenientes e que é necessário endurecer o tratamento
penal.Todavia, ao fazer isso, as instituições erram no diagnóstico e erram
no remédio.(LIMA, BUENO, MINGARDI. p.51. 2016)

O Estatuto do Desarmamento nada mais é que o reflexo de uma política
pública que buscou reduzir os índices da criminalidade, no entanto, não obteve a
eficiência desejada, ao passo que o criminoso não se viu mais intimidado por
possíveis represálias das vítimas.
Criminosos são movidos pela autopreservação, e armas de fogo podem ser
um meio de intimidação. A natureza de defesa potencial das armas é
evidenciada nos diferentes índices dos chamados “hot burglaries”, nos quais
o residente está em casa quando o criminoso ataca. No Canadá e na
Inglaterra, ambos com leis rígidas de controle de armas, quase metade dos
arrombamentos de residências são “hot burglaries”. Em contraste, os
Estados Unidos, com menos restrições, tem um índice de “hot burglaries” de
apenas 13 por cento. 8 (LOTT JR., 2010, p. 5).

Conforme já fora exposto, evidente que nos países em que a legislação
sobre armas é menos rígida, o índice da criminalidade é menor em relação aos
demais países.
Assim, uma vez que o Estado não foi capaz de reduzir o índice da
criminalidade, restringindo-lhe o direito até mesmo de possuir arma de fogo para sua
autoproteção, foi que o cidadão teve então de buscar medidas alternativas para sua
defesa, como a contratação de empresas privadas de segurança, câmeras,
ofendículos, entre outras medidas.
Desde o ano de 1997 em que o porte de armas foi considerado
contravenção penal, já na busca da redução da criminalidade, e após com a entrada
em vigor do Estatuto do Desarmamento em 2003, o que se percebe é que os índices
da violência não reduziram, conforme bem destaca Edgar Melo em seu artigo:
Armas: tê-las ou não tê-las, eis a questão!
Segundo os dados mais recentes sobre a violência no País, registrados no
“Mapa da Violência 2012”, em 2005, ocorrerram 47.578 homicídios no
Brasil. No ano seguinte, já sem a circulação de mais de meio milhão de
armas entre a sociedade, este número aumentou, alcançando o montante
de 49.145.
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Diante da explosão de insegurança pelo qual o Estado é responsável,
dosando a criminalidade com remédios inadequados, municiando cada vez mais as
mentes ardilosas, traça-se aqui uma busca de maior capacidade do Estado em
prover a liberdade dos dignos, e a prisão dos malfeitores, impondo a coerção Estatal
incessante para todos, sem a necessidade da imposição de leis cruéis que não
atingem a quem deveria.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 144, que a
segurança pública é responsabilidade do Estado e direito e dever de todos, além de
trazer princípios que são assegurados a todos os cidadãos, como a dignidade da
pessoa humana, a legítima defesa e o direito à propriedade.
Conforme fora exposto no desenvolvimento do presente trabalho, tem-se
que o Estado não conseguiu assegurar todos os direitos previstos
constitucionalmente, motivo pelo qual iniciou com a criação de leis que de alguma
forma reprimisse a criminalidade.
Partindo desta premissa e a partir do crescente aumento da criminalidade e
da circulação de armas no país, o Estado teve de então buscar meios para sua
redução, editando leis regulamentadoras de armas de fogo, sendo a última o
Estatuto do Desarmamento.
O Estatuto iniciou paralelamente com a campanha do desarmamento,
convidando a todos que possuíssem armas de fogo, fazer a entrega nos órgãos
competentes, com a respectiva indenização, e ainda, os que desejarem efetuar o
registro de sua arma eram “anistiados” da procedência ilícita da mesma, e então
aos maiores de 25 anos, realizavam o registro.
Estima-se que em 2010, com a campanha do desarmamento o país
contabilizava 8.974.456 armas de fogo com o registro vigente, em 2012 caiu para
1.291.661, em 2015 esse número passou a ser mais reduzido ainda, contando com
631.144, e neste ano de 2017, o número estimado é de 314.000 registros válido.
Essa queda é resultado do prazo de renovação do registro, que passou a serem
exigidos os requisitos da nova lei, e muitos não renovaram, deixando novamente as
armas legais ilegais.
Diante dessa redução do número de registro, e fazendo uma comparação
com a ligeira queda de homicídios causados por arma de fogo a partir da entrada
em vigor do Estatuto do Desarmamento, é possível identificar que à medida que os
índices de mortes voltaram a subir em 2008, foi quando o número de registro de
armas de fogo começaram a diminuir, tornando novamente o desequilíbrio inverso
da balança.
Desta conclusão podemos extrair que quando o número de armas legais no
país era maior, o número de mortes causadas por elas eram menores, pelo fato de
que muitas haviam deixadas de ser ilegais, dando maior responsabilidade ao
proprietário, uma vez que os crimes relacionados com armas de fogo são praticados
por armas ilegais, como mostram as pesquisas.
Assim, conclui que o Estado não consegue controlar a criminalidade, e
impões medidas pesadas, não atingindo seu alvo, tornando a medida ineficaz, e
tolhendo a liberdade dos direitos, impedindo que possam ter uma vida sadia, plena
e harmoniosa.
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BRASIL E A (IN)CONVENCIONALIDADE NORMATIVA
Tiago Arantes Franco1
Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais
e da hermenêutica jurídica.

RESUMO
Buscar-se-á com a presente pesquisa esclarecer a falta de aplicação do
controle de convencionalidade no âmbito brasileiro. O Controle de
Convencionalidade ainda está longe do ideal esperado nos países sulamericanos, principalmente no Brasil, que ainda não solidificou bases internas
para sua aplicação. Neste intuito, foi utilizada como metodologia de pesquisa a
dedutiva, consubstanciada pela pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica em
livros, artigos científicos, decisões jurisprudenciais e sítios de internet.
Demonstrando que pela falta de conhecimento ou pela inobservância a suas
normas, acarretam processos e por consequência, sentenças condenatórias
por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sem medidas
coercitivas, o Estado não respeita muitas das decisões e normas vigentes,
colocando em segundo plano a integração e transcontitucionalização com os
demais países que os circundam, enfraquecendo acima de tudo a efetividade
do Direito e a defesa dos Direitos Humanos e Fundamentais. A ausência da
aplicação da convencionalidade pelos operadores gera um duplo risco aos
bens tutelados, fere primeiramente os indivíduos como fins na relação de tutela
estatal e em segundo plano acarreta na violação às normas pactuadas entre o
país e demais membros de uma convenção ou dos tratados, quer tratem esses
sobre direitos humanos ou não. Desta forma, conclui-se que uma mudança de
posicionamento do ordenamento jurídico interno se torna urgente e vital tanto
para manutenção da defesa dos direitos postos pelos tratados, bem como pelo
cumprimento destes pelo Estado frente a comunidade internacional, como
pressuposto moral e legal pela observação a convencionalidade normativa.
PALAVRAS CHAVES: Convencionalidade; CIDH; Dialogo Constitucional.
ABSTRACT
It will be searched with the present research to clarify the lack of application of
the control of conventionality in the Brazilian scope. The Conventional Control is
still far from the ideal expected in the South American countries, especially in
Brazil, which has not yet solidified internal bases for its application. For this
purpose, the deductive research methodology was used, based on the
qualitative research of bibliographical revision in books, scientific articles,
1
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jurisprudential decisions and websites. Demonstrating that the lack of
knowledge or failure to comply with its rules, entail processes and
consequently, convictions by the Inter-American Court of Human Rights. No
coercive measures, the State does not respect many of the existing decisions
and
procedures,
in
the
background
putting
integration
and
transcontitucionalização with other countries that surround them, weakening
above all the effectiveness of the law and the defense of Human Rights and
Fundamental Rights. The absence of the application of conventionality by
operators generates a double risk to the respective trust assets, primarily hurts
the individuals as ends in state supervision relationship and in the background
brings in violation of the agreed rules between the country and other members
of a convention or treaties, whether they treat them about human rights or not.
In this way, it is concluded that a change in the positioning of the domestic legal
system becomes urgent and vital both for the maintenance of the defense of the
rights set by the treaties, as well as for their compliance by the State with the
international community, as a moral and legal presupposition for observation
the normative conventionality.
KEY WORDS: Conventionality; CIDH; Constitutional Dialogue.
1. INTRODUÇÃO
O controle de Convencionalidade se caracteriza como uma forma de
controle normativo entre os acordos internacionais e a legislação interna dos
países signatários de tais tratados. Ou seja, do momento em que se ratifica um
acordo internacional, nasce uma obrigação do Estado para com o acordo, que
transcende o simples ato de compactuar com um órgão internacional, uma vez
que tais tratados são assinados por outros países, na busca de um sentido em
determinado assunto, portanto, tratando-se de direitos transnacionais.
O controle de convencionalidade tem como objetivo analisar possíveis
conflitos entre normas de âmbito nacional e internacional, que originam de
pactos entre Estados e Órgãos internacionais, aferindo, portanto, se as normas
são compatíveis entre si, ainda mais se versarem sobre Direitos Humanos. No
entanto o controle de convencionalidade não limita sua aplicação somente as
normas de proteção de direitos fundamentais, mas sim todo e qualquer tratado
assinado pelo Estado, garantindo assim um filtro da aplicação da norma
externa em consonância com a legislação interna.
Embora não se trate de uma novidade jurídica, se torna comum o
discurso por parte dos operadores jurídicos que assim se trate. Numa busca
por fundamentos pela não aplicação de tal ferramenta no cotidiano. No entanto,
justamente por não se tratar de uma novidade que se formam bases para sua
imediata e já atrasada aplicação em todo o território, vez que, o Brasil faz parte
de inúmeros tratados e acordos internacionais que versam dos mais diferentes
ramos tutelados pelo Direito.
Nessa esteira, se encontram os direitos humanos fundamentais, sendo
recepcionados de maneira especial pela legislação pátria, que, portanto, fazem
jus ao controle de convencionalidade, observando a forma e a qual rito de
incorporação seguiu tal norma.
Embora muitos dos tratados aos quais o Brasil é signatário não exerçam
poder de polícia quanto sua não aplicação, isso não tira a validade de tais
normas, constituindo num ilícito tanto moral quanto legal, não obstante, sua
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não aplicação gera a supressão do direito estendido internacionalmente e do
acordo celebrado com outros entes da comunidade internacional.
Assim o presente trabalho busca compreender a ineficácia das normas
da corte Interamericana de Direitos Humanos frente a não aplicação destas no
âmbito jurídico nacional, pela falta de coercibilidade, pela não aplicação do
controle de convencionalidade, pela ausência de um sistema unificado de
jurisprudência da Corte e pela falta de interesse pela aplicação por parte dos
operadores que acabam por fomentar a ausência de uma tutela real e efetiva
na busca pela consolidação dos direitos humanos fundamentais no Brasil em
compasso com a evolução do direito internacional.
2. METODOLOGIA
Com o intuito de demonstrar o controle de Convencionalidade
caracterizado como uma forma de controle normativo entre os acordos
internacionais e a legislação interna dos países signatários, utilizou-se como
metodologia de pesquisa a dedutiva, consubstanciada pela pesquisa qualitativa
de revisão bibliográfica em livros, artigos científicos, decisões jurisprudenciais e
sítios de internet.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Controle De Constitucionalidade E Convencionalidade
Inicialmente cumpre apresentar como forma exemplificativa o controle de
constitucionalidade ou controle de normas em uma breve contextualização
histórica e conceitual para se delinear as ideias do controle de
convencionalidade.
Para tanto se têm o conceito de constituição como aquele que nasce da
necessidade do homem positivar direitos em comum em uma lei maior, para
que esta, irradie seus fundamentos e princípios na tomada de decisões entre
particulares e entre estes e o Estado. Assim o Estado passa a ser detentor do
poder maior, em que, pela lei constitucional estão os direitos que se presumem
um reflexo do povo em determinado contexto histórico.2
Com isso, as constantes mutações sociais e históricas trouxeram o
Brasil para um conceito próximo ao qual se encontra atualmente e com isso
grandes mudanças paradigmáticas ocorreram na forma de aceitação de
governo e influenciados pelas mudanças na comunidade internacional, buscouse em terras brasileiras adequar-se de certa forma a essa evolução e para
tanto, surge a ideia de redemocratização do Estado brasileiro, que nasce sobre
tudo com a promulgação da Carta Magna em 1988, passando a valorizar de
forma mais incisiva os Direitos Humanos, incluindo a abrangência internacional,
para que a defesa da pessoa humana encontrasse um novo rol de proteção
(MAZZUOLI, 2011, p.23), sem que, no entanto, a análise de regras formais e
materiais dos tratados fossem postas de lado. (BRASIL, STF, RE ° 466.3431/SP, 2009)
2
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por costumes. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional I. - 8. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 64
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Atualmente como um dos fundamentos para realização do controle de
constitucionalidade se baseia na defesa dos direitos e garantias fundamentais,
pois estes, representam os valores da sociedade que devem ser protegidos,
frutos da democracia, e, portanto, qualquer interferência de cunho político ou
jurídico que os ameacem deve ser afastada para se proteger as conquistas das
lutas que originaram a Lei Maior. (BULOS, 2014, p. 188)
Desta maneira, enquanto o Controle de Constitucionalidade garante a
análise das leis e atos normativos em face a Constituição Federal, o controle
de convencionalidade versa sobre a compatibilidade das normas nacionais aos
tratados internacionais, logo tal controle abarca por consequência, a
compatibilização das leis nacionais tanto com as normas internacionais de
direitos humanos como as de outras áreas. (MAZZUOLI, 2011, p. 23)
Importa saber que não se faz suficiente o reconhecimento da
superioridade da Constituição para conter abusos do Estado no âmbito interno.
Necessário ainda, saber se os tratados e convenções internacionais que o
Brasil faz parte como membro, mesmo antes de serem ratificados, estão de
acordo com a Constituição.3
Dessa forma, assim como o Controle de Constitucionalidade brasileiro,
nas formas do sistema misto de controle de constitucionalidade, assimilando
tanto o método difuso quanto o concentrado em que os juízes (assim como
qualquer dos Poderes da União, uma vez que não se trata de prerrogativa
exclusiva do Judiciário) ao se depararem com uma afronta ao texto
constitucional tem a competência de reconhecer sua invalidade, o controle de
convencionalidade em seu turno, se trata de mecanismo que tutela a força das
normas de tratados internacionais de Direitos Humanos. (HUSEK, 2017, p.
114)
A incorporação dos tratados internacionais inicia-se ainda no plano
internacional, isto é, o primeiro passo para a criação da norma, em que o
Ministério das Relações Exteriores, podendo contar ainda com órgãos
governamentais que tratarão das questões técnicas, conduzirão as tratativas,
conforme previsão do Decreto nº 2.246/97, Anexo I, art. 1º, inc. III, logo após o
texto preparado, será remetido à análise do órgão competente, e pela força do
art. 84, inc. VIII, da Constituição, que contem previsão exclusiva ao Presidente
da República celebrar tratados de cunho internacional, o que não impede que
outros membros do governo também possam assinar, incluídos àqueles com
capacidade de representar via procuração. Seguido este passo, estando as
partes em acordo, o texto não mais poderá ser modificado, no entanto a
simples assinatura ainda não gera a obrigação jurídica interna ou internacional,
visto que ainda, necessita da aprovação pelo rito bicameral, conforme o art. 49,
inc. I da CF/1988, para então ser levado ao Presidente do Executivo para a
aceitação definitiva e com o início de sua vigência interna e externa, no entanto
a rejeição de um tratado por esse processo tem caráter definitivo.(CAMBI;
MARGRAF; FRANCO, 2016, p. 208)
No que diz respeito a classificação das normas internacionais em
vigência no Brasil, cumpre apontar primeiramente quanto a um desafio inicial
3

“... a necessidade de utilização de uma espécie de controle próprio, o qual poderia impedir ou
desaconselhar a ratificação do tratado de maneira a oferecer ao Poder Executivo possibilidade de
negociação ou aceitação com reservas.” (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RHC nº 79785/RJ,
Rel.
Min
Sepúlveda
Pertence,
DJ
22.11.2002.
Disponível
em:
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/375_466_g.pdf. Acessado em: 01/10/2017. p. 7).
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que se dá quanto a identificação dessas no quadro normativo, pois quanto a
posição das normas internacionais, elas podem ser classificadas em: i) normas
de caráter supraconstitucionais; ii) normas de caráter constitucional; iii) normas
com eficácia supralegais; e iv) normas ordinárias ou de caráter legal. (CAMBI;
MARGRAF; FRANCO, 2016, p. 208)
O caráter supraconstitucional não se adequa ao Brasil, pela sua
estrutura hierárquica constitucional, em que, não importando o conteúdo do
tratado internacional, este não pode sobrepor a Constituição, portanto, restam
reconhecidas as outras três características, que se classificam conforme a
natureza e o espaço temporal de sua incorporação, em que, tratados que não
versem sobre direitos humanos são normas ordinárias ou de eficácia legal, já
os tratados que versarem sobre direitos humanos se dividem em i) normas de
caráter constitucionais àquel0as que forem recepcionada s pelo rito do art. 5º,
§3º, uma vez que se equiparam a lei constitucional tanto na classificação
formal como material; e ii) os tratados de direitos humanos ratificados antes da
EC 45/2004, que não possuem aprovação pelo rito previsto, são considerados
normas supralegais (a maior parte dos tratados recebem esta classificação).
(HUSEK, 2017, p. 114)
As normas que versem sobre direitos humanos possuem caráter
diferenciado e são aprovados por força de Emenda Constitucional, que as
garante força idêntica as normas constitucionais, desde que, aprovadas pelo
quórum especial bicameral, e as normas anteriores a EC nº 45/2004, que não
foram submetidas a este processo, não recebem, portanto, esta caraterística
especial. (CAMBI; MARGRAF; FRANCO, 2016, p. 210)
3.2 A (In)Convencionalidade Normativa No Brasil
Analisando o controle de convencionalidade no âmbito jurídico brasileiro
pode se notar alguns percalços ainda para a sua efetiva aplicação, que se
estendem desde a ausência de uma estrutura voltada para a implementação
desse controle de forma ampla, até o desconhecimento ou ausência de seu
uso pelos operadores, que podem e geram um duplo prejuízo ao sistema
Democrático de Direito vigente no Brasil. Como dito anteriormente, em razão
da promulgação da Constituição Federal em 1988, se passou a dar uma maior
relevância a proteção de direitos fundamentais, sobretudo, à defesa dos
direitos humanos, e pelo desenho da estrutura normativa que se apresenta não
se permite que as normas internacionais não sejam observadas e aplicadas na
busca pela melhor tutela aos direitos do homem.
Segundo José Bolzan Morais, essa ratificação e validade interna dos
tratados internacionais pactuados pelo Brasil segue via de regra o modelo
conhecido como multifásico (MORAIS, 2013. p. 16), e devido a essa
burocratização, também se trata de meio demorado. De acordo com um estudo
encomendado pelo Ministério da Justiça, o tempo médio de incorporação de
um tratado internamente pode chegar em cinco anos e sete meses, que gera
dificuldades na ratificação e efetiva vigência de tais normas no sistema de
justiça brasileiro. (CAMBI; MARGRAF; FRANCO, 2016, p. 208)
A falta de um banco de dados que unifique as decisões e normas de
tratados, gera um duplo problema: i) desconhecimento das políticas públicas
implementadas para que se cumpram os pactos; ii) desconhecimento dos
tratados pelos próprios operadores jurídicos, que acarreta na ausência ou na
aplicação incorreta de tais enunciados, isso quando citados aos processos. Já
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o judiciário, raramente invoca as normas internacionais e quando as faz, usa-as
apenas como complemento para justificar uma posição já tomada pelo direito
interno. (MORAIS, 2013. p. 166-169)
Dessa forma a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos teve
seu caráter supralegal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, pois em
seu art. 7º, nº 7, conflita com possibilidade de prisão do depositário infiel, ainda
que se trate de depósito judicial. Este entendimento foi sedimentado via
Súmula vinculante nº 25, que definiu a ilicitude da prisão do depositário infiel, e
por força de norma constitucional, tornou os art. 1.287 do Código Civil de 1916
e o art. 652 do Novo Código Civil inaplicáveis devido ao conflito aparente com o
Pacto de San Jose da Costa Rica. (CAMBI; MARGRAF; FRANCO, 2016, p.
210)
Independentemente da forma como foram recepcionadas, as normas
internacionais que versem sobre direitos humanos (anteriores ou posteriores à
EC 45/2004) fazem com que a legislação infraconstitucional esteja vinculada ao
controle de convencionalidade e de constitucionalidade. (CAMBI; MARGRAF;
FRANCO, 2016, p. 212)
Portanto, qualquer lei ou julgamento interno que contrarie as normas do
Pacto de San José da Costa Rica poderão ser objetos de análise e julgamento
do Tribunal Internacional, pela possibilidade garantida pela Constituição do
Controle de Convencionalidade inclusive de matéria julgada internamente.
(ROTHENBURG, 2013, p. 681-706)
No entanto, o que acarretaria se os países não cumprirem com as
normas ou sanções de um tribunal internacional? A princípio parece que nada,
a não ser um mal-estar perante a comunidade e que pode ser facilmente
esquecido, ainda mais que, muitas vezes o julgamento de tais tribunais tratam
de um caso isolado. E com a ausência de um poder regulamentador e
soberano, como o poder de polícia, como se exigir que tais países cumpram tal
sentença ou recomendação? E como fica a eficácia de tais decisões? (BRANT;
MARQUES, 2015, p.343)
Para tanto, se deve buscar entender a questão de eficácia de uma
norma de âmbito internacional. Nascendo de dois pontos centrais que se
correlacionam a um terceiro, assim, o elemento coercitivo sancionatório precisa
unir-se ao objetivo de necessidade social de membros da comunidade
internacional e sua relação de boa-fé que gerará um terceiro elemento
subjetivo, o custo benefício da execução dessa obrigação. Somente assim uma
norma internacional possui efetividade. (BRANT; MARQUES, 2015, p.343)
Existe por tanto, a discricionariedade por parte daquele país a que se
destina a norma, ou seja, se este não quiser cumprir, cabe a ele somente
recusar-se em proceder com o que se espera da norma. No entanto, o não
cumprimento de uma norma não significa que esta não exista, a negativa do
Estado não remove o alcance normativo, pois, ela ainda tem vinculação, e o
fato de não cumprir com a sanção, não deslegitima o direito, mas sim o
confirma. Para tanto, como Kelsen já elucidou, segundo Brant e Marques, não
se pode esperar que um sistema normativo se baseie unicamente na moral,
para que as obrigações sejam cumpridas, faz-se necessário um sistema
sancionador. (BRANT; MARQUES, 2015, p.343)
Inexiste portanto, meios coercitivos que faça o Estado violador de
direitos a cumprir as decisões da Corte, e estas devem ser cumpridas de forma
espontânea perante a Corte, no entanto não se trata de um problema exclusivo
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da OEA, e sim da maioria das convenções internacionais, que depende
unicamente da tradição da soberania estatal em cumprir com suas obrigações
para que não sejam responsabilizados internacionalmente quando infringirem
decisões de Cortes que julgaram ser competentes e legitimas. (CEIA, 2013, p.
149)
Embora as sentenças da CIDH possuam caráter vinculante e obrigatório
a todos os países, forçando que seus os membros passem a seguir essa nova
prerrogativa, a Corte possui um sistema de acompanhamento do cumprimento
de sentença diferenciado, como o de chamamento as partes para aferição em
uma audiência, afim de saber como está o andamento do cumprimento
obrigacional, e mesmo tendo caráter definitivo, as partes podem arbitrar e se
conciliar de acordo com seus interesses, o que traduz em uma jurisdição
voltada ao pragmatismo clássico, que não tem interesse na execução e
cumprimento da sentença, limitando-se ao pronunciamento de sua posição.
(BRANT; MARQUES, 2015, p.363)
A única forma de analisar o cumprimento das decisões da Corte se dá
por meio de relatórios, os quais os Estados e as partes preenchem, informando
sobre o cumprimento ou não das sentenças, em que a OEA, se utilizará para
pode dar fim ou não ao processo, dependendo do cumprimento ou não por
parte do país. O não cumprimento enseja a adoção de uma assembleia geral
da OEA, que apresentará os relatórios perante aos demais Estados, esperando
que a pressão política desses, faça com que ocorra o cumprimento da
sentença, e caso necessário a OEA, pode emitir uma resolução afim de que os
demais integrantes imponham sanções econômicas face o membro violador até
que seja cumprida a obrigação, mas tal atitude nunca foi utilizada. (CEIA, 2013
p. 148)
Embora as decisões da Corte sejam utilizadas como inspiração
doutrinaria e jurisprudencial, inclusive em reformas legais que incorporem tais
pronunciamentos da Corte, demonstra apenas que os Estados integrantes não
querem demonstrar má-fé perante a CIDH (BRANT; MARQUES, 2015, p.363),
e não refletem de forma efetiva na prática, como se pode constatar a ausência
de ressonância das sentenças nos tribunais nacionais. (SILVA, 2010, p.522)
Como exemplo disso, são as audiências de custódia previstas na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no Pacto de San Jose da
Costa Rica de 1969, em seu art. 7.5, em que o Brasil tornou-se signatário
desde 1992, pelo então Decreto nº 678, e que até o ano de 2015, sequer era
cogitada por parte dos operadores jurídicos, sendo alvo inclusive o CNJ, por
parte destes agentes da justiça, que segundo eles, seria um invencionismo
jurídico, longe disso, o Conselho Nacional de Justiça apenas realizou a
convencionalidade ex officio, já promulgada nas decisões da Corte, como no
caso Gelman versus Uruguay 4(24 de fevereiro de 2011), em que se permite
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“Nos casos Gelman versus Uruguay (24 de fevereiro de 2011); Rochac Hernández e outros versus El
Salvador (14 de outubro de 2014) e Cabrera Garcia e outro versus México; Liakat Ali Alibux versus
Suriname (30 de janeiro de 2014). Neles ficou estabelecido que os juízes, bem como qualquer outra
autoridade, devem fazer um controle de convencionalidade ex officio em relação à aplicação das normas
internas e as normas constantes nos tratados internacionais.”. CAMBI, Eduardo; MARGRAF, Alencar. F.;
FRANCO, T. Arantes. Hermenêutica Constitucional e Controle de Convencionalidade. In: Hermenêutica
Constitucional: Desafios para uma interpretação efetiva. Alencar Frederico Margraf; Rafael de Lazari
(organizadores) ... [et al.]. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
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com que os órgãos do Poder Judiciário realizem o controle de
convencionalidade. (CIDH, Caso Gelman VS. Uruguai, 2011, p. 57)
Embora a “la Convención Americana no impone un modelo específico
para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad”5. A Corte
Interamericana simplesmente recomenda, que antes que se declare a ausência
de eficácia jurídica das normas que contratariam ao Pacto de São José da
Costa Rica6, que o país membro adeque seu direito interno frente aos tratados
internacionais.
Recentemente o Brasil julgou pela constitucionalidade da Lei de Anistia,
indo na contramão da jurisprudência da Corte Interamericana, restando ao
Ministério Público Federal a tarefa de tentar levar a matéria a nova análise do
Judiciário, para que o controle de convencionalidade seja efetivado.
(CARVALHAL, 2014)
A interpretação jurídica, especialmente ao envolver normas de direitos
humanos, deve requerer uma análise mais cautelosa, pois acaba exigindo um
maior rigor quanto à busca de sentido, para que não se perda a dimensão do
contexto histórico e social ao qual se está aplicando o direito. (REALE, 2002, p.
167)
Enquanto isso, outros países têm respeitado e levado a Corte mais a
sério, como o Peru, que obrigou seus magistrados a interpretarem normas de
direitos fundamentais à luz dos tratados internacionais que versem sobre
direitos humanos, no mesmo sentido Costa Rica, Argentina e Colômbia vem
progressivamente adotando as medidas vinculantes da Corte Interamericana.
(CARVALHAL, 2014)
O que não ocorre no Brasil, deixando de lado a cooperação e o respeito
aos tratados internacionais, pois, “contudo, os agentes políticos brasileiros não
seguem esse entendimento, violando a CADH, em especial o seu art. 2°,
justificando a não investigação das violações de direitos humanos com base
nos institutos da prescrição e anistia. ” (CEIA, 2013, p. 134)
Diversos autores como Eleonora Mesquita Ceia (2013), apontam que o
Brasil ainda encontra um grande problema quanto ao cumprimento das normas
de tratados internacionais, para tanto em um detalhado estudo sobre as
principais condenações do Estado frente a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, ela aponta alguns argumentos fortemente utilizados pelo país na
tentativa de se eximir das responsabilidades assumidas perante a comunidade
internacional, e para justificar tal dificuldade, tem recorrido a fundamentos de
diferentes ordens como “a necessidade de coordenação com autoridades
estaduais e municipais, bem como do envolvimento do Legislativo e Judiciário,
a falta de infraestrutura adequada ou de pessoal e o excesso de ações no
Judiciário” (CEIA, 2013, p. 134).
Ainda a autora aponta que o país apenas vem cumprindo sentenças que
condenaram o Estado, e ainda em partes, pois utiliza-se de inúmeras escusas
5

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos Nº 7. Control de Convencionalidad. Disponível em
<http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf>.
Acessado
em:
27/08/2017. p. 11.
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Apesar de atualmente ser rebatido a simples exclusões das normas internas incompatíveis com os
tratados, diversos julgados já apresentaram respostas contrária à esse entendimento, como no: caso
Almonacid Arellano e outros versus Chile (26 de setembro de 2006); caso Mendoza e outros versus
Argentina (14 de maio de 2013)
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para aferir e investigar as causas dos crimes que violaram os Direitos
Humanos, cujos os quais deram ensejos as condenações perante a Corte,
deixando de punir os verdadeiros responsáveis, uma vez que não realiza
investigações para apurar os fatos. (CEIA, 2013, p. 134)
Como no caso Escher e outros vs. Brasil, em que a Corte
Interamericana, acabou condenando o Estado à reparação de danos referentes
aos direitos lesados de um grupo de pessoas ligadas ao MST, devido a
instauração de escutas telefônicas ilegais, utilizadas em investigação pela
Policia Militar, autorizados de maneira simplista e sem fundamentação por uma
juíza, além dos conteúdos das conversas terem sido amplamente divulgados
de maneira tendenciosa pela mídia nacional. Dado a demora em aceitar a
denúncia pela Corte Internacional, pela necessidade de esgotamento das vias
recursais em âmbito interno, ao ser condenado, o Brasil, limitou-se apenas a
cumprir com o pagamento dos danos morais, visto que os direitos lesados já
encontram proteção constitucional e quanto as investigações e punição dos
agentes envolvidos, declarando o país, que nada poderia fazer devido a
prescrição dos crimes pelo lapso do tempo entre os fatos e a sentença
condenatória. (CIDH, CASO ESCHER E OUTROS VS. BRASIL, 2009)
Sendo assim, longe ainda do modelo de diálogo implantado na Europa,
mas que deve ser pensando como uma possibilidade de integração
transnacional nos países da América do Sul, sobretudo com adoção de
diálogos constitucionais de integração jurídica, que podem se dar por
empréstimos constitucionais e migração de ideias. (SILVA, 2010, p.518-519)
Seguindo a mesma linha de pensamento, Ramos (2014) prevê uma
saída para o descumprimento das normas convencionais propondo que se
poderia adotar o modelo de diálogo entre as Cortes, tanto as nacionais como
as internacionais para que se alcance uma maior eficácia na busca pela
proteção dos Direitos Humanos. (RAMOS, 2014)
Ainda para Ramos (2014) o Controle de Convencionalidade pode ser
dividido em duas categorias a) com matriz internacional e b) o de matriz
nacional. Em que na primeira, julgadores internacionais e independentes,
fiscalizam a aplicação dos tratados de proteção dos direitos ratificados para
tutela estatal. Enquanto na segunda categoria, os julgadores internos aferem
em face aos tratados internacionais se estes estão sendo cumpridos no âmbito
nacional. (RAMOS, 2014, p. 386)
Desta forma, o diálogo entre as Cortes cria garantias de que os Direitos
Humanos consigam uma dupla proteção, em que ambas as Jurisdições e
seus órgãos buscando atuar em sintonia na tutela dos direitos, criando um
diálogo em que se permita que caminhem no mesmo sentido, qual seja o de
efetivar a teoria do duplo controle (ou crivo de direitos humanos), em que,
controle de Constitucionalidade e de Convencionalidade, sendo aplicados por
sua respectiva jurisdição, atuem efetivando dos direitos fundamentais tutelados
ao homem. (RAMOS, 2014, p. 389)
Sendo os sistemas de proteção de Direitos Humanos coexistentes e
complementares, os operadores devem atuar sempre no intuito da melhor
proteção contra possíveis violações de tais direitos inerentes ao homem, ainda,
dada sua configuração em sistema regional e global, que formam uma
prerrogativa do ofendido que se busque a tutela no sistema que melhor proteja
seus direitos tolhidos, podendo se dizer que, caso o sistema regional não
ofereça tutela efetiva, este pode procurar a proteção no sistema global (como
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exemplo, pode se citar a ONU na ausência de normas referentes a
determinado direito humano violado), assim como o contrário, em que não
encontrando respaldo no sistema mais amplo, mas se disponível no sistema
regional, pode e deve buscar essa proteção nesse sistema. Importando dizer
que, estes sistemas de maneira alguma dever ser vistos de forma hermética ou
repartida, mas sim de forma coordenada e integrada. (MAZZUOLI, 2014, p. 49)
Nesse mesmo diapasão, Ceia (2013) elucida o diálogo entre jurisdições
como forma de suprir a carência do controle de convencionalidade, em que a
adoção de algumas medidas poderiam fomentar a afinação entre a Corte e o
Estado como a adoção de regras formais e expressas na Constituição para que
os operadores e órgãos nacionais, passem a considerar a interpretação da
legislação internacional diuturnamente, pois, desta forma, seriam adotadas e
aplicadas as normas de forma natural em todos os atos, intensificando o
controle da convencionalidade normativa, ao atribuir nos atos internos os ecos
da CIDH e da CADH. (CEIA, 2013, p. 145)
Ainda para Ceia (2013), conforme pesquisas realizadas entre os juízes
do Rio de Janeiro, mostrou que 84% destes não tiveram formação formal em
Direitos Humanos e que apenas 59% afirmam conhecer de forma superficial a
os sistemas da ONU e da OEA. (CEIA, 2013, p. 146)
Ademais tem se a causa de não conhecimento por parte dos poderes
legislativos quanto a tais sistemas e formas de controle, conforme demonstrado
em 2011, pelo então presidente da câmara dos Deputados, Marco Maia, em
relação aos tratados de direitos humanos, afirmou em parecer que: “têm
hierarquia infraconstitucional e, por conseguinte, ao STF é vedado o exercício
do controle de convencionalidade, não cabendo à Corte exigir do STF ampliar
os limites de sua competência para exercer tal controle.” (CEIA, 2013, p.139)
Demonstrando assim a falta de afinidade recente dos órgãos dos
Poderes nacionais em relação aos sistemas de proteção de direitos humanos.
Para tanto o dialogo internacional, bem como a adoção de uma cultura
transconstitucional, que intensifique a busca pela efetivação dos direitos
humanos se mostra evidente e necessária dado os presentes fatos apontados.
Devendo a punição ao Estado ser tratada como ultima ratio, como a
visão da OEA, que mesmo tendo a sanção econômica o único meio de tentar
exigir que seja cumprida suas determinações (que até então não foi utilizada),
além da expulsão da Convenção, tais atitudes se mostram retrogradas e não
fomentam a proteção dos Direitos Humanos em uma visão integradora, para
tanto parece ser o Diálogo entre Cortes e Estados a melhor alternativa, assim
como um maior disseminação sobre tais direitos em âmbito interno, buscando
abranger cada vez mais órgãos e operadores, para que, cada vez mais os
direitos internacionais possuam voz internamente e por consequência a defesa
dos direitos fundamentais encontre bases robustas e alinhadas com a
comunidade internacional. (CEIA, 2013, p.150)
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o Brasil seja signatário de importantes tratados e convenções
internacionais de longa data, sua cultura jurídica interna ainda demonstra
descompasso com os avanços do direito transconstitucional. Com isso o país
torna-se atrasado em matéria de Direitos Fundamentais, não tendo uma boa
acepção de sua imagem frente aos demais países membros desses tratados,
sobretudo, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
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Entretanto parece ser um problema de via dupla, enquanto não existem
aparatos para que se levem as informações normativas da Corte no âmbito
interno, e esta por outro lado, deixa a desejar no acampamento mais incisivo
de suas sentenças e decisões, ausentando se de tal responsabilidade,
figurando apenas como mera mediadora, enquanto espera que os países
cumpram as determinações baseadas na boa-fé e na boa convivência com a
comunidade internacional.
Diferentemente das cortes europeias, que possuem uma política mais
austera, sentenciam e acompanham os países e se estes estão cumprindo com
suas determinações, sob pena de ocorrendo reincidência, são novamente
condenados e podem inclusive ter sua legislação alterada, para que passem a
cumprir a sentença (BRANT; MARQUES, 2015, p.360), não ocorrendo o
mesmo no Brasil e na Corte Interamericana, que como visto anteriormente, se
limita a dar sua posição e aguarda que o país as cumpra, não possuindo forças
coercitivas suficientemente capazes de fazer com que se cumpram tais
disposições.
Em contrapartida a adoção de um diálogo interconstitucional e o
intercâmbio de ideias jurídicas pode ser uma alternativa válida para iniciar uma
resolução deste problema, criando uma comunidade internacional mais sólida e
voltada para a integridade dos direitos fundamentais e por consequência
acompanhar as tendências do Direito moderno arcando com a devida
responsabilidade com as obrigações contraídas pelo Estado.
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DECISÕES DO STF EM ANTAGONISMO COM A TESE DE
COERÊNCIA E INTEGRIDADE NO DIREITO
Meg Francieli Svistun1

Área de Concentração: Direito.
Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos Direitos Fundamentais e da
hermenêutica jurídica
RESUMO
O artigo analisa quatro decisões do Supremo Tribunal Federal, demonstrando as
divergências dos eminentes magistrados em seus votos. Dar-se-á enfoque no Direito
como sendo uma construção que deverá manter todas as decisões dentro do
conjunto de normas, logo, se houver mais de uma resposta isto decorre, justamente,
das divergências entre interpretação e aplicação do direito. Desse modo, verifica-se
as razões pela qual a integridade e coerência no direito brasileiro ainda está longe
de ser alcançada e que, da forma como o direito é aplicado no Brasil, gera
insegurança jurídica.
Palavras-chave: Decisão, STF, integridade e coerência.

ABSTRACT
The article looks at four recent decisions of the Supreme Court, demonstrating the
differences of eminent judges in their votes. Giving up will focus on the law as a
construction that should keep all decisions within the set of rules, so if there is more
than one answer that had elapsed precisely the differences between interpretation
and application of the law. Thus, the reasons for which the integrity and consistency
is found in Brazilian law is still far from being achieved and that the way the law is
applied in Brazil, creates legal uncertainty.
Key-words: Decision, Supreme Court, integrity and consistency
1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa versa a respeito de quatro decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal brasileiro: i) o Habeas Corpus 126.292/SP, que alterou o
entendimento sobre a possibilidade de execução de pena provisória a partir da
decisão em segunda instância e antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória; ii) o Habeas Corpus 135.100/MG, com pedido de medida liminar para
que fosse imediatamente recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do
paciente. No qual o Ministro Celso de Mello decidiu a favor da liminar e pôs o
paciente em liberdade; iii) a Medida Cautelar no Habeas Corpus 135.752/PB, julgado
no plantão judicial, no dia 27 de junho de 2016, no qual o ministro Ricardo
Lewandowski deferiu o pedido de medida liminar e suspendeu, integral e
Graduanda do 8º período do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. e-mail:
<mgsvistun@gmail.com >.
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cautelarmente, a execução provisória da pena, até o final do julgamento do habeas
corpus; e por fim iv) a decisão de mérito do mesmo Habeas Corpus, nº 135.752/PB,
julgado no 02 de agosto de 2016, em que o eminente Ministro Edson Fachin, que foi
o relator do caso, negou seguimento ao habeas corpus, suspendendo a liminar
proferida pelo Ministro Presidente Ricardo Lewandowski.
Na segunda parte esse trabalho aborda o dever legal da decisão judicial, no
que afere a tese de integridade e coerência no direito, em que a decisão deve ser
uma reconstrução da interpretação, mantendo todas as decisões no conjunto de
normas, ou seja, os tribunais devem estabilizar suas decisões, para que não haja
excesso de autoridade no poder judiciário. Dessa forma, o judiciário deve estar
preocupado com a validade das normas e com as suas decisões. Para isso é
necessário que se confronte as razões da decisão oferecendo o direito à retórica, ou
seja, à racionalidade do sistema, à garantia do jurisdicionado, o respeito aos
princípios constitucionais, de maneira a tornar o direito seguro para a sociedade, e
não um instrumento de manobra.
E, por fim, a pesquisa responde como fica a integridade e a coerência no
Direito a partir das divergências dos ministros do STF, que ao proferirem decisões
com respostas tão diversas e colocam em risco a segurança jurídica. Conclui-se que
não é aceitável no Estado Democrático de Direito que cada juiz decida da forma
como ele entende que deva ser, porque o Direito não é o que cada juiz
individualmente julga ser.
2. METODOLOGIA
Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo,
consubstanciado por meio de livros, artigos científicos, revistas jurídicas, sítios de
internet, julgados e dissertações. Por meio de um procedimento dialético busca-se
abordar as decisões do Superior Tribunal Federal no que tange a aplicação da
Coerência e da Integridade no Direito nas decisões que vêm sendo proferidas pelo
egrégio Tribunal Brasileiro.

3. EXPOSIÇÃO DOS CASOS QUE GERARAM DIVERGÊNCIAS NA SUPREMA
CORTE BRASILEIRA
No Habeas Corpus nº 126.292-SP o Superior Tribunal Federal analisou se
haveria a possibilidade de iniciar a execução da pena provisória decretada pelo juízo
de segundo grau mesmo havendo a possibilidade de serem apresentados recursos
especiais e extraordinários, bem como embargos e agravos. Foi decido por 7 votos a
4 pela possibilidade do cumprimento de pena mesmo antes do trânsito em julgado
da sentença, tendo em vista que, já havia sido atingido o reexame da matéria.
Segundo a maioria dos ministros, já havia ocorrido o exaurimento da análise da
autoria e materialidade do delito, sendo que, os recursos que ainda restavam serem
apresentados (especial, extraordinários e embargos) não interfeririam no mérito da
ação penal, assim, seguindo um vasto repertório de decisões no mesmo sentido,
mas de instâncias inferiores,2 concluiu-se que a decretação da execução da pena
2

Ministro Teori Zavascki relaciona os seguintes julgados: HC 71.723, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ
16/6/1995; HC 79.814, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13/10/2000; HC 80.174, Rel. Min. Maurício
Corrêa, Segunda Turma, DJ 12/4/2002; RHC 84.846, Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 5/11/2004; RHC
85.024, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10/12/2004; HC 91.675, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe de 7/12/2007; e HC 70.662, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4/11/1994.
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provisória não ofende nenhuma norma constitucional.
Em linhas contrarias o eminente senhor Ministro Celso de Mello decidiu a
favor do paciente o pedido de medida liminar no Habeas Corpus nº 135.100 MG, no
dia 01 de julho de 2016, o remédio constitucional foi impetrado contra decisão do TJMG que não conheceu do Habeas corpus. A decisão do Decano contraria a recente
decisão do Plenário do Supremo, no julgado do HC n. 126.292/SP. De modo que,
ele deferiu o pedido de medida liminar, para que, até final do julgamento do habeas
corpus, fosse suspensa, de forma cautelar, a execução do mandado de prisão
expedido contra o paciente na Apelação Criminal nº 1.0024.09.707833-1/004 TJ-MG.
O ministro baseou sua decisão em julgados que ele foi o relator 3, no ano de 2009.
Enfim, o ministro concluiu que, o HC n. 126.292/SP foi proferida em processo de
perfil eminentemente subjetivo e, por essa razão, não tem eficácia vinculante, como
prescrevem o art. 102, § 2º, e o art. 103-A, “caput”, da Constituição da República, ou
seja, não se impõe à compulsória observância dos juízes e Tribunais em geral.
Do mesmo modo, no dia 27 de julho de 2016, no plantão judicial da Suprema
Corte, o Ministro Ricardo Lewandowski julgou o pedido de liminar contido no Habeas
Corpus nº 135.752/PB. No qual tinha como paciente o ex-Prefeito de Marizópolis/PB,
que foi condenado no dia 5 de dezembro de 2012 pelo Pleno do TRF da 5ª Região,
por haver supostamente praticado o delito previsto no art. 1º, I, e § 1º, do DecretoLei 201/1967, combinado com os arts. 29 e 30 do Código Penal. Tendo, então, a
concessão, do Desembargador Relator, o direito de recorrer em liberdade.
Entretanto, o TRF5 acolheu, em sessão Plenária do dia 29 de junho de 2016, o
pedido do Ministério Público Federal para que fosse implementada a execução
provisória da pena imposta ao ora paciente. A decisão do egrégio Tribunal foi
fundada no julgado do HC 126.292/SP.
Entretanto, na decisão do presidente da Suprema Corte, Ministro Ricardo
Lewandowski, não pode ser invocado o julgamento do HC 126.292/SP, pois, a
decisão foi proferida em sede de processo de perfil eminentemente subjetivo, desta
forma, não se reveste de eficácia vinculante. Para o ministro, a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofende o
princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) a execução da pena
privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos
autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliás este é, de
fato, o entendimento do ministro, expresso inclusive no julgado do HC 126.292/SP.
Enfim, o ministro concedeu o pedido de medida liminar para suspender, integral e
cautelarmente, a execução provisória da pena imposta ao paciente, até o final do
julgamento do recurso de habeas corpus.
Já, no dia 02 de agosto de 2016, o eminente Ministro Edson Fachin, Relator
do mesmo Habeas Corpus (135.752/PB), realizou sua pronuncia de mérito. Para o
ministro não se admite de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por
membro de Tribunal Superior, este entendimento é extraído a partir da leitura da
Súmula 691/STF; ainda que a corte reconheça, excepcionalmente, a concessão da
ordem de ofício de HC, no caso em exame não poderia ser aferida, pois, não se trata
de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante
hipótese de constrangimento ilegal, e, desse modo, não poderia ser suspensa a
Súmula 691/STF. No mais, para o relator a decisão que foi proferida pelo Tribunal
Pleno no HC 126.292/SP gerou um precedente e a Corte deve dar estabilidade as
3

STF, HC 84580/SP, rel. Min CELSO DE MELLO, DJe 18.9.2009; HC 96.095/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
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suas próprias decisões, mesmo não ostenta caráter erga omnes ou vinculante,
destarte, o eminente Ministro Edson Fachin negou seguimento ao habeas corpus,
suspendendo a liminar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski.
4. O QUE É INTEGRIDADE E COERÊNCIA NO DIREITO?
No direito como integridade a decisão é uma reconstrução da interpretação e
da prática distribuídos por diversos ponto de vista. Dessa forma, a construção deve
manter todas as decisões dentro do conjunto de normas, sendo a melhor maneira de
se chegar na resposta correta, garantindo, desta forma, que o juiz aplique a resposta
correta, justa e adequada, no qual ele escreve de forma digna mais um capítulo na
história do Direito.4
Dworkin faz uso de uma metáfora, para explicar como a integridade funciona
na ceara da jurisdição, a metáfora diz o seguinte: vários romancistas escreve um
romance, em que para escrever um novo capitulo eles deveram interpretar os
capítulos anteriores, sendo, então, o novo material adicionado ao material já
existente. A história deve ter coerência. Os autores fazem o julgamento,
identificando o sentido da história, e, continuam-na. Os julgamentos serão realizados
em duas dimensões: dimensão da adequação, onde o autor interpreta o que já foi
escrito, podendo se obter várias interpretações; na segunda ele deverá escolher
uma interpretação que se ajuste ao caso, sendo ela a dimensão da decisão, assim,
mesmo que o intérprete prefira a outra interpretação ele deve escolher a que melhor
se ajustou ao caso concreto. Destarte, para uma interpretação pura é preciso que o
interprete controle suas convicções, analisando o romance como um todo. No
exercício da jurisdição a integridade é um conjunto coerente de princípios,5 enfim,
integridade equivale ao respeito à tradição e, dessa forma, assegura a igualdade.
É necessário perceber que se é possível várias respostas isto decorre das
divergências entre interpretação e aplicação. Ou seja, quando a resposta de um
caso é dada por uma adaptação de um fato concreto existe um discurso de validade
construído a partir de condições quase ideais e ao esgotar-se as razões possíveis a
favor e contra a suposição fica estabelecida a aceitabilidade dela.6
Lenio Streck não busca uma importação da tese doworkiana de resposta
correta (the one right answer) para o direito brasileiro, pois, ele destaca a diferença
entre o sistema jurídico da common law e da civil law, a tese por ele sustentada é
baseada na hermenêutica filosófica, entretanto, o autor faz uma aproximação de
Gadamer-Dworkin. Além do mais há que se tomar cuidado, pois a tese de Dworkin
busca argumentos principiológicos fora do ordenamento jurídico para sustentar a
vagueza das regras, entretanto, no sistema jurídico brasileiro há a Constituição que
já abarca em seu texto um conjunto de principios fortemente comprometidos com o
social.7
Para o jurista o positivismo não acolhe a guinada que ocorreu na filosofia do
4

ALMEIDA FILHO, Jorge Patrício de Medeiros. A Decisão Judicial na Teoria dos Direitos de Ronald
Dworkin: em busca de uma aproximação da ideia de justiça e legitimidade na aplicação do direito.
Dissertação (Mestrado em Direito) –Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientadora: Gisele
Guimarães Cittadino. Rio de Janeiro, 2008. p. 129.
5
MAUES, Antonio Moreira. Jogando com os precedentes: regras, analogias, princípios. Revista direito GV, São
Paulo, v. 8, n. 2, dez. 2012. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180824322012000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 05/08/2016. p. 608.
6
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da
possibilidade à necessidade de respostas corretas no direito. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2014. p. 334.
7
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da
possibilidade à necessidade de respostas corretas no direito. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2014. p. 359360.
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direito e seu reflexo na doutrina e na jurisprudência. Sendo assim, há apenas um
caminho, o constitucionalismo, na sua versão social, que de forma alguma poderá
admitir decisionismos ou discricionariedades nas interpretações judiciais. 8 A
discricionariedade (positivista), que possibilita várias respostas, é eliminada pelo
processo unitário da compreensão, é nesta circunstância que o professor Lenio
Streck aproxima as teorias de Gadamer e Dworkin.9
Foi a partir do segundo pós-guerra a liberdade do legislador enfraqueceu em
favor do controle feito a partir da Constituição, por esta razão que deve ser
arquitetada as possibilidades de se evitar a discricionariedade, a arbitrariedade e
decisionismo. Destarte, o constitucionalismo teve suas bases fundadas no novo
paradigma linguístico-filosófico que deve superar qualquer possibilidade de modelos
interpretativos sustentados no esquema sujeito-objeto, superando o velho
positivismo. Destarte, a busca de respostas corretas deve ser um remédio contra o
modelo positivista e sua característica mais forte, a discricionariedade.10
A interpretação da Constituição deve ser construída e reconstruída no tempo
e no espaço, de maneira a sempre torná-la a melhor possível. Em casos
controversos uma análise valorativa fere a democracia e não tem legitimidade, “pois
a ponderação dos interesses em questão é uma decisão a ser tomada pelos órgãos
eleitos democraticamente”11, ou seja, pelo poder legislativo e não pelo judiciário.
Contudo, a adoção de argumentos de política por parte do judiciário ainda é
muito frequente no Brasil, onde, muitas vezes, o judiciário ‘rouba’ os poderes do
legislativo e do executivo, isso ocorre quando os julgadores decidem com base em
argumentos de política. Entretanto, esses argumentos só são legítimos para aqueles
que detém o poder, ou seja, os representantes legais da vontade da maioria. “Ao
judiciário cabe aplicar coerentemente as normas”. 12 Pois, o Estado Democrático de
Direito é incompatível com as diferentes respostas do judiciário, que geram
discricionariedades, arbitrariedades e deciosinismos, sendo que, este problema não
é apenas da “metodologia do direito”, e sim, é “um problema de democracia”. 13
É certo que o ser humano é dotado de valores culturais/morais, dessa forma,
a doutrina contemporânea reconhece que há pré-compreensão do intérprete, porém,
não é a partir desta constatação que se deva buscar a melhor resposta para a
controvérsia jurídica. Destarte, o sentido que os interpretes devem atribuir ao texto
não podem depender da sua vontade,14 pois existe um texto que não é um mero
enunciado linguístico.
No mais, se texto fosse somete um enunciado linguístico, seria possível que
existissem “entes sem ser”, ou seja, a tese de que há textos sem normas e normas
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: 16/08/2016. p. 159.
9
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da
possibilidade à necessidade de respostas corretas no direito. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2014. p. 366.
10
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da
possibilidade à necessidade de respostas corretas no direito. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2014. p. 385.
11
CHUEIRI, Vera Karam de; SAMPAIO, Joanna Maria de Araújo. Como levar o Supremo Tribunal Federal a
sério: sobre a suspensão de tutela antecipada n. 91. Revista direito GV. São Paulo, v. 5, n. 1, jun. 2009.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180824322009000100003&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 05/08/2016. p. 63.
12
CHUEIRI, Vera Karam de; SAMPAIO, Joanna Maria de Araújo. Como levar o Supremo Tribunal Federal a
sério: a sério: ...Op. Cit. p. 46. p. 61.
13
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da
possibilidade à necessidade de respostas corretas no direito. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2014. p. 328.
14
DIAS NETA, Vellêda Bivar Soares. A interpretação dos Direitos Fundamentais: argumentação jurídica e
hermenêutica na motivação das decisões judiciais. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional
do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em:
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3698.pdf. Acesso em: 11/08/2016. p. 5812.
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sem texto não é amparada no círculo hermenêutico ou na hermenêutica-filosófica,
pois, texto é um evento. Como bem diz Gadamer, citado por Lenio Streck, “a
interpretação não se limita aos textos e à compreensão histórica que neles se deve
alcançar”. Esse é a discussão proposta pelo o autor brasileiro, ou seja, a “dicotomia”
texto e norma, pois, negar que há uma diferença entre os dois é acreditar no caráter
fetichista da lei, e mais, é impossível reproduzir sentidos, pois, sentido não pode ser
tirado do texto, porque o sentido é atribuição do interprete a partir da sua percepção,
entretanto, deve-se cuidar do que o texto diz algo, ou seja, há no texto uma précompreensão.15
Gadamer, citado por Lenio, diz que, “os pré-juízos de um indivíduo, muito
mais do que seus juízos, são a realidade histórica de seu ser”. Desta forma, só
compreendemos a Constituição quando: i) a avaliamos conforme a sociedade a que
é dirigida; ii) examinamos os dispositivos que resgatam as promessas da
modernidade (liberdade, igualdade e fraternidade); iii) constatamos que os direitos
fundamentais sociais somente foram integrados ao texto constitucional, porque a
maioria da população não tem; iv) compreendemos que a Constituição é ineficaz na
maioria de seus dispositivos – fato da própria realidade social; v) percebemos que a
Constituição não é somente um documento que estabelece direitos, mas, mais do
que isto, ao estabelecê-los, a Constituição expõe dramaticamente a ausência de
direitos, desnudando as mazelas da sociedade; vi) percebemos que a Constituição
não é uma mera Lei Fundamental (texto) que tem um lugar no mundo social-jurídico,
pois, nela constitui o dever de exsurgir uma nova sociedade, permitindo que a
política seja feita de acordo com a Constituição.
Desse modo, uma baixa compreensão do sentido do que a Constituição
representa no Estado Democrático de Direito causa uma baixa aplicação, com
reflexo negativo na concretização dos direitos fundamentais sociais. Ou seja, “a
força normativa da Constituição dependerá de uma adequada interpretação”, pois, a
interpretação é condição necessária para uma nova teoria das fontes e de uma nova
teoria da norma jurídica, superado assim o positivismo. 16
Mesmo que o direito brasileiro não esteja sobre as bases do sistema de
precedentes, como a common law, isto não retira a importância dos precedentes
jurisprudenciais, pois, “uma aplicação integrativa e coerente do direito deve levar em
conta o modo pelo qual determinado tribunal ou como os outros tribunais do país
vêm decidindo determinada matéria”. Logo, um precedente (súmula ou um acórdão
que exprima a posição majoritária) é um texto que deve ser atribuído um sentido, a
partir do caso concreto, ou seja, a norma que surge desse caso concreto é um texto
com uma nova norma. Mas, o jurista Lenio Streck faz uma ressalva: “Um precedente
não possui uma universalidade conceitual como se fosse uma categoria ou uma
espécie de significante primordial-fundante”. Destarte, o texto do precedente não
extrai uma norma geral, como alertou Gadamer, a aplicação não é o emprego
posterior de algo universal, compreendido em si mesmo e, depois, aplicado a um
caso concreto”.17
Apesar da tradição do sistema jurídico brasileiro ser romano-germânica, as
15
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teorias da decisão judicial, como a de Ronald Dworkin, anglo-americano, são
abordadas para uma reflexão quanto à jurisdição constitucional, trazendo novos
argumentos para as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu o
papel de garantidor dos princípios constitucionais. Porém, essa transição traz
algumas preocupações quanto à coerência e integridade do sistema constitucional.
Porque, a dogmática constitucional e a jurisprudência se revelam confusas quando
tentam respeitar a Constituição.18
Dworkin adota a concepção de Estado Democrático de Direito, no qual é
pautado nos direitos de todos os cidadãos, sendo assim, o Judiciário não pode estar
à margem do processo da construção e reconstrução desse Direito, no qual
interessa os direitos individuais. Contudo, isso não significa falar em
discricionariedade positivista, na qual o juiz cria o direito conforme interpreta, pois,
para Dworkin, toda a demanda judicial possui uma resposta e a sua construção deve
se dar de forma coerente, pela escolha dos princípios adotados no caso. 19
O Estado Democrático de Direito esta sustentado em dois pilares: a
democracia e o resgate das promessas da modernidade (concretização dos direitos
fundamentais sociais). Na hermenêutica a percepção individual do mundo dá ao
sujeito uma pré-compreensão, logo, quando o intérprete (sujeito) busca fundamentar
seu “modo de agir” já há um pronunciamento prévio que se manifesta a partir de um
ver prévio, um ter prévio. Portanto, na busca da resposta a determinado problema
jurídico deve-se obedecer a integridade, que para Dworkin, é algo como uma terceira
virtude percebida em uma comunidade política, ao lado da justiça e da equidade e
do devido processo legal. Logo, Dworkin diz ser possível diferenciar as boas e as
más decisões, pois, os juízes devem aceitar um aviso: eles devem ser íntegros nas
decisões que tomam. 20 Portanto, “o direito como integridade é tanto o produto da
interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração”. 21
5. A FALTA DE INTEGRIDADE E DE COERÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO:
ANALISE A PARTIR DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A decisão tomada pelo pleno do Superior Tribunal Federal, no Habeas Corpus
nº 126.292-SP, decidiu pela possibilidade do cumprimento de pena mesmo antes do
trânsito em julgado da sentença, ou seja, o pleno decidiu que não viola lei
constitucional o iniciar da execução provisória da pena, decretada pelo juízo
segundo grau, mesmo havendo a possibilidade de serem apresentados recursos
especiais e extraordinários, bem como embargos e agravos.
No caso em apreço, apesar dos ministros apresentarem uma discussão
principiológica densa, não se estava questionando a aplicação do Princípio da
Presunção Inocência, visto que, o inciso LVII do artigo 5º da CR se trata de uma
18
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regra constitucional, ou seja, quando a Constituição Federal fala que ninguém pode
ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, isso quer disser ninguém.
Afinal, para a referida interpretação da Constituição que o pleno do STF fez, era
necessário que o texto constitucional fosse alterado, pois o preceito constitucional é
clara regra de tratamento, e, regra incide na base do tudo ou nada e não pode ser
submetida a uma ponderação, tal como leciona Ronald Dworkin: “As regras são
aplicáveis à maneira tudo ou nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou
a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”.22
Desta forma, se a regra não vai ser aplicada ela deve ser alterada pela via
legislativa e não por artifícios de linguagem ou interpretação extensiva. Luís Roberto
Barroso já disse que os “Juízes e Tribunais não podem presumir demais de si
próprios23, pois estes só têm legitimidade quando são capazes de motivar
racionalmente suas decisões baseando-se na Constituição.24 Sendo, assim, o STF
realizou uma interpretação extensiva e sem integridade, visto que deu uma
interpretação diversa do que a Constituição chama de transito em julgado, ou, deu
ao transito em julgado outro significado. Pois, a interpretação deve começar com um
texto, ou seja, como Gadamer citado por Lenio Streck diz: “se queres dizer algo
sobre um texto, deixe primeiro que o texto lhe diga algo”.25
O texto jurídico-constitucional democrático-transformador chegou e encontrou
um jurista cravado ao paradigma anterior e que não conseguiu assumir uma postura
de defesa da lei (Constituição) em seu conteúdo social-transformador. E dessa
forma, o alienado intérprete não percebe os pré-juízos “como” pré-juízos fazendo-o
refém da tradição ilegítima. Compreender é um ato produtivo de dar sentido à coisa,
e por sua vez, interpretar será explicitar uma possibilidade de aplicação correta do
texto compreendido.26
A tese do romance em cadeia, de Dworkin, em que a decisão é baseada em
princípios e respeita a história institucional da comunidade, é uma premissa do
Código do Processo Civil de 2015, que busca a estabilização das interpretações.
Sendo assim, o art. 926 do CPC determina que: “os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.27
No que se refere as decisões monocráticas dos ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que negaram o caráter vinculativo à decisão do pleno, no HC
nº 126.292-SP, se forem analisadas sob as lentes da coerência e da integridade,
perceber-se-á que, mesmo a decisão sendo de caráter subjetivo e, por essa razão
sem o caráter erga omnes ou vinculante, era uma decisão proferida pelo pleno, ou
seja, a decisão demonstrava o entendimento da maioria dos ministros, uma decisão
22
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proferida pelo colegiado do STF, destarte, para mudar este posicionamento seria
necessário uma nova decisão colegiada.
Desse modo, é possível a superação de um precedente, por meio do stare
decisis vertical ou hierárquico e pelo stare decisis horizontal, o último é o que
interessa para este escrito, pois, é referente ao dever do STF e do STJ de seguirem
os seus próprios precedentes, ou seja, o precedente do HC 126.292 deve ser
superado, apenas, pelo colegiado que o gerou. Destarte, do ponto de vista
institucional as decisões monocráticas demonstraram um forte menosprezo pelo
colegiado da própria corte que integram. Desse modo, por mais que o HC 126.292
estampa uma interpretação equivocada tanto da Lei Constitucional quanto da lei
infraconstitucional, a questão neste ponto gira em torno da estabilidade das decisões
da Corte Suprema, portanto, não se analisa o mérito, pois, o fato é, que, “as
decisões monocráticas de ministros devem submeter-se a orientações consolidadas
pelo Plenário, quer eles concordem ou não com a solução dada pelo colegiado”. 28
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 respostas pode
acabar destruindo o sistema jurídico.29
Para professor Lenio Streck o sistema jurídico brasileiro não conseguiu
construir uma cultura da decisão judicial, baseado no que ele chama de
“constrangimentos epistemológicos”, que é uma forma de questionar as decisões
judiciais equivocadas, ou seja, a “doutrina deve voltar a doutrinar” e não estar
apenas a serviço das decisões dos tribunais.30
4. CONCLUSÃO
As quatro decisões recentes que o STF proferiu, o Habeas Corpus
126.292/SP, o Habeas Corpus 135.100/MG, a Medida Cautelar no Habeas Corpus
135.752/PB e a decisão de mérito no último, analisadas sobre a ótica da tese da
integridade e coerência no direito, que tem como objeto uma reconstrução da
interpretação, em que o judiciário deve estar preocupado com a validade das normas
e com a racionalidade de suas decisões, não passam por este filtro, visto que em
nenhuma delas foi possível verificar a integridade e a coerência.
No Estado Democrático de Direito não é admissível que cada juiz decida da
forma que ele entenda ser a correta resposta, pois, o que garante a resposta correta
é a construção do Direito, em que mantem todas as decisões dentro do conjunto.
De modo que, as múltiplas respostas, dadas para casos parecidos, do egrégio
Tribunal, decorre, justamente, das divergências entre interpretação e aplicação do
Direito, que por ser uma palavra polissêmica e um tanto por isso vaga, eles
imaginam que são proprietários e projetam suas ideais de vida, como se fossem, de
fato, expressão de algo objetivo. Isso não significa que não haja limites e que tudo
esteja à disposição deles. O limite deve ser a Constituição, visto que, ela é uma
promessa de emancipação, portanto, os interpretes devem cumpri-la, e, em
decorrência do limite Constitucional, a resposta do judiciário deve ser integra e
coerente, de forma que gere segurança jurídica.
28
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DIREITO FUNDAMENTAL À DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Natália Mendes Pesch1
Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Garantismo e sistema criminal
RESUMO
Esse artigo pretende analisar a desobediência civil em prol de direitos morais como
direito fundamental e a legitimidade do Estado em punir esses casos à luz da obra
de Dworkin contextualizado com o filme A Grande Luta de Muhammad Ali, que
retrata o processo do lutador Muhammad Ali por se recusar em se alistar no exército
por motivos de consciência e ideais religiosos.
Palavras-chave: desobediência civil; direitos morais; consciência; Dwokin;
Muhammad Ali.
ABSTRACT
This paper intends to analyze the civil disobedience in favor of moral rights as
fundamental right and the Government’s legitimacy in punish this cases based in
Dworkin's work contextualizing with the movie Muhammad Ali's Greatest Fight, that
portrays Muhammad Ali's process for refusing induction into the Army for conscience
and religious's sake.
Key-words: civil disobedience; moral rights; conscience; Dworkin; Muhammad Ali.
1. INTRODUÇÃO
As normas foram feitas para serem seguidas. A razão disso vêm do fato de
serem feitas pelo Poder Legislativo cujos membros são eleitos pelo povo,
indiretamente fazendo que as leis sejam feitas do povo para o povo, como uma
manifestação da vontade deste. Além disso, a obediência a lei também é devida
pelo fato de ela fazer possível a convivência em sociedade, prescrevendo a conduta
correta a ser seguida e impondo sanção para o seu descumprimento, garantindo o
bom funcionamento da comunidade.
Mas isso nem sempre ocorre; algumas leis conflitam com a moral das
pessoas, já que a lei nem sempre segue o que a moral prescreve, e o certo de lei
confronta-se com o certo da moral. Levantando se a questão: deve-se, então,
obedecer a lei e contrariar nossas próprias convicções ou seguir a nossa
consciência e infringir a lei? De acordo com Dwokin, existe um consenso que o
1Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba
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povo possui alguns direitos morais contra seu governo 2. Assim, o boxeador
Muhammad Ali preferiu a segunda opção na questão do alistamento, recusando-se
a servir o exército porque contrariava suas crenças religiosas, aceitando todas as
consequências que seu ato gerou.
O que nos leva a outra questão: o Estado tem o direito de punir aqueles que
desrespeitam suas leis por questões morais? O jus puniendi que possui lhe dá a
possibilidade de domar aqueles que perturbam o equilíbrio social, infringindo suas
leis, de forma a tornar a convivência em sociedade possível. Mas aqueles que
desrespeitam suas normas por achar ser isto o certo a fazer podem ser colocados
na mesma categoria daqueles que a infringem por ver nisso uma vantagem mesmo
achando errado? Há, então, claramente a necessidade de se distinguir esses dois
grupos, bem como a real necessidade de punição do primeiro, já que as leis
deveriam representar o caminho certo a se seguir.
2. METODOLOGIA
O presente artigo tem o objetivo de abordar a temática da desobediência
civil, ou seja, do não cumprimento da lei por motivos de consciência,
contextualizando o referido com o filme A grande luta de Muhammad Ali, através do
método dedutivo, utilizando-se de livros e artigos científicos.
3. A GRANDE LUTA DE MUHAMMAD ALI
O filme acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos no momento em
que os juízes tinham que decidir sobre o recurso de Muhammad Ali da decisão que
o condenou à prisão por ter se recusado a servir o exército dos EUA na Guerra do
Vietnã por motivos religiosos, pois o islamismo impedia que seus seguidores
participassem de conflitos armados. Parcialmente por pressões do governo Nixon,
alguns juízes não queriam aceitar o recurso sob o argumento de todos os negros
americanos se converteriam ao islamismo para evitar lutar no Vietnã, enquanto
outros acreditam que a condenação do lutar fosse mais uma questão de racismo.
Para se opor ao alistamento, Ali teria que cumprir três requisitos básicos,
estar em oposição consciente a qualquer guerra, a oposição deveria ser baseada
na sua formação religiosa ou em suas crenças e deveria mostrar que sua objeção
era sincera. A discussão do filme se dá porque a oposição à guerra no Islamismo
não seria a qualquer guerra, já que ele declarou que lutaria se Deus comandasse.
O recurso acabar por ser votado procedente, com base em um precedesse
em que Testemunhas de Jeová foram contemplados com solicitações análogas.
4. A OBRIGAÇÃO DE SEGUIR A LEI
Convencionou-se que toda pessoal, individual ou coletivamente, tem a
obrigação política de obedecer ao Estado que representa a legalidade ou tem a
pretensão de representá-la. Nesse sentido, o Estado Moderna centraliza seu
objetivo com a finalidade de que as pessoas respeitem um poder político
centralizado de forma voluntária, recorrendo ao uso da força apenas quando for
necessário. Assim, o Estado teria como fim a realização da dominação sobre a
população de um território, pois sem essa manifestação de poder a existência de
2DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 253.
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um Estado não é efetivada por consistir em uma manifestação centralizada e
superior com a capacidade de submeter todas as outras manifestações de poder da
sociedade. Procura-se a conquista da obediência voluntária por meio do
cumprimento de algumas promessas inscritas no início da modernidade, sendo a
principal delas, a emancipação do homem, ou a realização das necessidades
humanas fundamentais, sendo tais promessas transcritas nas Declarações de
Direitos Humanos. Entretanto, a garantia da realização de promessas por meio de
sua positivação, tornando-as normas jurídicas, também limitaram seu exercício, pois
apenas poderiam ser realizadas da forma e à medida que estivessem
normatizadas3.
Em uma democracia o cidadão tem um dever moral de seguir todas as leis,
mesmo que não concorde com todas elas. Esse dever é para com os outros
membros da sociedade que obedecem as leis que não gostam em prol da boa
convivência social. Mas este dever geral não pode ser absoluto, porque até uma
sociedade justa pode fazer leis e políticas injustas, e uma pessoa possui outros
deveres além daqueles para com o Estado. Deve honrar seus deveres morais e
para com sua consciência, e se estes conflitam com seu dever para com o Estado,
cabe a ele, fazer o que pensa ser o certo. Entretanto, se decidir violar a lei, deve se
submeter ao julgamento e punição do Estado, em reconhecimento a ter suplantado
seu dever para com seus concidadãos, mas não eliminado, por suas obrigações
morais ou religiosas. Esse o ponto de vista da maioria que discutem o caso da
desobediência civil, tanto a favor quanto contra4.
Para que os indivíduos obedecessem voluntariamente, Platão baseia-se na
crença em uma vida futura em que haverá recompensas e punições, estabelecendo
as condições para que cada um seja beneficiado ou alijado dos benefícios ou
prejuízos advindos dessa vida futura. Assim, ele usa o filósofo que se preocupa com
o invisível e que aqueles que não tem a capacidade de penetrar nesse mundo
invisível são convencidos a obedecer. A imortalidade da alma e a crença em uma
vida futura com recompensas e castigos que depende da nossa forma de agir
alteraram a história e ainda fazem muitos obedecerem e seguirem determinados
princípios sem saber o motivo, tendo essa ideia norteado os caminhos políticos do
mundo. Ademais o conceito de bem comum é o argumento principal para os
governos tomarem suas decisões5
Tanto conservadores quando liberais, presumem que, em uma sociedade
decente, todos devem obedecer à lei, seja qual for. Esta é a causa da cláusula do
“dever geral.” Mesmo que os liberais acreditem que esse deve posso ser colocado
de lado às vezes, eles presumem que o dever à obediência continua submerso, de
forma que uma pessoa age de forma corretamente ao aceitar a punição em nome
desse dever6.
Além disso, de acordo com Juliana Brina Corrêa Lima de Carvalho: “A
3PRANDO, Felipe Cardoso de Mello. Desobediência Civil: uma possibilidade para a realização dos
Direitos Humanos. Agosto de 2002. 130p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. p. 57-58
4DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 287.
5BOERI, Helio Antonio Ardenghi. Desobediência Civil: um estudo da resistência como ato ao direito
de cidadania. Fevereiro de 2001. 88p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2001. p. 11
6DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 295.
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autoridade implica uma obediência na qual os homens não são despojados de sua
liberdade. O elemento coercivo repousa na relação mesma e é anterior à efetiva
emissão de ordens.” 7Assim, além do dever geral, há a autoridade do Estado que
inspira a obediência sob pena de sanções. E “as leis destinam-se a estabelecer
limites e criar canais de comunicação entre os homens.” Dessa forma, as leis não
devem ser somente seguidas, mas apoiadas, já que obedecê-la é apoiar a
democracia8.
Nesse sentido, Rawls citado por Frizon entende que ao adotar-se um sistema
democrático, as pessoas devem aceitar e obedecer a leis injustas em determinadas
condições, pois sem este dever, a confiança e a crença no sistema fracassariam:
“Adotar o do princípio da maioria conduz as pessoas a aceitar leis injustas
em determinadas condições. Mas a longo prazo o ônus da injustiça deveria
ser distribuído de forma equitativa entre os vários grupos de uma
sociedade. Caso a distribuição não ocorrer, é notório perceber que o dever
de obedecer causa problemas para as minorias, que sofreram injustiças por
um período maior de tempo. Não poderá ser aceito de modo algum a
negação de liberdades básicas, tanto nossas quanto de outros, pois tal
negação nem implicitamente estaria contida no significado de justiça da
posição original, e tampouco poderia ser acordada no entendimento dos
direitos da maioria na convenção constituinte. Isso nos leva a observar que
somente levamos à autoridade democrática questões de imperfeições de
um sistema constitucional que atinjam diretamente os princípios de justiça
da liberdade igual. Pelo princípio de civilidade temos o dever de aceitar
certos defeitos existentes nas instituições, ao mesmo tempo devemos ter
moderação ao nos beneficiar-nos delas. Tendo em vista este fato, há um
dever natural de não se utilizar das falhas das ordenações sociais como um
pretexto para desobedecer as mesmas, ou para explorar as lacunas
existentes no sistema para promover interesses pessoais. Sem este dever
natural, a confiança e a crença neste sistema tendem a fracassar. Assim,
em um estado de quase justiça, existe, comumente, o dever de obedecer às
leis injustas, desde que não ultrapassem certos limites de injustiça. Rawls
orienta que as discussões expostas propiciarão uma maior clareza sobre
quais são nossos deveres políticos.”9

5. DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Todos os indivíduos, cidadãos ou não, tem a obrigação de cumprir com o
dever político de obediência ao direito estatal, tendo como contrapartida, a
realização de promessas inscritas na modernidade ocidental capitalista, como a
segurança, os Direitos Humanos e a estabilidade. Essas promessas inscritas nos
ordenamentos jurídicos feitas a todos os membros da sociedade não são
cumpridas, mesmo que as pessoas cumpram com seu dever político, decorrendo do
fato da modernidade capitalista submeter a concretização dos princípios de
emancipação social o projeto de regulação social de modo a eliminar a tensão entre
7CARVALHO, Juliana Corrêa Lima de. A desobediência civil no pensamento político de Hannah
Arendt: um direito fundamental. Espaço Jurídico : Journal of Law, Joaçaba, Vol 13, Iss 1, p 55-66
(2012), 2012, p. 62
8CARVALHO, Juliana Corrêa Lima de. A desobediência civil no pensamento político de Hannah
Arendt: um direito fundamental. Espaço Jurídico : Journal of Law, Joaçaba, Vol 13, Iss 1, p 55-66
(2012), 2012, p. 64
9FRIZON, Nelson. A fundamentação da desobediência civil em “Uma teoria da justiça” de John
Rawls. 2009. 90 p. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2009. p. 50
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eles. Verifica-se uma diminuição das possibilidades emancipatórias e da realização
dos Direitos Humanos, sendo sua efetivação parcial e seletiva, exigindo-se o
reconhecimento do sujeito e do seu direito pelo Estado, que constitui-se como o
lugar legítima para a emancipação social para a concretização dos Direitos
Humanos. Através da desobediência civil tornar-se-ia possível a realização dos
Direitos Humanos, invertendo-se a premissa de que seria preciso a obediência ao
direito positivo estatal para sua realização 10.
De acordo com Dworkin, “a Constituição funde questões jurídicas e morais,
fazendo com que a validade de uma lei dependa da resposta a problemas morais
complexos”, como saber se uma lei respeita a liberdade ou a dignidade humana de
todas as pessoas. Essa combinação, porém, não deixa claro se a Constituição
reconhece todos os direitos morais ou se alguém deve seguir a lei mesmo que ela
infrinja seus direitos morais 11 ou mesmo de outras pessoas. Essas questões são
fundamentais quando minorias reclamam direitos morais negados pelo direito.
John Rawls confere à desobediência civil um caráter estabilizador da
sociedade, pois ela serve para prevenir desvios do caminho da justiça e para
corrigi-los quando acontecem por meio da resistência à injustiça dentro dos limites
da fidelidade à lei. Ainda, a define como um ato público, não violento, consciente
não obstante um ato político, contrário à lei, praticado com o fim de provocar uma
mudança na lei e nas políticas do governo12. Assim, Frizon explica que:
“Agindo dessa forma, alguém se dirige ao senso de justiça da maioria da
comunidade e declara que, em sua opinião ponderada, os princípios da
cooperação social entre homens livres e iguais não estão sendo
respeitados. Lembra Rawls, que a lei a qual se quer a modificação não,
necessariamente, é a qual que se está desobedecendo no protesto. Isso faz
compreender que a desobediência civil pode ser chamada de direta ou
indireta. Pois há casos que se tornaria muito oneroso96, infringir a própria
lei considerada injusta, para aqueles que protestam. Outro aspecto a ser
observado é que o ato de desobediência civil é realmente considerado
contrário à lei, os envolvidos no ato estão preparados a opor-se a lei mesmo
que ela seja mantida, inclusive, quando os tribunais já tenham se
manifestados contrários a eles.”13

A desobediência civil tem um papel destacado no mundo contemporâneo
como uma das maneiras mais claras e democráticas de luta e de busca de
igualdade social. Dentre os diversos modos de violação da lei, é a desobediência
civil o mais respeitado, ou deveria ser o mais reconhecido, levando-se em conta que
a sua aplicabilidade considera ao se caracterizar pela consciência, publicidade e
não-violência, com o objetivo de mudar a lei ou alterar programa governamental,
podendo, ainda que com algumas restrições, justificar-se sob o ponto de vista

10PRANDO, Felipe Cardoso de Mello. Desobediência Civil: uma possibilidade para a realização dos
Direitos Humanos. Agosto de 2002. 130p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. p. 8-9.
11DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 285.
12PRANDO, Felipe Cardoso de Mello. Desobediência Civil: uma possibilidade para a realização dos
Direitos Humanos. Agosto de 2002. 130p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. p. 61-62.
13FRIZON, Nelson. A fundamentação da desobediência civil em “Uma teoria da justiça” de John
Rawls. 2009. 90 p. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2009. p. 61
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moral, político e jurídico 14.
O dever geral é um pouco incoerente em uma comunidade que reconhece
direitos. Se uma pessoa pensa ter direito à manifestação, então crê que o Estado
cometeria um erro ao impedir o exercício desse direito, com ou sem lei. Se ele pode
acreditar nisso, “é tolice falar de um dever de obedecer à lei, enquanto tal, ou de um
dever de aceitar uma punição que o Estado não tem o direito de aplicar.” 15
Para Carvalho, a desobediência não é a repudiação de um dever, mas a
reiteração deste, assim:
“a desobediência ao direito está compreendida no próprio conceito de
obediência: dissentir implica consentir, pois quem sabe que pode discordar
está consentindo quando não diverge. O direito de desobedecer é, portanto,
fundante da comunidade política, no sentido de que é condição para tornar
a promessa, inscrita na lei, o resultado de um consentimento explícito numa
comunidade política.”16

Além disso, apoiando-se em Hannah Arendt, argumenta que a desobediência
civil não é uma ação solitário de um homem, mas uma ação coletiva, de caráter
público, já que surge quando um grupo pensa que os meios legais de mudança não
são mais suficientes. Assim, é um direito fundamental voltado à mudança, com a
intenção de recuperar aptidão de agir coletivamente, de reorganizar a comunidade
política e de reiterar suas promessas17.
No mesmo sentido, Ihering vê na luta algo essencial para a existência do
próprio direito, fazendo a desobediência necessária para sua manutenção:
“Em todos os casos em que o direito existente encontra esse sustentáculo
no interesse, o direito novo não pode chegar a introduzir-se, senão à custa
de uma luta que por vezes se prolonga durante mais de um século e que
atinge o mais alto grau de intensidade quando os interesses tomaram a
forma de direito adquiridos, Veem-se então em presença dois partidos,
tomando ambos por divisa a santidade do direito; um arvora a bandeira do
direito histórico, do direito do passado, outro a do direito que, dia a dia, se
vai formando, dia a dia, vai rejuvenescendo, do direito primordial que a
humanidade tem de se regenerar constantemente.”18

Para Thadeu Weber, existindo uma ideia pública e política de justiça, não se
pode permitir que alguns sofram grandes injustiças. Assim a desobediência se
justifica, além de conservar as instituições justas, trazendo estabilidade para uma
comunidade bem organizada19.
As pessoas possuem certos direitos contra seu governo, direitos morais
transformados em direitos jurídicos pela Constituição, que devem ser direitos no
sentido forte. Assim, quando o governo restringe qualquer direito deve estar pronto
14BOERI, Helio Antonio Ardenghi. Desobediência Civil: um estudo da resistência como ato ao direito
de cidadania. Fevereiro de 2001. 88p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2001. p. 27
15DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 295-296
16CARVALHO, Juliana Corrêa Lima de. A desobediência civil no pensamento político de Hannah
Arendt: um direito fundamental. Espaço Jurídico : Journal of Law, Joaçaba, Vol 13, Iss 1, p 55-66
(2012), 2012, p. 64
17CARVALHO, Juliana Corrêa Lima de. A desobediência civil no pensamento político de Hannah
Arendt: um direito fundamental. Espaço Jurídico : Journal of Law, Joaçaba, Vol 13, Iss 1, p 55-66
(2012), 2012, p. 64
18IHERING, Rudof von. A luta pelo direito. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 28
19WEBER, Thadeu. Ética, direitos fundamentais e obediência à constituição. Signos Filosóficos, Porto
Alegre, Vol.51, p.96-111, 2006, p. 105
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para justificar o que quer que faça, sendo uma justificação suficiente a utilidade
geral – que produza mais benefícios que danos. Mas supõe-se que os direitos
constitucionais denominados fundamentais representam direitos, no sentido forte,
contra o governo. Sempre que a lei equivocadamente invade seus direitos contra o
governo, um homem tem o direito de desobedecer à lei 20. Então, o direito de Ali à
liberdade religiosa, ao livre pensar, à igualdade dão ensejo suficiente à sua recusa
ao alistamento militar. O direito de desobedecer à lei não é isolado, que tem a ver
com a consciência, mas um acréscimo a outros direitos contra o governo. A
aprovação de uma lei não pode afetar os direitos que as pessoas têm de fato, o que
é de extrema importância, pois impõe a atitude que alguém pode tomar, em relação
à sua decisão pessoal, quando o que está em jogo é a desobediência civil 21.
Boeri ainda explica que basicamente haveria três formas de justificação para
a prática de desobediência civil: a justificação moral, em que o cidadão considera
que sua comunidade tem o direito e o dever de lutar pela igualdade e o respeito aos
seus semelhantes, sendo covarde quem não agir; a justificação política, que seria
uma forma de estabilizar, inclusive a ordem constitucional que às vezes é burlada, e
integrar de forma concretizar a democracia e o discurso moral; e a justificação
jurídica da desobediência, pois há vérios fatores constitucionais e legais que deixam
claro que o cidadão possui o direito de resistir a forma arbitrárias ou ditatoriais,
tornando clarividente que o direito à desobediência civil está presente nos textos
legais22.
Nesse sentido, Frizon explica que para Rawls a justificação da desobediência
civil está na injustiça das leis e políticas:
“Considerando que o aceite de ordenações concretas que são injustas
depende de justificações, o inverso também é verdadeiro, significando dizer
que a não obediência também, precisa ser justificada. Essa justificativa
depende do grau de injustiça das leis e instituições. Rawls afirma que são
dois os modos que ocasionam o surgimento das injustiças: um quando as
ordenações se afastam dos princípios aceitos publicamente; e outro quando
essas ordenações se conformam com uma concepção de justiça, ou com
uma visão de classe dominante que não é razoável e muitas vezes
claramente injusta. Esses modos de injustiças seriam os motivos que
justificariam uma possível teoria da desobediência civil. Pode-se dizer que
uma possível condição para recorrer à desobediência civil está estritamente
ligada ao afastamento das leis e políticas, no caso concreto, dos padrões
publicamente reconhecidos, afetando ou violando, consideravelmente, a
concepção predominante de justiça. Toda a análise feita por Rawls acerca
da obediência à leis injustas só é possível em uma sociedade de quase
justiça. Para esclarecer essa situação se retoma a construção de um regime
constitucional viável, que satisfaz os princípios de justiça e que ocorre na
convenção constituinte, na qual as partes têm o objetivo de encontrar
aquela constituição com maior probabilidade de conduzir uma legislação
justa e eficaz. O procedimento feito na convenção constituinte é justo, mas
imperfeito. Essa seria a solução apresentada pelo autor, ou seja, somos
obrigados pelo dever natural de apoiar instituições justas e acatar leis e
políticas injustas, desde que respeitem os princípios da justiça.” 23
20DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 292-294
21DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 295
22BOERI, Helio Antonio Ardenghi. Desobediência Civil: um estudo da resistência como ato ao direito
de cidadania. Fevereiro de 2001. 88p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2001. p. 30-31
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A existência dos direitos contra o governo estariam em perigo se este
pudesse colocá-los de lado apelando para o direito da maioria democrática fazer
valer sua vontade. Um direito contra o governo deve ser um direito de fazer ou de
agira mesmo quando a maioria não concordar com isso ou mesmo que a maioria se
prejudique com isso, ou esses direitos seriam destruídos. Assim, para preservá-los,
necessita-se reconhecê-los como direitos concorrentes somente os que forem de
outros membros da sociedade, tomado como indivíduos 24. Para Dworkin, não há
“nenhuma prova genuína de que a tolerância de uma certa desobediência civil, por
respeito à posição moral de seus praticantes, contribua para aumentar essa
desobediência, e muito menos o crime em geral.” 25
A prática da desobediência civil pode ser vista como uma crítica ao direito e à
política estatal, pois o desobediente processam um juízo de valor a respeito de uma
legalidade. Essa crítica ao direito manifesta-se na denúncia de uma discrepância
entre um enunciado jurídico, ou a operacionalização da Justiça e realidade
cotidiana. A crítica procede em decorrência de um questionamento feito ao direito
estatal e aos seus princípios. Essa possibilidade é apresentada principalmente no
conceito de Dworkin que considera que a desobediência acontece pelo fato de a
validade de uma lei poder ser duvidosa26
Como a instituição dos direitos contra o governo é uma prática complexa e
problemática deve-se aceitar duas ideias importantes: a dignidade humana – que
presume existir formas de tratar uma pessoa que são inconciliável com seu
reconhecimento como membro da sociedade humana, e que esse tratamento é
injusto; e a igualdade política – que presume que os membros mais fracos da
sociedade têm direito à mesma deferência e respeito que o Estado dá aos mais
poderosos, de forma que, se algumas tem liberdade de decisão, todas devem ter a
mesma liberdade. Dessa forma, é compreensível que um homem tenha um direito
fundamental contra o governo se este for necessário para resguardar sua dignidade
ou sua posição ou de qualquer outro valor pessoa de igual importância. Então a
violação de direitos importantes deve ser levado a sério, já que significa tratar uma
pessoa como se fosse menos digna de consideração que as outras 27.
A desobediência civil pode ser considerada um instrumento legítimo quando
tem o objetivo de que um maior número de pessoas satisfaçam suas necessidades
humanas fundamentais, tornando-se um instrumento para a realização dos Direitos
Humanos quando torna isso possível aos excluídos, quando praticada por excluídos
que não são reconhecidos pelo sistema jurídico estatal e por aqueles em que o
reconhecimento oculta a inferioridade, os excluídos para quem são ofertados os
direitos, mas não a possibilidade de concretizá-los. Nessas situações, a prática da
desobediência civil implica na busca de outros referenciais que alarguem os limites
impostos pela teoria liberal que devem apontar para novas possibilidades de
23FRIZON, Nelson. A fundamentação da desobediência civil em “Uma teoria da justiça” de John
Rawls. 2009. 90 p. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2009. p. 80
24DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 298
25DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 300
26PRANDO, Felipe Cardoso de Mello. Desobediência Civil: uma possibilidade para a realização dos
Direitos Humanos. Agosto de 2002. 130p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. p. 67-68.
27DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 304-305
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entendimento dos Direitos Humanos e possibilitem o reconhecimento das
diferenças, pois por meio desse reconhecimento pode tornar-se visível a existência
de outras necessidades humanas fundamentais, assim com a sub-realização em
outros casos28.
6. LEGITIMIDADE DE O ESTADO PUNIR A DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Dworkin coloca que para os conservadores os homens que desobedecem a
lei, como os que escapam do recrutamento militar devem ser processos, mesmo
sendo sinceros porque a sociedade não pode permitir a falta de respeito pela lei que
esse comportamento expressa e encoraja. Assim devem ser punidos para que eles
e outro igual a eles sejam desencorajados a agir dessa forma. Para o autor, há aqui
uma contradição “Se uma pessoa tem o direito de fazer o que sua consciência lhe
ordena, como justificar que o Estado a desencoraje de agir assim? O Estado não
estaria sendo iníquo ao proibir e punir aquilo que as pessoas têm o direito de
fazer?”29
Além disso os liberais também tomam essa posição afirmando que as leis
devem ser aplicadas porque são justas, assumindo uma posição incoerente: “seria
justo processar uma pessoa por fazer o que sua consciência lhe exige, quando lhe
reconhecemos o direito de seguir sua consciência?”30
Para o jurista, uma possível resposta a isso seria a hipocrisia, já que
apoiariam da boca para fora direitos de consciência que na realidade não admitem.
Há plausibilidade nesta acusação, já que deve ter estado um jogo uma certa
hipocrisia quando funcionários públicos de diziam considerar importante a
consciência negaram a Muhammad Ali o direito de lutar em seus Estados. Se,
apesar de suas convicções religiosas, Ali tivesse servido o Exército, teria permissão
para lutar mesmo que, com base nos princípios que estes afirmavam honrar, ao
fazer isso se tornasse uma pessoa pior. Mas como nem todos os casos são tão
simples, há a necessidade de se encontrar outra explicação além de as pessoas
nem sempre dizerem o que realmente pretendem. Assim, destaca que há uma
explicação mais profunda em uma série de confusões que embaralham os
argumentos sobre os direitos, obscurecendo as questões mencionadas e
neutralizando as tentativas de desenvolver uma teoria coerente sobre como um
governo que respeite direitos deve se portar.31
O filósofo traz a definição da palavra “direito” no sentido de quando diz-se
que alguém possui direito a fazer algo, mas só quer-se negar que seja errado de
isso seja feito, ou seja quando alguém tem “direito” de comportar-se de acordo com
seus princípios ou de seguir sua consciência, e, assim o fazendo, não age errado,
mesmo que se discorde dessas convicções, e mesmo que, por motivos políticos ou
de outra espécie, deva ser coagido a agir contrariando elas 32. Voltando ao exemplo
do lutador, suas convicções religiosas – islamismo – dizia que não deveria participar
28PRANDO, Felipe Cardoso de Mello. Desobediência Civil: uma possibilidade para a realização dos
Direitos Humanos. Agosto de 2002. 130p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. p. 124-125
29DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 288
30DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 288
31DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 289
32DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 290
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de uma guerra a não declarada pelo próprio Deus, além de moralmente achar
errado lutar contra pessoas que nunca o maltrataram ou lhe fizeram qualquer mal,
por isso se recusou a ser vir o exército, sofrendo as sanções do Estado, como já
citado, além de outras consequências, como ter seu título de campeão dos pesos
pesados cassado.
Mas, como já argumentado, se uma pessoa acredita que tem um
determinado direito, acredita, também, que o governo erraria em impedi-la ou punila por isso. O que seria criticado por conservadores pelo princípio do respeito à lei.
Se uma lei, mesmo que ruim, não é aplicada, o respeito pelo direito se
enfraqueceria e a sociedade sofreria por isso. Assim um indivíduo perdendo um
direito moral, como o de se recusar ao alistamento militar, e ainda assim o
exercendo deveria ser punido como a lei prescreve, para o bem comum e para o
benefício geral, que seria um Estado militarmente forte. Porém os ganhos
utilitaristas não podem justificar o impedimento de um homem fazer o que tem o
direito de fazer. Não há porquê falar de em respeito aos direitos individuais se não
houvesse um sacrifício, que é o de renunciar qualquer benefício colateral que o
Estado possa ganhar se ignorar esses direitos quando lhe forem inconvenientes.
Dessa forma, o bem comum não seria uma boa razão para restrição de direitos,
mesmo que este seja um grande respeito à lei33.
Além disso, existem alguns bons motivos para não se processar as pessoas
que, com base em seus princípios morais, nãos obedecem as leis referentes ao
recrutamento militar. Um deles é que elas agem com razões melhores que aqueles
que infringem as leis por ganância ou por querer revolver o governo. Outro é que a
sociedade perde ao punir um grupo que inclui alguns de seus cidadãos mais fiéis e
seguidores da lei. Prendê-los faria sua alienação diante da sociedade aumentar 34. A
sentença de Ali, caso não tivesse sido reformada, aumentaria a desigualdade que
os negros sofriam nos Estados Unidos, motivo pelo qual sua luta, retratada no filme,
foi tão importante para o movimento dos direitos civis no país.
Assim, para Dworkin, um governo que diz reconhecer os direitos individuais
deve abandonar a ideia que as pessoas nunca possuem o direito de violar a lei e
não deve delimitar os direitos dos cidadãos de forma que possam ser suprimidos
por supostos motivos de bem geral. Por isso, é necessário reputar desonesto
qualquer governo que trate com severidade a desobediência civil, ou que se oponha
a protestos. A instituição dos direitos é extremamente importante, porque simboliza
o compromisso da maioria às minorias de que sua dignidade e igualdade serão
respeitadas35.
7. CONCLUSÕES
Com isso, conclui-se que a desobediência civil é um direito fundamental dos
cidadãos, já que contribui para a evolução do direito e instauração de uma nova
ordem de direitos. Basta lembrarmos que a maior parte dos direitos foram
conquistados com a luta e oposição frontal à ordem vigente, sendo o maior exemplo
disso a Revolução Francesa (1789) – que através destes métodos conquistou os
direitos fundamentais que hoje chamados de 1ª geração, representados pela
33DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 296
34DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 316
35DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 313-314
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liberdade e pela negativa do Estado em interferir.
Mesmo um indivíduo que age sozinho como Muhammad Ali, ainda conquista
direitos para os outros cidadãos, já que sua luta serve de exemplo para os outros,
mostra que a conquista do direito que acredita possuir pode ser possível, além de
criar a consciência em minorias, no caso os negros, de que eles possuem iguais
direitos em relação aos demais. A desobediência civil então, além de direito
fundamental, serve como instrumento na concretização dos direitos fundamentais
positivados no ordenamento, mas não concretizados pelo Estado, de forma a tornar
essa violação visível e alterá-la para que a sociedade torne-se mais justa, equitativa
e mais humano.
Além disso, o Estado não possui o direito de punir aqueles que desobedecem
suas leis por acreditarem que seja o certo a fazer com base em suas convicções
morais ou religiosas, já que um Estado que reconhece o direito de seus cidadãos
não pode deixar de reconhecer este apenas porque vai contra o que estabelece. A
desobediência civil deve servir ao Estado como reflexão para a necessidade de lei
que injustiça alguns de seus cidadãos e para formas de se corrigir isso, de garantir
que todos os indivíduos tenham seus direitos assegurados.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo abordar aspectos que discorrem sob as
dificuldades, bem como as perspectivas da gestão escolar pública no âmbito da
educação infantil. Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma
análise exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo.
Destaca-se como instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e
documental. Sabe-se que a luta pelo direito à educação para todos vem sendo
travada há anos, porém há um déficit importante no que diz respeito a efetivação
dessa garantia, assim como há dificuldade também ao garantir os direitos sociais
dentro das instituições de ensino públicas. O início dessa luta se deu após a
Segunda Guerra Mundial, devido a grande existência de crianças órfãs, e é marcada
por várias reivindicações sociais para a existência de direitos que protegessem e
assegurassem a sobrevivência das crianças que não tinham a presença dos pais.
Atualmente ainda existem vários obstáculos a serem enfrentados pelo Estado no
que diz respeito à efetivação desses direitos, além da enorme diferença educacional
entre as creches/pré-escolas com as instituições privadas. Neste sentido, a
discussão envolverá as dificuldades presentes no cotidiano do ensino público, a fim
de buscar soluções relevantes que possam contribuir através da atuação do Estado
e da sociedade, para a efetivação desse direito da criança, assim como a questão
da educação infantil no desenvolvimento da sociedade e a importância do seu papel
na mesma.
Palavras chaves: direito à educação; creches e pré-escolas; ensino infantil público.
ABSTRACT
The present work has as objective to address aspects that discuss under the
difficulties, as well as the perspectives of the public school management in the scope
of the infantile education. Methodological aspects the research constitutes an
exploratory analysis, of qualitative character, developed from the deductive method.
The bibliographical and documentary research stand out as an instrument of data
collection. It is known that the fight for the right to education for all has been under
way for years, but there is a significant deficit in terms of ensuring this guarantee, just
as there is also difficulty in guaranteeing social rights within public educational
1
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institutions. The beginning of this struggle occurred after World War II, due to the
great existence of orphaned children, and is marked by several social demands for
the existence of rights that would protect and ensure the survival of children who did
not have the presence of their parents. There are still a number of obstacles to be
faced by the State regarding the realization of these rights, as well as the enormous
educational difference between nurseries / pre-schools and private institutions. In this
sense, the discussion will involve the difficulties present in the daily life of public
education, in order to seek relevant solutions that can contribute through the actions
of the State and society, to the realization of this right of the child, as well as the
issue of early childhood education in development society and the importance of its
role in it.
Key words: right from childhood; nurseries and pre-schools; public kindergarten.

1. INTRODUÇÃO
A luta pelos direitos da criança no âmbito da educação vem sendo travada há
décadas, e apesar disso, ainda enfrenta inúmeras dificuldades quando se trata da
efetivação dos mesmos, bem como dos direitos sociais dentro das instituições. Por
conta disso, no primeiro capítulo será apresentado os primórdios da luta por esse
direito, assim como dados específicos atualizados.
A diferença da realidade educacional vivenciada pelas crianças da escola
privada e das creches traz inúmeras dúvidas sobre o sistema educacional público.
Visto que a exclusão não está presente somente nos níveis de ensino fundamental,
médio e superior, novas indagações surgem acerca desse campo de estudo. A
problemática em torno do direito das crianças é discutida por vários autores, os
quais buscam enfatizar a importância das crianças estarem presentes nas
instituições de ensino, sejam elas, públicas ou privadas.
O segundo capítulo discorrerá sobre alguns dos problemas enfrentados pelo
Estado no que diz respeito à efetivação desses direitos (educacional e social) no
âmbito da Educação Infantil pública, bem como suas perspectivas. E no próximo, a
discussão será acerca do tema no que diz respeito ao desenvolvimento da
sociedade, posto que, a sociedade do século XXI apresenta ideologias, valores de
família, pai, mãe, trabalho, cultura e educação totalmente diferentes de antigamente.
A Educação infantil sofreu grandes transformações nos últimos tempos. O
processo de aquisição de uma nova identidade para as instituições que trabalham
com crianças foi longo e difícil. Durante esse processo surge uma nova concepção
de criança, totalmente diferente da visão tradicional. Se por séculos a criança era
vista como um ser sem importância, quase invisível, hoje ela é considerada em
todas as suas especificidades, com identidade pessoal e histórica.
Essas mudanças originaram-se de novas exigências sociais e econômicas,
conferindo à criança um papel de investimento futuro, esta passou a ser valorizada,
portanto sua assistência teve que acompanhar os rumos da história. Sendo assim, a
Educação Infantil de uma perspectiva assistencialista transformou-se em uma
proposta pedagógica aliada ao cuidar e ao educar, procurando atender a criança de
forma integral, onde suas especificidades (psicológica, emocional, cognitiva, física,
etc...) devem ser respeitadas. Nessa perspectiva este artigo propõe uma discussão
sobre a evolução histórica da concepção de infância e sua repercussão no
atendimento destinado ás crianças em instituições de Educação Infantil pública.
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2. SOBRE O DIREITO DA INFÂNCIA
No ano de 1946, a Organização das Nações Unidas, como resultado da
Segunda Guerra Mundial observou-se a necessidade de assistência às crianças
órfãs e como resultado foi criado o “United Nations Internacional Child Emergency
Fund (Unicef)”, a partir deste período o direito da criança ganhou visibilidade
internacional. Tal visibilidade na contemporaneidade é expressa por dispositivos
legais de âmbito internacional, tendo como dipositivo legal a Convenção sobre os
Direitos da Criança, que foi concebida pela Assembleia Geral nas Nações Unidas
em 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990
(BRASIL, 2017a), que destaca “a criança, por motivo da sua falta de maturidade
física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais,
nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do
nascimento”.
De acordo com a autora Lucimary, “apesar de apresentarem um discurso
social e político sobre a infância de direitos, revelam um caráter paradoxal dessa
visibilidade: [...] ao falar-se (e ao estudar-se) as crianças, produzem-se na ordem do
discurso e na ordem das políticas sociais, efeitos contraditórios, que resultam da
extrema complexidade social da infância e da heterogeneidade das condições de
vida” (ANDRADE, 2010, p. 21).
Essa contradição demonstra de alguma forma a realidade da sociedade
brasileira, marcada por um cenário de miséria, exploração, violação e abandono dos
direitos da maior parte da população infantil, os quais são proclamados pela
Constituição Federal de 88, quando a mesma reconheceu a criança como cidadã.
Estabeleceu-se então como dever do Estado a garantia do atendimento em creches
e pré-escolas ás crianças de 0 a 6 anos. À vista disso, as creches passaram a fazer
parte das políticas públicas de ensino. Consequentemente a lei prevista no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) nº 8.069/1990, reiterou “a criança como sujeito
de direitos, a qual no artigo 53 referencia a contribuição da educação no
desenvolvimento pleno da pessoa, na conquista da cidadania e na qualificação para
o trabalho, destacando, ainda aspectos fundamentais da educação, como política
pública, quanto à necessidade de igualdade de condições para o acesso à escola
pública” (ANDRADE, 2010, p.23). E mais tarde com o surgimento da nova Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, o artigo 29
defendeu a educação infantil como a principal etapa da educação básica, tendo por
objetivo “o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade” (BRASIL, 2014b).
Segundo dados do Unicef,
“Aproximadamente 6,6 milhões de crianças menores de 5 anos morreram
em 2012, a maioria por causas evitáveis, uma violação ao seu direito
fundamental de sobreviver e se desenvolver. Quinze por cento das crianças
em todo o mundo são forçadas a trabalhar, o que compromete seu direito à
proteção contra exploração econômica e infringe seu direito de aprender e
de brincar. Onze por cento das meninas se casam antes dos 15 anos,
colocando em risco seus direitos à saúde, educação e proteção. Os dados
também revelam lacunas e desigualdades, uma vez que os ganhos
oriundos do desenvolvimento são distribuídos de maneira desigual: As
crianças mais pobres do mundo têm cerca de três (2,7) vezes menos
chance do que as mais ricas de contar com assistência qualificada durante
o nascimento, o que impõe a elas e às suas mães um maior risco de sofrer
complicações relacionadas ao parto. No Níger, todos os domicílios urbanos
possuem acesso à água potável, mas apenas 39% dos domicílios rurais têm
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esse benefício. No Chade, para cada 100 meninos que chegam à escola
secundária, apenas 44 meninas conseguem o mesmo, o que as afasta da
educação formal e das proteções e serviços que as escolas podem
oferecer” (BRASIL, 2014c).

Ao analisar informações anteriores, é possível constatar que o caráter
devastado da trajetória infantil faz parte da história brasileira, da mesma forma que
“a criança e seus direitos sempre foram discutidos em situações contraditórias”
(ANDRADE, 2010, p. 22). Sendo assim, o entendimento de tal caráter ajudará a
compreender o estudo sobre as instituições de educação infantil, considerando a
ideia de que as mesmas possam ser áreas de concretização no desenvolvimento
infantil, onde há várias dificuldades, como há também no âmbito da efetivação dos
direitos sociais dentro das creches e pré-escolas.
3. EDUCAÇÃO INFANTIL ENQUANTO UM DOS DIREITOS DA CRIANÇA NA
CONTEMPORANEIDADE
A Educação Infantil como um dos direitos da criança, se trata de um direito
previsto na Lei, artigo 4º, II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)
anos de idade (BRASIL, 2014d). No que diz ainda no Art. 5º “O acesso à educação
básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para
exigi-lo”.
Muito embora se tenha planos de defesa dos direitos da infância, a maioria
deles não são efetivados, com efeito, se resulta na intensificação da luta pelos
direitos da criança na sociedade. Lucimary Bernabé (2010, p.24) enfatiza que, podese observar “no cenário da educação infantil a presença de políticas públicas
focalizadas, seletivas e compensatórias, expressas pelo número reduzido de
creches mantidas pelo poder público, pela predominância de critérios
socioeconômicos e exigência do trabalho materno no preenchimento de vagas nas
instituições, pela indefinição orçamentária, pelos embates nos objetivos pedagógicos
propostos, etc”. Porém, há de se falar que atualmente alguns doutrinadores
entendem que o direito da criança à educação não persiste tão somente pela
exigência do trabalho dos pais, e sim como um direito subjetivo da criança, o que
torna essa garantia ainda mais valorosa para a classe infantil.
Outra problemática a ser enfrentada é o pequeno número de creches
disponíveis nos municípios, que provoca certa revolta nas famílias de baixa renda,
pois para que essas famílias possam ter vida digna e sucessivamente oferecer vida
digna aos seus filhos, os pais precisam trabalhar, toda via, devido a enorme
dificuldade de acesso às creches é necessário esperar liberação de uma vaga,
atrapalhando, desta forma a inserção desses pais no mercado de trabalho.
A demanda pelo acesso as creches, também ocorre pelo motivo de que “a
creche é entendida como algo necessário e muito vinculado ao problema da mulher
que trabalha. Com a deterioração do salário do homem, a mulher é cada vez mais
chamada a participar na luta pela sobrevivência da família” (CAMPOS, PATTO e
MUCCI, 1981, p.37). Recentemente podemos compreender que esta dificuldade se
dá, não pelo motivo desesperador de uma família, e sim como um direito da mulher
e da criança.
Apesar de existirem critérios para a inserção da criança, tanto na creche,
quanto na pré-escola, é relevante ressaltar que tais critérios não podem restringir o
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direito da criança à educação, a fim de que sejam entendidos como critérios de
prioridade e não de exclusividade.
O déficit apresentado nas creches e pré-escolas atualmente é de grande
proporção, mesmo que muitas famílias tenham a preferência de manter a criança em
casa até os 3 anos de idade, a fila de espera nas secretarias municipais de
Educação é longa. Sobre este aspecto, conforme relatório da Unesco publicado pelo
MEC (BRASIL. MEC. SEB, 2009), apresenta dois ângulos: um é a responsabilidade
dos municípios pela sua oferta e o outro são as diferenças socioeconômicas desse
acesso.
Observando os elementos socioeconômicos, há várias denúncias sobre o
acesso ao Ensino Infantil no Brasil, o qual tem passado por uma diferença relevante
entre o acesso da classe média/alta deixando no prejuízo os mais vulneráveis.
Sabemos que as crianças com famílias de menor poder aquisitivo é que mais têm
ficado à margem de seu direito. Cabe então aos municípios ampliarem a oferta de
atendimento, que já era deficiente antes mesmo de o Ensino Infantil tornar-se
obrigatório.
Além disso, os problemas que cercam o ensino público infantil existem por
vários outros motivos, como também em razão das turmas, por exemplo, nas
creches identifica-se grande número de alunos, enquanto na instituição privada o
número é menor, que oferece melhor qualidade de ensino. Os brinquedos da
instituição privada são melhores, os materiais didáticos são diferenciados, os
professores são qualificados, bem como os ambientes são favoráveis ao
desenvolvimento das crianças, enquanto nas creches o atendimento a esses
requisitos é privado e não propicia ao aluno um desenvolvimento adequado.
Vários pesquisadores estudam como sanar todas essas dificuldades, porém a
principal reinvindicação “do Movimento de Luta por Creches”, é exatamente a
“existência de creches diretas totalmente financiadas pelo Estado e que tenham a
participação dos pais na sua orientação” (CAMPOS, PATTO e MUCCI, 1981, p.42).
E que esse financiamento do Estado seja distribuído de forma igualitária para todas
as instituições da sociedade brasileira, verba é o que não falta para que isso seja
feito, até mesmo porque, a sociedade contribui com pagamento de impostos para
que todos esses direitos sejam reservados a todos os cidadãos brasileiros, sem
exceções.
4. EDUCAÇÃO INFANTIL E A SOCIEDADE
Desde os meados dos anos 1970, no interior dos movimentos feministas, as
mulheres vêm identificando o papel da infância na edificação da realidade social.
Não é atoa que a década da criança, anos 80, decorre à década da mulher. Foram
por base de pesquisas feitas nos últimos 40 anos, que se observou do que as
crianças são capazes de fazer em um ambiente coletivo, organizados por
profissionais da educação.
Com a orientação da psicologia, essa pesquisa foi se tornando
multidisciplinar, com o intuito de conhecer a criança e o seu papel na sociedade e
também com ajuda da sociologia da infância, que trabalha com aspectos como o
“tempo” e a “cultura infantil”, que surge no contexto social como uma “Pedagogia da
educação infantil que se funda no espaço e no tempo em que se constrói a condição
infantil na esfera pública” (FARIA, 2006, p. 282).
A educação infantil brasileira vivencia debates e movimentações importantes.
Na atualidade seu papel político-pedagógico vem desenvolvendo métodos de
definição para políticas públicas, para que desta forma sejam implementados
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projetos pedagógicos nas instituições que ajudem a descobrir novos problemas
enfrentados pela educação da criança.
Segundo Marx (1991), na sua perspectiva materialista na concepção do
homem o modo de produção material numa sociedade determina as relações
políticas e ideológicas que se pode encontrar nela. Educar vai além de tirar o
homem de seu estado natural, vai além da alfabetização, além da missão
civilizadora, segundo Smolka (2002) educar é dar ao homem uma atividade
socialmente significativa, é atribuir-lhe o estatuto de homem que pensa e age.
A busca por eficiência e produtividade no Brasil, no ponto de vista econômicosocial, tem trazido foco na educação infantil, a qual é considerada importante pelo
fato de diminuir o fracasso escolar futuro dos alunos, e também por produzir
cidadãos capazes de sobreviver na sociedade, garantindo assim o mínimo de
igualdade social.
De acordo com Maria Malta Campos (2012, p.12),
“no momento em que surge a necessidade de garantir a identidade comum
de um grupo social e um conjunto de valores e regras sociais que
mantenham esse grupo coeso – pois os indivíduos já se diferenciam em
seus papeis, em seu acesso ao poder e à riqueza, em seu lugar na
hierarquia social –, a educação torna-se importante para o grupo social
como um todo e não pode ser mais relegada apenas a esfera privada”.

Sendo assim, nesta sociedade capitalista em que se vive, a educação infantil
recebe um valor segundo a forma de produção da vida material, e é tratada como
um negócio lucrativo, com qualidade e retorno financeiro, a ênfase está em não dar
gastos ao Estado ou diminui-los o máximo possível, em formar um ser humano que
poderá ser ativo no mercado de trabalho e assumir cargos relevantes. Mas, segundo
princípios teóricos de Marx (1991), o que se compreende é que a educação deveria
desenvolver as potencialidades humanas, fazer o aluno se desenvolver por inteiro,
assim podendo superar a alienação.
“As justificativas econômicas para o investimento na primeira infância
pautam-se na premissa de que é necessário intervir desde cedo no
desenvolvimento das crianças para que, na vida adulta, elas possam inserirse no mercado de trabalho e produzir satisfatoriamente, o que reduz gastos
futuros com educação e saúde. A justificativa cientifica para a implantação
de programas do que passou a ser denominado desenvolvimento infantil
parte de pesquisas baseadas nas neurociências, que sugerem que o
potencial de uma criança é definido pelas experiências durante os primeiros
anos de vida”. (ROSSETTI-FERREIRA, 2002, p. 6).

Pouco tempo atrás, a educação infantil era vista de outra forma, mas na
medida em que se expandiu acabou assumindo um espaço mais significativo na
sociedade, como no mercado de trabalho para os profissionais de educação, nos
planejamentos públicos e nas demandas sociais por acesso. Partindo do mesmo
pensamento de ROSSATI-FERREIRA, veja que a “política educacional vai ao
encontro de interesses econômicos, a LDB, nº 9394/96, está carregada das
perspectivas do ideário neoliberal, no Art. nº 22, a educação básica deve fornecer ao
educando meios para progredir no trabalho, além de garantir estudos posteriores”
(LARA; SHIMADA, 2006).
Outro fator a ser considerado são os índices de repetências, ou seja, de
fracasso escolar. No Brasil esses índices, assim como a exclusão social, a
deficiência de aprendizagem, a grande persistência no analfabetismo e a desilusão
dos jovens com a escola são problemas relevantes a serem conceituados. Muitos
pesquisadores procuram encontrar uma saída para superar essas barreiras, os
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caminhos são diversos, assim como as estratégias são de diferentes formas para
percorrê-los.
Sabe-se bem quais são condições que caracterizam a maior parte desses
problemas, tais como;
“professores com formação geral e especializada deficiente; condições de
trabalho precárias; improvisação por parte da gestão das redes municipais,
principais responsáveis pela educação infantil; extrema segmentação do
sistema; prédios, equipamentos e materiais insuficientes, inadequados ou
mal aproveitados” (CAMPOS, 2012, p. 19).

Enfim, os fatores a serem citados são variados. Porém pode-se dizer que as
mudanças dos conceitos sobre as crianças na atualidade, beneficiaram de certa
forma as crianças da classe média-alta, pois as crianças de baixa renda/pobres
continuam a não ter acesso aos ganhos representados pela nova concepção de
infância, como o direito à educação e a cuidados mais específicos, sendo
direcionadas para o trabalho.
Ademais, hoje a criança é vista como um sujeito de direitos, e que precisa ter
as suas necessidades supridas, sejam elas físicas, cognitivas, psicológicas,
emocionais ou sociais, que disponibiliza um atendimento integrado da criança. Desta
mesma forma, ela deve ter todas as suas dimensões respeitadas. Segundo Zabalza
ao citar Fraboni: “a etapa histórica que estamos vivendo, fortemente marcada pela
“transformação” tecnológico-científica e pela mudança ético-social, cumpre todos os
requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na educação da criança,
legitimando-a finalmente como figura social, como sujeito de direitos enquanto
sujeito social” (1998, p.68).
É possível observar no decorrer da história a origem do atendimento
fragmentado que ainda faz parte da Educação Infantil destinada às crianças
carentes, uma educação voltada para suprir supostas “carências” é uma educação
que leva em consideração a criança pobre como um ser capaz, como alguém que
não responderá aos estímulos dados pela escola. No cenário atual, procura-se
entender a criança como um ser sócio-histórico, onde a aprendizagem se
desenvolve pelas interações entre a criança e seu entorno social. Essa perspectiva
sócio-interacionista tem como principal teórico Vigotsky, que enfatiza a criança como
sujeito social, que faz parte de uma cultura concreta (OLIVEIRA, 2002).
Nesse mesmo sentido, em janeiro desse ano (2017) o UNICEF lançou uma
campanha #PrimeirosMomentosImportam, com o objetivo de conscientizar “sobre a
importância dos primeiros 1.000 dias de vida de uma criança e o impacto das
experiências precoces no cérebro em desenvolvimento” (BRASIL, 2017e). E destaca
que a falta de cuidado, como por exemplo, de uma alimentação equilibrada,
estimulação, amor e proteção contra o estresse e a violência, pode atrapalhar o
desenvolvimento da criança nesse período tão importante de aprendizado. Além
disso, a campanha visa também abordar as famílias a fim de influenciar os governos
a investir em programas voltados a crianças mais vulneráveis, da mesma forma que,
acredita que:
“O investimento na primeira infância é uma das formas mais rentáveis de
aumentar a capacidade de todas as crianças de atingir o seu pleno
potencial – aumentando a sua capacidade de aprender na escola e, mais
tarde, a sua capacidade de se sustentar como adultos” (BRASIL, 2017e).

Enfim, é digno salientar que o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a
infância), busca promover os direitos da criança, bem como o bem-estar de cada
uma, em toda campanha que realiza. Além de possuir parceria com 190 países, com
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suas ações afirma o compromisso assumido para que beneficiem todas as crianças
sem distinções, em especial as mais vulneráveis e excluídas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tais argumentos, vários autores acreditam que a aplicação desses
direitos só será efetivada com uma política institucional empenhada com a educação
infantil, com base no desenvolvimento de novas relações sociais entre as crianças,
famílias e profissionais. Vale ressaltar que, a forma como os educadores trabalham
com as crianças também é de extrema importância, ou seja, inserir a
interdisciplinaridade com outras áreas do saber nas creches é imprescindível no
processo educativo e na preparação da criança para o ensino fundamental e assim
por diante.
Outro fator que pode ajudar é o reconhecimento por parte do Estado aos
profissionais da educação infantil pública com base no desenvolvimento e
aprimoramento, oferecendo cursos de capacitação profissional a todos os servidores
do âmbito escolar infantil, para que assim todos compreendam o verdadeiro sentido
da creche na vida das crianças e das famílias. A importância da capacitação dos
educadores influencia de fato na sociedade, digamos que as crianças que tiverem
conhecimentos transpassados pelos professores nos primeiros anos de vida, com
certeza estarão preparadas para a vida social futuramente.
No ensino da pré-escola, o qual antecede o ensino fundamental é tão
importante quanto à creche, prepara a criança para o reconhecimento das funções
sociais e as desenvolve para praticar atos civis. Outro fato que pode ser destacado é
a precariedade do salário do servidor público das creches e pré-escolas, que pode
ocasionar certa despersonalização do tutor no convívio com a criança, prejudicando
a mesma em seu desenvolvimento, bem como do profissional.
Visto que o direito da infância se trata de um direito social, a relevância de
que tais direitos sejam efetivados com urgência dentro das instituições públicas,
surge a partir da ideia de que as crianças mais vulneráveis são o principal foco, pois
precisam de uma enorme compreensão por parte dos professores devido à condição
de vida que levam. Apesar de todos possuírem esses direitos, independente da
classe social, sabe-se que os mais vulneráveis são os que mais necessitam deles.
Através desse estudo, pode-se constatar que o conceito de infância reflete
fortemente no papel da Educação Infantil, pois direciona todo o atendimento
prestado à criança pequena. Dessa maneira, a Educação Infantil está fortemente
ligada ao conceito de infância, tendo a sua evolução marcada pelas transformações
sociais que originaram um novo olhar sobre a criança.
A educação voltada para criança somente ganhou importância quando esta
passou a ser valorizada pela sociedade, se não houvesse uma mudança de postura
em relação à visão que se tinha de criança, a Educação Infantil não teria mudado a
sua forma de conduzir o trabalho docente, e não teria surgido um novo perfil de
educador para essa etapa de ensino. Não seria cobrado dele especificidade no seu
campo de atuação, e a criança permaneceria com um atendimento voltado apenas
para questões físicas, tendo outras dimensões, como a cognitiva, a emocional e a
social despercebida. Por isso, a Educação infantil acabou sendo um bem da criança
da classe média, e uma proposta distante das crianças pobres.
É notável que o direito à educação infantil contemporâneo se tornou um
direito subjetivo da criança, independente se seus pais trabalham ou não. Sendo
assim, o que realmente importa é o desenvolvimento diferenciado que as crianças
terão ao serem inseridas nos seus primeiros anos de vida na escola. Portanto, o que
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se propõe é a abertura de um novo paradigma para a educação infantil, sem
distinção de raça, cor ou classe social, visualizar a educação com olhar moderno,
respeitando as diversidades, seja ela do âmbito cultural ou social, proporcionando às
crianças o que é de direito delas: a educação infantil, encerrando com a
desigualdade que insiste em existir, permitindo com que vivam com sucesso o que
vem a ser infância.
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EQUILÍBRIO ENTRE TRABALHO E RESPONSABILIDADES
FAMILIARES: UM GRANDE DESAFIO NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
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RESUMO
O presente trabalho apresenta como problema analisar a dificuldade dos
trabalhadores em conciliar o trabalho e as responsabilidades familiares, sejam elas o
cuidado dos filhos, cônjuge, pais ou familiar doente. Tem como objetivo geral
analisar as Notas da Organização Internacional do Trabalho do ano de 2011
tituladas “trabalho e família”, averiguando as possíveis alternativas de equilíbrio
entre a vida laboral e familiar na sociedade contemporânea. Como procedimento
metodológico, destaca-se a pesquisa bibliográfica utilizando o método dedutivo. O
estudo do presente artigo aborda a atuação da OIT ao proteger o trabalhador como
unidade familiar, pois, é de conhecimento comum que o equilíbrio entre trabalho e
responsabilidades familiares constitui um grande desafio na sociedade
contemporânea, sendo que as duas esferas, regidas por lógicas distintas (pública e
privada) se afetam mutuamente. O uso do tempo é o real problema, pois na maioria
das vezes, é escasso, o que gera conflitos, tornando praticamente impossível a
relação entre trabalho e família. A OIT também abordou a igualdade de gênero
através de sua Convenção n. 156, assim como a proteção a maternidade e licençapaternidade, buscando principalmente apresentar medidas de conciliação entre
trabalho e família através de empresas Family-friendly, sendo que muitas vezes o
real empecilho para o equilíbrio laboral e familiar é a falta de consideração dos locais
de trabalho em pensar no trabalhador como “pai”, “mãe”, “filho”, e apenas considerálo como “empregado”, e portanto, buscam-se formas de como o trabalho e as
responsabilidades familiares possam andar juntos, sem resultar em desgaste
emocional e físico do trabalhador.
Palavras-chave: trabalhador; conciliação entre trabalho e família; family-friendly;
relações familiares.
ABSTRACT
The present work presents as a problem the difficulty of the workers to reconcile work
and as family responsibilities, are the care of the children, spouse, parents or sick
family member. Its general objective is to analyze the International Labor
1

Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB – e-mail:
<leticiagioia@hotmail.com>.
2
Doutorando e Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/Paraná.
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/Paraná. Presidente da Comissão de Saúde
da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Ponta Grossa/Paraná (2016). Professor da Faculdade de
Telêmaco Borba – FATEB (2015). Professor da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR (2017). Advogado. –
e-mail: <vitorbueno0602@hotmail.com>.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Organization's Yearbook 2011 entitled "work and family", as an alternative to balance
work and family life in contemporary society. As a methodological procedure, it is
worth mentioning the bibliographic research, use the deductive method. The study of
the present article approaches the updating of the ILO to the protector or worker as a
family unit, therefore, it is common knowledge that the balance between work and
responsibilities concepts and a great challenge in contemporary society, being that
as two spheres, ruled by different logics (public and private) affect each other. The
use of time and the real problem, because most of the time, are scarce, which
creates conflicts, making the relationship between work and family practically
impossible. The ILO also addressed gender equality through its Convention n. 156,
as well as maternity protection and paternity leave, now seeking products for the
family, and often the real obstacle to work and family balance is a lack of opinion of
the "mother", "child", and only considered as the "employee", and thus, seek ways of
how work and family ritual duties together, without result in emotional and physical
wear and tear of the worker.
Keywords: worker; reconciliation between work and family; familiar; family
relationships.

1. INTRODUÇÃO
O equilíbrio entre trabalho e responsabilidades familiares constitui um grande
desafio na sociedade contemporânea, pois sabe-se que as duas esferas, regidas por
lógicas distintas (pública e privada) se afetam mutuamente. O uso do tempo é o real
problema, pois na maioria das vezes, é escasso, o que gera conflitos, tornando
praticamente impossível a relação entre trabalho e família. Nesse sentido, a
pesquisa apresenta como problema analisar a dificuldade dos trabalhadores em
conciliar o trabalho e as responsabilidades familiares, sejam elas o cuidado dos
filhos, cônjuge, pais, idosos, familiar doente ou deficiente.
O objetivo deste trabalho é analisar as Notas da Organização Internacional do
Trabalho do ano de 2011 tituladas “trabalho e família”, analisando as possíveis
alternativas de equilíbrio entre a vida laboral e familiar na sociedade contemporânea,
e como a atuação da OIT, ao proteger o(a) trabalhador(a) como unidade familiar é
de extrema importância para que este possa conciliar trabalho-família.
Lembrando que as esferas familiar e do trabalho são protegidas pela OIT,
assim como pela Carta Magna Brasileira, resultando em direitos fundamentais do
indivíduo, e desse modo, o presente estudo tratará sobre a igualdade de gênero no
ambiente de trabalho e familiar através da Convenção n. 156 da OIT, assim como a
proteção a maternidade e licença-paternidade, buscando principalmente apresentar
medidas de conciliação entre trabalho e família através de empresas family-friendly,
sendo que essas empresas buscam apoiar seus funcionários no momento de
equilibrar compromissos assumidos na esfera familiar e laboral, resultando em
benefícios mútuos para a empresa e seus funcionários.
Ademais, este estudo também analisará a atuação dos sindicatos ao aplicar
medidas de conciliação efetivas entre trabalho e vida familiar do trabalhador, e
como, de acordo com a OIT, este deve empreender ações para garantir aos
trabalhadores o conhecimento dos seus direitos, assim como capacitá-los para
exercê-los diariamente.
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2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente como um estudo
dedutivo, buscando uma conclusão em relação ao equilíbrio entre responsabilidades
familiares e laboral, tendo como base várias premissas. Desse modo, foi realizado
levantamento bibliográfico com autores de Direitos Humanos, Direito do Trabalho e
Direito das Famílias, seguindo a lógica de análise de todas as Notas da
Organização Internacional do Trabalho do ano de 2011 tituladas “trabalho e família”.
3. A ATUAÇÃO DA OIT E A PROTEÇÃO DO TRABALHADOR ENQUANTO
UNIDADE FAMILIAR
A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, como parte do
Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Fundou-se sobre a
convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode estar
baseada na justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas
com uma estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de
organizações de empregadores e de trabalhadores (OIT – História).
É responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do
trabalho (convenções e recomendações). As convenções, uma vez ratificadas por
decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O
Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência
Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião (OIT – História).
Em 30 de maio de 1946 foi firmado um acordo entre a ONU e a OIT, que
passou à condição de organismo especializado das Nações Unidas e a ela
vinculado, embora gozando de completa autonomia e personalidade jurídica própria
(ABREU e SILVEIRA, 2014, p. 18). Neste mesmo ano a OIT passou por uma
reforma em sua Constituição, buscando tutelar os direitos humanos fundamentais do
trabalhador.
Valerio de Oliveira Mazzuoli e Georgenor de Sousa Franco Filho (2016, p.
171) elucidam sobre a OIT e seu funcionamento:
Anualmente, reúne-se a Conferência Internacional do Trabalho, na qual são
discutidas e votadas as normas que a OIT edita para padronizar as
condições de trabalho ao redor do mundo. Até julho de 2015, haviam sido
aprovadas 189 Convenções e 203 Recomendações da OIT.

A OIT normalmente se utiliza de debates entre os delegados dos Estadosmembros, como é o caso do Estado Brasileiro, membro fundador da OIT, e através
desses debates criam-se as Convenções e Recomendações.
MAZZUOLI e FRANCO FILHO (2016, p. 171) trazem o conceito das
Convenções e Recomendações:
As Convenções são fonte formal, sendo tratados internacionais no seu
sentido estrito. Ou seja, são normas internacionais que requerem, no plano
do direito interno dos Estados, todas as formalidades pertinentes para a
entrada em vigor e aplicação. São, de modo geral, tratados abertos, porque
os Estados que não são seus signatários originais e a eles podem aderir.
As Recomendações, por sua vez, são fontes materiais, servindo de
inspiração para o legislador interno na criação de normas trabalhistas. Não
se integram ao direito interno pela via da ratificação, não sendo sequer
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previamente aprovadas pelo Congresso Nacional, como são as convenções
internacionais do trabalho.

Ou seja, as Convenções são fonte formal, havendo a necessidade do controle
de convencionalidade pelo direito interno dos Estados, para que vigore e seja
aplicado esse tratado internacional.
No Brasil o controle de convencionalidade é muito parecido com o controle de
constitucionalidade, sendo que possui as características de legalidade, validade, e
eficácia sobre os tratados internacionais, conforme o artigo 5º, §3 da Constituição
Federal3.
Mazzuoli (2011, p. 12) diz que “os tratados internacionais de direitos humanos
em vigor no Brasil são também (assim como a Constituição) paradigma de controle
da produção normativa doméstica”. Isto é, os tratados ratificados e em vigor, através
da força do art. 5.º, § 3º da Constituição da República, possuem status de norma
constitucional.
Flávia Piovesan (2013, p. 30) afirma a importância do controle de
convencionalidade ao interpretar as normas internas e a Convenção Americana de
Direitos Humanos:
Como enfatiza a Corte Interamericana de Direitos Humanos: “Quando um
Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus
juízes, como parte do aparato do Estado, também estão submetidos a ela, o
que lhes obriga a zelar para que os efeitos dos dispositivos da Convenção
não se vejam mitigados pela aplicação de leis contrárias a seu objeto (...) o
Poder Judiciário deve exercer uma espécie de ‘controle da
convencionalidade das leis’ entre as normas internas que aplicam nos casos
concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa,
o Poder Judiciário deve ter em conta não somente o tratado, mas também a
interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana, intérprete
última da Convenção Americana”.

Devendo por analogia, fazer o mesmo controle de convencionalidade quando
aplicar uma Convenção da OIT em casos concretos no Brasil envolvendo trabalho e
responsabilidades familiares.
Sendo assim, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) nas Notas sobre
trabalho e família, buscou enfatizar a proteção do trabalhador como unidade familiar,
que possui responsabilidades fora do âmbito do trabalho.
É comum que se tenha muitos conflitos entre a vida laboral e vida familiar,
sendo que se trata de duas esferas (pública e privada) distintas. Contudo, esses
conflitos resultam em efeitos negativos sobre a qualidade de vida e saúde dos
trabalhadores.
A Constituição Federal de 1988 é totalmente voltada aos direitos humanos no
Brasil, tratando do direito ao trabalho no Capítulo II “Dos Direitos Sociais”, nos
artigos 6º ao 11º da Constituição. E tratando da família nos artigos 226 a 230,
denominados “Da Família, da Criança e do Adolescente e do Idoso”. Desse modo, o
trabalho e a família possuem proteção do Estado, e são considerados direitos

3

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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fundamentais do indivíduo. E por isso, deve-se ter políticas públicas para buscar
eficácia e equilíbrio entre responsabilidades familiares e trabalho.
O equilíbrio entre trabalho e responsabilidades familiares constitui um grande
desafio na sociedade contemporânea, pois passa a ser do conhecimento que as
duas esferas, regidas por lógicas distintas se afetam mutuamente, e o uso do tempo
é o maior problema, pois na maioria das vezes, é insuficiente, o que gera conflitos,
tornando praticamente impossível a relação entre trabalho e família.
A OIT em 2011 fez um grande avanço nos direitos dos trabalhadores com
responsabilidades familiares, em suas 8 Notas apresentou significativas mudanças
para efetivar a conciliação entre trabalho e família, como será analisado a seguir.
3.1 Convenção n. 156 e sua influência na igualdade de gênero entre
trabalhadores e trabalhadoras: Notas 1 e 2 da OIT
A convenção n. 156 trata sobre a igualdade de oportunidades e de tratamento
para trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares.
Em seu art. 1º versa na busca da igualdade de gênero entre homens e
mulheres que trabalham e possuem responsabilidades familiares:
1. A presente Convenção aplica-se a homens e mulheres com
responsabilidades com relação a seus filhos e filhas dependentes, quando
estas responsabilidades restringem a possibilidade de se prepararem para
uma atividade econômica e nela ingressar, participar ou progredir.

Historicamente, a família possuía ideologia patriarcal e somente era
reconhecia a família matrimonializada, hierarquizada, patrimonializada e
heterossexual, atendendo à moral conservadora de outra época, há muito superada
pelo tempo (DIAS, 2015, p. 56).
O núcleo familiar dispunha de perfil hierarquizado e patriarcal, contudo, após
a revolução industrial, com o aumento da necessidade de mão de obra, as mulheres
ingressaram no mercado de trabalho, iniciando a mudança do conceito de família, e
sobre esse quadro Maria Berenice Dias (2015, p. 30) afirma:
Esse quadro não resistiu à revolução industrial, que fez aumentar a
necessidade de mão de obra, principalmente para desempenhar atividades
terciárias. Foi assim que a mulher ingressou no mercado de trabalho,
deixando o homem de ser a única fonte de subsistência da família. A
estrutura da família se alterou, tornou-se nuclear, restrita ao casal e a sua
prole. Acabou a prevalência do seu caráter produtivo e reprodutivo. A
família migrou do campo para as cidades e passou a conviver em espaços
menores. Isso levou à aproximação dos seus membros, sendo mais
prestigiado o vínculo afetivo que envolve seus integrantes. Surge a
concepção da família formada por laços afetivos de carinho, de amor. A
valorização do afeto nas relações familiares deixou de se limitar apenas ao
momento de celebração do matrimônio, devendo perdurar por toda a
relação. Disso resulta que, cessado o afeto, está ruída a base de
sustentação da família, e a dissolução do vínculo do casamento é o único
modo de garantir a dignidade da pessoa.

Após revoluções histórias, o pátrio poder - termo que remonta ao direito
romano: pater potes tas - direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe da
organização familiar sobre a pessoa dos filhos – (DIAS, 2013, p. 460), foi substituído
pelo chamado poder familiar, resultando em liberdade na relação familiar e
redimensionando a autoridade parental entre homens e mulheres para com sua
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prole, alcançando a igualdade entre os cônjuges no exercício conjunto do poder
familiar voltado ao melhor interesse dos filhos (DIAS, 2013, p. 46).
Sendo que foi a Constituição Federal de 1988 que impôs a igualdade entre
homem e mulher em seu art. 5º, inciso I4. Assim, todas as normas da legislação
infraconstitucional, que afrontavam o desígnio do constituinte, acabaram letra morta
(DIAS, 2015, p. 166).
Na realidade, a igualdade de gênero não foi alcançada em sua totalidade,
principalmente no âmbito do trabalho e relações familiares. Berenice Dias (2013, p.
359) elucida:
Infelizmente a tão proclamada igualdade de gênero ainda não chegou no
âmbito das relações familiares. De um modo geral ainda existe a divisão
tarifada de papéis. O homem cuida dos negócios e a mulher, da casa e elos
filhos.

Desse modo, em 2011, após mais de 20 anos da promulgação da Carta
Magna Brasileira, a OIT se preocupou em suas Notas 1 e 2 (2011), tituladas
respectivamente: “Trabalho e responsabilidades familiares: novos enfoques” e
“Promoção da igualdade de gênero e políticas de conciliação entre o trabalho e
família”, a busca por igualdade de gênero entre homens e mulheres que possuam
responsabilidades familiares.
A OIT em sua Nota 1 (2011, p. 01) apresentou a Convenção n. 156, que
estabelece a obrigação dos Estados de incluir, entre os objetivos da sua política
nacional, medidas para permitir que pessoas com responsabilidades familiares
possam exercer seu direito de assumir um emprego sem serem discriminadas e sem
conflitos com suas responsabilidades familiares e profissionais.
Ademais, a Convenção n. 156 prevê também que os Estados devem
implementar medidas para permitir às pessoas a livre escolha de ocupações, o
acesso à educação e a reintegração à força de trabalho após uma ausência em
função de responsabilidades familiares.
Entretanto, é conhecimento comum que a igualdade entre homens e mulheres
não é efetiva nos aspectos família e trabalho, e historicamente a mulher sempre
esteve em desigualdade em relação aos homens. O trabalho feminino foi totalmente
desgastante e sem nenhuma proteção na Revolução Industrial, as mulheres se
submetiam a altas horas de jornada e a baixa remuneração, resultando em elevada
produtividade e lucro para as indústrias. Sobre o assunto, Sérgio Pinto Martins
(2012, p. 615) afirma:
No decorrer da Revolução Industrial (século XIX), o trabalho da mulher foi
muito utilizado, principalmente para a operação de máquinas. Os
empresários preferiam o trabalho da mulher nas indústrias porque elas
aceitavam salários inferiores aos dos homens, porém faziam os mesmos
serviços que estes. Em razão disso, as mulheres sujeitavam-se a jornadas
de 14 a 16 horas por dia, salários baixos, trabalhando em condições
prejudiciais à saúde e cumprindo obrigações além das que lhes eram
possíveis, só para não perder o emprego. Além de tudo, a mulher deveria,
ainda, cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos.

4

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
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Entende-se, portanto, que através da história a posição social das mulheres
foram de submissão aos homens no quesito pátrio poder. Contudo, o sistema
capitalista através da Revolução Industrial legitimou a entrada da mulher no âmbito
do trabalho, entretanto, a situação de desigualdade permaneceu e aumentou, por
meio do argumento “natural” que a mulher possui seus afazeres da casa, e o
homem, o trabalho para sustento da família. Segundo Claudia Mazzei Nogueira
(2008, p. 78):
(...) historicamente as mulheres sempre estiveram em situação de
desigualdade. As relações sociais capitalistas legitimam uma relação de
subordinação das mulheres em relação aos homens, imprimindo uma
conotação considerada “natural” à mulher, dada pela subordinação.

Vale dizer que nos quesitos âmbito familiar e trabalho, conjuntamente, as
mulheres ainda são mais prejudicadas, por consequência da chamada dupla
jornada.
Para Cláudia Mazzei Nogueira (2010 p. 60), as jornadas podem ser até
triplas, afirma:
(...) a responsabilidade da realização das tarefas domésticas pelas
mulheres que desempenham um trabalho assalariado no mundo da
produção caracteriza a dupla (e às vezes tripla) jornada de trabalho com
todas as implicações decorrentes dela, entre as quais destacamos a
presença de uma forte opressão de gênero e também de exploração do
capital.

A mulher enfrenta a jornada de trabalho fora de casa, que muitas vezes é de
maneira informal, para atender as necessidades e cuidados da família. E mesmo as
mulheres que trabalham formalmente, em sua maioria precisam enfrentar a dupla
jornada ao voltar para casa com os afazeres domésticos e cuidar da família,
podendo resultar em uma barreira importante ao acesso e/ou permanência ao
mercado de trabalho.
Lembrando que atualmente ainda há a divisão sexual do trabalho, e esta é um
fenômeno histórico, pois se metamorfoseia de acordo com a sociedade da qual fez
parte. Mas, na sociedade capitalista, segundo essa divisão, o trabalho doméstico
permanece predominantemente sob a responsabilidade das mulheres, estejam elas
inseridas no espaço produtivo ou não (NOGUEIRA, 2008, p. 77).
A mulher enfrenta uma sobrecarga intensa ao enfrentar essa dupla jornada, e
nesse sentido é a busca de igualdade de gênero no âmbito do trabalho e familiar,
pois não existem mais “homens” sem responsabilidades familiares e totalmente
disponíveis para o trabalho formal e “mulheres” dedicadas apenas para as
responsabilidades familiares.
Se faz necessário criar medidas de conciliação entre trabalho e família, sendo
essas indispensáveis para o alcance dos avanços na promoção da igualdade de
gênero e do trabalho decente para homens e mulheres, e na equidade na
distribuição de responsabilidades familiares e responsabilidades domésticas.
Destaca-se que a Convenção n. 156 da OIT traz claramente que as
responsabilidades familiares não devem constituir por si só, uma causa para
demissão, devendo prevalecer o princípio da continuidade da relação de emprego.
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Portanto, conforme a Convenção n. 156, em seu art. 3º5, o Estado-Membro da OIT
deve tornar a igualdade efetiva de oportunidade e de tratamento de trabalhadores e
trabalhadoras, assim como possibilitar permanência ou oportunidade de trabalho
àquelas pessoas com responsabilidades familiares.
3.2 Proteção a maternidade e licença-paternidade: O Caso das Notas 4 e 6 da
OIT
A OIT, ao trazer a Nota 4 (2011, p. 01), titulada “Proteção a maternidade”,
teve como objetivo resguardar a saúde da mãe e de seu filho ou filha, assim como
proteger a trabalhadora de qualquer discriminação por ser “mãe”.
A proteção a maternidade, de acordo com a Nota 4 (2011, p. 01), contribui
para a consecução de três Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
adotados pelos países-membros das Nações Unidas, sendo eles: promoção da
igualdade de gênero e autonomia das mulheres (ODM 3), redução da mortalidade
infantil (ODM 4) e melhorias na saúde materna (ODM 5).
A OIT adotou três Convenções sobre a proteção da maternidade: n. 3 (1919),
n. 103 (1952) e n. 183 (2000), sendo que a Convenção de n. 183 e sua
Recomendação de n. 191 estendem a cobertura a todas as mulheres empregadas,
inclusive as que desempenham atividades atípicas e não possuem proteção.
A licença maternidade é de extrema importância para o núcleo familiar, esse
momento de descanso da genitora é essencial para a proteção da saúde da mesma
e de seu bebê. E por isso, a Convenção n. 183 da OIT visando complementar a
Convenção n. 103 da OIT, estende o período de licença para um período mínimo de
14 semanas conforme seu art. 46, além de licença adicional no caso de doença,
complicações ou riscos relacionados à gravidez previsto em seu art. 5º7.
Sendo assim, a proteção à maternidade é um direito da gestante e do bebê, e
possui previsão na Constituição Federal de 1988 em se art. 6º:
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.

Estamos falando, portanto, de um direito fundamental da trabalhadora
grávida, que além da proteção à maternidade no sentido de “descanso e cuidado”,
deve haver proteção em relação a prestações pecuniárias e médicas, que de acordo
com a Convenção n. 183 em seu art. 68, estas prestações deverão ser suficientes
para garantir que a mulher possa manter a si e seu filho em condições adequadas
de saúde e nível de vida conveniente. Do mesmo modo, a Convenção em seu artigo
5

Artigo 3º - 1. Cada Estado Membro deve tornar a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento de
trabalhadores e trabalhadoras objetivo de suas políticas nacionais, com vistas a possibilitar às pessoas com
responsabilidades familiares, que estão trabalhando ou queiram trabalhar, exercer o direito de fazê-lo sem estar
sujeitas à discriminação e, na medida do possível, sem conflitos entre seu trabalho e suas responsabilidades
familiares.
6
Artigo 4.º 1 - Qualquer mulher abrangida pela presente Convenção tem direito a uma licença por maternidade
de pelo menos 14 semanas de duração, mediante apresentação de um certificado médico ou outra declaração
apropriada indicando a data provável do parto, tal como for determinado pela legislação e a prática nacionais.
7
Artigo 5.º - Deve ser concedida uma licença antes ou depois do período de licença por maternidade em caso de
doença, complicações ou risco de complicações resultantes da gravidez ou do parto mediante apresentação de
um certificado médico. A natureza e a duração máxima dessa licença podem ser precisadas de acordo com a
legislação e a prática nacionais.
8
Art. 6º - 2 - As prestações pecuniárias devem ter um valor que permita à mulher prover ao seu sustento e ao do
seu filho em boas condições de saúde e com um nível de vida conveniente.
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4º, ítem 3, prevê prestações médicas para a mãe e seu filho, devendo compreender
os cuidados pré-natais, os relativos ao parto, os posteriores ao parto e a
hospitalização, se for necessária.
No Brasil, os incisos XVIII e XIX do art. 7º da Constituição Federal tratam da
licença à gestante e licença-paternidade seguidamente:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

Ou seja, a licença à gestante não deverá acarretar prejuízo do seu emprego e
salário, deve ter duração de cento e vinte dias, sendo um direito das trabalhadoras
urbanas e rurais. Assim como a licença-paternidade, este é um direito de
trabalhadores urbanos e rurais, com prazo fixado em cinco dias (art. 10, §1º da
Constituição Federal), provisoriamente, até que haja previsão em lei complementar.
Em 2008, o Brasil, em sua legislação nacional ampliou a licença-maternidade
para 180 dias para as mulheres servidoras públicas federais ou trabalhadoras de
empresas, incluindo as mães adotantes através do Decreto 6.990/2008 e Lei
11.770/2008. Essa ampliação consta na pauta de discussão do Congresso Nacional,
sendo que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 64/07) já foi aprovada pelo
Senado Federal em agosto de 2010, e encontra-se aguardando aprovação pela
Câmara dos Deputados.
Em relação a licença-paternidade, esta não possui previsão normativa
internacional ou por lei complementar, apenas há previsão na Carta Magna, como já
demonstrado acima. Contudo, essa licença está sendo cada vez mais reconhecida
em legislações nacionais e em práticas empresariais através de acordos coletivos.
Referente a licença-paternidade, Sérgio Pinto Martins (2012, p. 357) afirma:
A licença-paternidade tem, porém, por objetivo que o empregado possa
manter contato com seu filho e ajudar sua esposa nos primeiros dias de
vida da criança, ou seja, tem a finalidade de fazer com que o marido faça
companhia à esposa nos dias subsequentes ao parto, para ajudar a cuidar
da criança, e, também, do convívio com está. A ideia do constituinte foi
fazer com que os cuidados com o filho não fossem apenas da mulher e, até,
de certa forma, de preservar o mercado de trabalho da mulher, pois o
homem também se afastará do emprego para ajudar a cuidar de seu filho.

Desse modo, a licença-paternidade é um meio de alcançar a plena igualdade
entre homens e mulheres, modificando o papel tradicional do homem cuidador dos
negócios e a mulher, da casa e dos filhos. Realmente gera uma mudança cultural e
social a criação da licença-paternidade, pois através desta, há uma modificação do
núcleo familiar, reconhecendo o homem como sujeito de direitos e deveres no
exercício de responsabilidades familiares em pé de igualdade para com as
mulheres, possibilitando uma melhor equidade na conciliação entre trabalho e
família.
A licença-maternidade tem remuneração, e esta teve sua previsão na
Convenção nº 03 da OIT, assim como na Carta Magna Brasileira, como já analisado
acima. Sobre o assunto, Sérgio Pinto Martins (2012, p. 622) alega que:
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O Decreto na 51.627, de 18-12-62, promulgou a Convenção nº 3 da OIT, de
1919, que prevê o pagamento das prestações para a manutenção da
empregada e de seu filho, que serão pagas pelo Estado ou por sistema de
seguro. O Brasil ratificou também a Convenção nº 103 da OIT, de 1952,
promulgada pelo Decreto nº 58.020, de 14-6-66, que reviu a Convenção nº
3, dispondo que “em caso algum o empregador deverá ficar pessoalmente
responsável pelo custo das prestações devidas à mulher que emprega” (art.
IV, 8). As prestações devidas à empregada gestante, tanto antes como
depois do parto, devem ficar a cargo de um sistema de seguro social ou
fundo público, sendo que a lei não pode impor esse ônus ao empregador
inclusive com o objetivo de evitar a discriminação do trabalho da mulher.

Destarte somente com a edição da Lei nº 6.136, de 07/11/74, é que o saláriomaternidade passou a ser uma prestação previdenciária, não mais tendo o
empregador que pagar o salário da empregada que vai dar à luz (MARTINS, 2012,
p.622).
Contudo, referente a licença-paternidade, citada na Nota 6 da OIT (2011, p.
03), esta não há menção a sua remuneração em normas internacionais ou na
Constituição Federal, e até mesmo por não ter previsão em legislação
complementar, não há como dizer se deve ou não haver remuneração desta licença.
Sérgio Pinto Martins (2012, p. 356) elucida:
O inciso XIX do art: 7- da Constituição apenas faz referência a licençapaternidade, “nos termos fixados em lei”, que inexiste no momento; mas não
versa sobre pagamento. O §1º do art. 10 do ADCT menciona, apenas, que o
prazo da licença-paternidade é de cinco dias, mas também não determina
que deve haver pagamento. Ao contrário, o inciso III do art. 473 da CLT
reza que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço por um dia
consecutivo, “sem prejuízo do salário”, mostrando que essa falta é
remunerada. Se a Constituição não determina em nenhum de seus
dispositivos anteriormente indicados que a licença-paternidade é
remunerada, o empregador não tem obrigação de pagá-la.

Por não haver referência sobre o pagamento da licença-paternidade, há
muitos questionamentos se há a obrigação ou não de pagá-la, sendo que na maioria
das vezes é resolvido a devida situação por meio de acordos coletivos.
No final de 2009, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a
ampliação da licença-paternidade de cinco para quinze dias consecutivos, seja o pai
biológico ou adotivo, além da garantia de estabilidade de 30 dias no emprego após o
término da licença-paternidade, esta proposta segue tramitando em caráter
conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania
do Senado Federal (Nota 6 da OIT, 2011, p. 03).
Ademais, no Brasil, houve um grande avanço em um acordo coletivo firmado
no ano de 2009, entre sindicatos e uma instituição financeira federal concedendo
licença-paternidade de dez dias não consecutivos que podem ser gozados em até
180 dias após o nascimento da criança, e da mesma maneira, o acordo criou a
licença-adoção de 180 dias para homens solteiros e casais homoafetivos, que
adotarem criança com idade de 0 a 12 anos (Nota 6 da OIT, 2011, p. 03).
Em Portugal há um imenso progresso referente a proteção a maternidade dos
“pais”, pois, implementaram a licença parental, substituindo às licenças maternidade
e paternidade, sendo referência na busca pela igualdade de gênero e as políticas de
conciliação entre trabalho e família. Logo este avanço está previsto na
Recomendação nº. 165, de acordo com a Nota 6 (2011, p. 04) e consiste em uma

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

licença relativamente longa concedida ao pai ou mãe para cuidar de um bebê ou
criança logo após a licença-maternidade ou licença paternidade, resultando em uma
estratégia de modificação da atuação de homens e mulheres em seu núcleo familiar,
refletindo na importância do papel dos pais no nascimento dos filhos e
principalmente em sua criação, através do desenvolvimento infantil.
A licença parental é uma ótima alternativa de busca pela igualdade de gênero
entre homens e mulheres, possibilitando uma maior equidade nas responsabilidades
familiares, facilitando a conciliação entre estas e o trabalho exercido por esses pais.
3.3 Medidas de conciliação entre o trabalho e família – empresas Familyfriendly: Notas 3, 5 e 8 da OIT
As responsabilidades familiares vão muito além do cuidado para com os
filhos, há também o cuidado com familiares doentes, deficientes e idosos, sendo que
este último é tratado em especial pela Nota 8 da OIT (2011, p. 01) em que o
envelhecimento da população brasileira gera novas necessidades de cuidado, uma
vez que atualmente as famílias não possuem uma pessoa que dedique em tempo
integral o cuidado do familiar idoso.
Lembrando que há diferença entre o trabalho do cuidado remunerado e o não
remunerado. E sobre o assunto, Razavi e Staab (2008, p. 5) diferenciam o trabalho
do cuidado remunerado e o não remunerado:
Ao desenvolverem uma análise socioeconômica, assim definem o trabalho
do cuidado: Trabalho do cuidado — inclui: (a) o cuidado direto às pessoas,
como alimentá-las e limpá-las; (b) o cuidado indireto onde uma pessoa é
responsável por e supervisiona as necessidades de cuidado de uma
pessoa, mas sem interagir diretamente e (c) serviços de suporte, tais como
cozinhar e limpar, que provê as condições para o cuidado mais direto.
Aqueles com intensas necessidades de cuidado incluem crianças
pequenas, idosos fragilizados e pessoas com variados tipos de doenças e
incapacidades, também requerem e recebem cuidados. Cuidados diretos e
indiretos algumas vezes são vistos como separados de outras atividades
que proveem as condições para o cuidado pessoal, tais como a preparação
de refeições, as compras, lavar roupas e limpar a casa (trabalho doméstico).
Porém, tais fronteiras são arbitrárias, especialmente se as pessoas que
necessitam de cuidado intensivo são incapazes de realizar tais tarefas. O
trabalho do cuidado pode ser remunerado ou não remunerado.

É visível que o trabalho do cuidado que estamos tratando é o não
remunerado, referente aos afazeres e responsabilidades do seu próprio lar, com
pessoas do seu núcleo familiar. Consequentemente, o trabalhador ao tentar
conciliar, por conta própria, essas responsabilidades familiares e seu trabalho,
enfrenta um desgaste mental e físico, prejudicando seu relacionamento familiar e
rendimento laboral.
Há, portanto, de acordo com a Nota 3 da OIT (2011, p. 01), uma
corresponsabilidade social entre a empresa e seus trabalhadores. Sendo que essas
empresas que apoiam a conciliação entre a vida laboral e familiar são chamadas
empresas family-friendly, reconhecendo que seus funcionários possuem
responsabilidades familiares e que estas possam afetar sua rotina de trabalho.
O objetivo dessas empresas family-friendly é apoiar seus funcionários no
momento de equilibrar compromissos assumidos na esfera familiar e laboral,
resultando em benefícios mútuos para a empresa e seus trabalhadores.
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A empresa contará com funcionários com maior desempenho, motivação e
produtividade, e o funcionário não estará estressado em decorrência de conflitos
entre trabalho e responsabilidades familiares, e alcançará um melhor ambiente de
trabalho, onde se sentirá valorizado e apoiado pela empresa em que trabalha.
A Nota 3 da OIT (2011, p. 03) traz algumas medidas para as empresas
colocarem em prática e tornar eficaz a conciliação trabalho-família.
Organização do tempo de trabalho como organização de trabalho com
horário variável, trabalho em tempo parcial, trabalhos compartilhados,
trabalho no domicílio, teletrabalho ou trabalho remoto;
Serviços de cuidado e atenção a crianças, adultos e familiares doentes ou
com deficiência, como creches nas empresas ou subsídios para contratar
serviços externos, locais adequados para o aleitamento materno, apoio da
empresa a trabalhadores/as que precisam cuidar de dependente familiar,
uso do telefone para resolver questões familiares;
Licenças adicionais às previstas na legislação por razões como
emergências familiares, maternidade e paternidade, doença ou cuidado de
familiares ou licenças não remuneradas sem perda de emprego pelas
mesmas razões;
Serviços de informação e formação profissional como materiais
informativos, informações sobre as políticas da empresa para
responsabilidades familiares e de conciliação, palestras, cursos e
workshops, etc.

Dente essas medidas, a empresa pode, de comum acordo com o trabalhador,
organizar o tempo de trabalho deste, para que não prejudique suas
responsabilidades familiares, assim como inovar em meios de trabalho, como é o
caso do teletrabalho, em que o funcionário pode realizar seu serviço na sua própria
residência. Bem como é possível a criação de creches nas empresas ou subsídios
para contratar serviços externos, buscando sempre a conciliação entre família e
trabalho (Nota 03 da OIT, 2011, p. 03).
E para que isso ocorra e seja realmente eficaz, é preciso fazer uma avaliação
de necessidades dos trabalhadores daquele local e região, tal como realizar um
balanço de custo-benefício, para que a empresa se adéque e forneça a seu
funcionário uma opção de conciliação, e que este em contrapartida se encaixe na
medida fornecida, sendo necessário colaboração e compromisso de ambas as
partes, resultando em um processo contínuo e em constante evolução, como é o
caso das famílias brasileiras. Portanto, a empresa precisa se preocupar com todos
os tipos de família, e buscar atender as suas necessidades perante suas
responsabilidades familiares (Nota 03 da OIT, 2011, p. 03).
A Nota 5 da OIT (2011, p. 01) apresenta as alternativas que podem facilitar a
conciliação entre trabalho e família, sendo que essas medidas podem ser
estabelecidas na legislação, em negociações coletivas ou voluntariamente definidas
nos locais de trabalho.
A primeira alternativa apresentada pela Nota 5 da OIT (2011, p. 01) é a
redução da ênfase no tempo trabalhado. A Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 7º, inciso XIII e a CLT em seu artigo 58, determina que a jornada de trabalho
normal não deve exceder a 8 (oito) horas diárias e 44 semanais. Lembrando que a
limitação da jornada de trabalho visa justamente a proteção da saúde física e mental
do trabalhador, além da emocional, que representa, na maioria das vezes, suas
responsabilidades com a família.
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Sobre as longas jornada de trabalho, a Nota 5 da OIT (2011, p. 01) afirma:
Longas jornadas de trabalho reduzem claramente o tempo disponível para a
vida familiar e frequentemente exigem que se trabalhe à noite ou em fins de
semana. No entanto, muitos/as trabalhadores/as trabalham horas extras
para aumentar sua renda familiar. Por outro lado, para os/as que
desempenham funções gerenciais e profissionais, trabalhar muitas horas
por dia pode ser visto como uma forma de demonstrar compromisso e,
assim, progredir na instituição.

Referente as horas extras, Sérgio Pinto Martins (2012, p. 533) leciona:
Horas extras são as prestadas além do horário contratual, legal ou
normativo, que devem ser remuneradas com o adicional respectivo. A hora
extra pode ser realizada tanto antes do início do expediente, como após seu
término normal ou durante os intervalos destinados a repouso e
alimentação.

Desse modo, as horas extras resultariam em menos tempo do trabalhador
com sua família, o que dificultaria o convívio familiar. Sendo que a OIT quer o
contrário, ou seja, melhorar o convívio familiar através da redução da jornada de
trabalho.
Contudo, se as horas extras forem necessárias, a Nota 5 da OIT (2011, p. 02)
afirma que é preciso que seja feito a notificação prévia sobre horas extras, para que
os trabalhadores possam organizar suas responsabilidades familiares com
antecedência.
Há outras medidas apresentadas pela Nota 5 da OIT (2011, p. 02), como é o
caso do trabalho em tempo parcial e o compartilhado, o primeiro é tratado pela
legislação brasileira como aquele cuja duração não exceda vinte e cinco horas
semanais, sendo que o salário será proporcional à sua jornada. A adoção desta
opção é feita através de negociação coletiva. O trabalho compartilhado pode ser
considerado como uma continuação do trabalho em tempo parcial, em que um posto
de trabalho é coberto por dois/duas ou mais funcionários/as em tempo parcial, que
compartilham tarefas e as horas de trabalho, sendo que o salário é dividido entres
eles/elas.
Outra opção seria a redução da jornada de trabalho em períodos específicos
da vida do trabalhador, como é o caso da infância de seus filhos e filhas,
melhorando a qualidade de vida do trabalhador e de sua família. Bem como, por
exemplo, a redução da jornada diária de trabalhadoras lactantes em acordo coletivo
brasileiro em 2010, em que houve a redução de duas horas na jornada diária de
trabalho de suas empregadas em período de amamentação, por até 180 dias,
contados, a partir da data do término da licença-maternidade, de 120 dias (Nota 5 da
OIT, 2011, p. 02).
O objetivo é justamente organizar a jornada de trabalho, seja através de troca
de turnos ou turnos definidos com antecedência, horários variáveis, sendo estes
mais flexíveis, visando que o trabalhador possa cumprir com suas responsabilidades
familiares, como buscar os filhos/as na escola ou evitar horários de maiores tráfegos,
sem desgastar sua saúde (Nota 5 da OIT, 2011, p. 03).
Além dessas medidas, a Nota 5 da OIT (2011, p. 04) também apresenta o
sistema de banco de horas de trabalho, teletrabalho e trabalho no domicílio, sendo
que o sistema de banco de horas é aquele em que o trabalhador acumula horas ou
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dias livres, podendo utilizar esse tempo extra para cuidar de situações familiares
inesperadas, devendo levar em conta as reais necessidades do trabalhador.
O teletrabalho é um meio muito utilizado graças a tecnologia, permitindo ao
funcionário alternar o trabalho em sua residência e no próprio local de trabalho, ou
até mesmo adotar esse sistema quando ocorrerem emergências familiares ou outras
situações extraordinárias (Nota 5 da OIT, 2011, p. 04).
Por fim, a possibilidade do trabalho no domicílio, que em grande parte, é pago
por produção, podendo gerar intensa jornada de trabalho (Nota 5 da OIT, 2011, p.
04). No entanto, é válido dizermos que tanto o trabalho no domicílio, como todas as
alternativas mencionadas visam que as demandas familiares possam ser atendidas
sem a necessidade de se parar de trabalhar, ou seja, equilibrar trabalho-família.
3.4 Ações dos Sindicatos perante a conciliação entre trabalho e família: Caso
da Nota 7 da OIT
A OIT em sua Nota 7 (2011, p. 01) apresenta alguns exemplos concretos de
iniciativas sindicais no Brasil, visando a promoção das necessidades de
trabalhadores(as) com responsabilidades familiares por meio de negociações
coletivas. E sobre essa busca por equilibrar essas duas esferas, é necessário
facilitar a participação das mulheres em atividades sindicais, assim como, mudar a
mentalidade com relação ao papel do homem e suas responsabilidades familiares,
sendo assim, a Nota 7 da OIT (2011, p. 01) afirma:
Ao desenvolverem, portanto, mecanismos de equilíbrio entre trabalho e
família, os sindicatos ajudam a aumentar a participação das mulheres em
suas atividades. A maior presença de mulheres nos sindicatos é
fundamental para promover a inclusão e ampliação dos temas sobre
igualdade de gênero e conciliação entre trabalho e família nas pautas de
discussão das organizações sindicais e nas mesas de negociação coletiva,
além de promover medidas de apoio nos estabelecimentos dos próprios
sindicatos.
É importante chamar a atenção, contudo, que a discussão do equilíbrio
entre trabalho e família no âmbito dos sindicatos promove, por outro lado,
uma ampla mudança de mentalidade com relação aos papéis de homens e
mulheres, o que significa entender que conciliar o trabalho e os cuidados
com filhos e demais dependentes (pessoas doentes, com deficiência ou
idosas) também é uma questão que envolve os homens trabalhadores (pais,
irmãos, genros, filhos, netos, avôs, etc.) e, assim, os reconhecer como
sujeitos de direitos.

É preciso mudar a cultura brasileira em relação aos afazeres do homem na
vida familiar, não sendo apenas o “homem dos negócios”, mas sim o “homem das
responsabilidades familiares” juntamente com as mulheres, em pé de igualdade.
O tema “relações familiares”, de acordo com a Nota 7 da OIT (2011, p. 02),
vem sendo tratado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf) na Mesa Temática de Igualdade de Oportunidades com a
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), desde 2011, através da cartilha
“Relações Compartilhadas – Um Outro Mundo é Possível”, buscando promover o
conceito que homem e mulher dividem de forma igual responsabilidades familiares.
Para assegurar as medidas de conciliação trabalho-família aos trabalhadores,
o instrumento das negociações coletivas é essencial para que, se possa alcançar
avanços na legislação em matéria de proteção da maternidade e responsabilidades
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familiares. Sérgio Pinto Martins (2012, p. 830), leciona acerca da negociação
coletiva:
A Convenção 154 da OIT esclarece que a negociação coletiva compreende
todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um
empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias
organizações de empregadores e, de outra parte, uma ou várias
organizações de trabalhadores, visando: (a) fixar as condições de trabalho e
emprego; (b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; (c)
disciplinar ás relações entre empregadores ou suas organizações e uma ou
várias organizações de trabalhadores ou alcançar todos esses objetivos de
uma só vez.

Assim sendo, a negociação coletiva é o momento em que as partes
(empregador e organizações de trabalhadores) ajustam seus interesses, resultando
em uma conciliação, resolvendo aquele conflito enfrentado.
Lembrando que de acordo com a Nota 7 da OIT (2011, p. 02), no Brasil, os
sindicatos conseguiram garantir avanços em relação à legislação e acordos sobre
temas não abrangidos por elas, como é o caso da estabilidade provisória de
emprego e/ou salário ao trabalhador que se tornou pai. Além disso, referente ao
direito à licença-maternidade, as negociações coletivas permitiram ampliar sua
duração e/ou aumentar os benefícios pecuniários correspondentes.
Referente ao instrumento das negociações coletivas como meio de garantir o
equilíbrio entre responsabilidades familiares e trabalho, a OIT em sua Nota 7 (2011,
p. 02) informa:
Em quase todas as negociações coletivas foram celebradas ao menos uma
cláusula sobre os temas “trabalho da mulher ou equidade de gênero”. No
período entre 1993-2009, das 90 negociações coletivas, 87 negociaram
alguma garantia sobre os temas. A maior parte das cláusulas em torno dos
temas diz respeito à gestação, maternidade/paternidade e responsabilidades
familiares, representando cerca de 80% do total das cláusulas sobre trabalho
da mulher e gênero. Importante destacar que ao logo de 16 anos, as
cláusulas relativas ao tema responsabilidades familiares passaram de 5%
para aproximadamente 15%.

É visível, portanto, o crescimento da atuação dos sindicatos acerca das
responsabilidades familiares enfrentadas por seus trabalhadores, e como evoluíram
no quesito de realizar iniciativas para efetivar a conciliação entre essas duas esferas
presentes no cotidiano do indivíduo.
Ademais, a Central Única dos Trabalhadores propôs uma Minuta Padrão de
Reivindicações para a inclusão da igualdade de gênero nas pautas sindicais,
prevendo a garantia da igualdade de acesso das mulheres ao emprego, cargos,
salário e capacitação profissional, proteção da maternidade e paternidade,
flexibilidade durante a jornada de trabalho para a trabalhadora que estiver
amamentando, licença para empregado(a) adotante, a garantia de creche para
empregados pais ou mães, até a criança atingir idade escolar, entre outros (Nota 7
da OIT, 2011, p. 03).
Os sindicatos têm um papel essencial ao garantir a implementação eficaz da
legislação e de acordos coletivos que promovam uma melhor conciliação entre a
vida laboral e familiar, mas devem ir além, devem empreender em ações para
garantir a divulgação de informações sobre esses direitos através de informativos,
workshops e cursos, assim como, capacitar os trabalhadores para exercerem esses
direitos (Nota 7 da OIT, 2011, p. 04).
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Por conseguinte, os sindicatos podem intervir diretamente em prestações de
serviços para ajudar os trabalhadores(as) com suas responsabilidades familiares,
como é o caso de serviços de cuidados infantis (Nota 7 da OIT, 2011, p. 04).
Bem como, a Nota 7 da OIT (2011, p. 04) afirma que o próprio sindicato pode
iniciar uma mobilização dos governos para garantir melhorias na legislação sobre a
preocupação das responsabilidades familiares do trabalhador brasileiro, promovendo
e fortalecendo o tema da relação trabalho-família, visando a formulação de políticas
que visem à harmonização da vida laboral e familiar.
Desse modo, o sindicato possui atuação imprescindível para a efetivação das
medidas de conciliação entre as responsabilidades familiares e o trabalho do
cidadão brasileiro, assim como, é através deste que o trabalhador possui
conhecimento e é capacitado para exercer seu direito frente ao equilíbrio de
afazeres familiares e laboral.
4. CONCLUSÃO
Historicamente, o núcleo familiar possuía uma ideologia patriarcal, em que o
homem era considerado o “chefe” da família e provedor do sustento, e a mulher
“cuidadora” dos filhos e marido.
A sociedade, então, evoluiu em sua essência, e a nossa Constituição Federal
de 1988 impôs a igualdade entre homem e mulher em seu art. 5º, inciso I: “homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”.
A igualdade prevista na Constituição, como analisado no presente estudo,
deve ser refletida tanto no âmbito laboral quanto nas responsabilidades familiares,
em que homens e mulheres possam ter as mesmas oportunidades de emprego, e
tenham igualdade em afazeres perante filhos, idosos, familiares doentes e
deficientes.
Dessa forma, a própria Organização Internacional do Trabalho no ano de
2011 criou um grupo de 8 Notas tituladas “trabalho e família”, para apresentar
internacionalmente aos seus Estados-membros, como é o caso do Estado Brasileiro,
alternativas de como as empresas podem apoiar seus funcionários em situações
que necessitam conciliar suas responsabilidades familiares e laboral, denominadas
estas de family-friendly, bem como, ações sindicais que visam efetivar essas
medidas de conciliação, informando os trabalhadores sobre seus direitos e
capacitando-os para exercê-los.
Portanto, é essencial que as empresas se auto denominem family-friendly, e
ao realizar as negociações coletivas, possam acordar com os sindicatos dos
trabalhadores, alternativas de conciliar as responsabilidades familiares de seus
funcionários com sua rotina laboral, sem resultar em desgaste mental e físico do
trabalhador, resguardando a sua saúde.
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RESUMO
O presente trabalho visa apontar algumas características marcantes do Código de
Processo Civil de 1973 e do Novo CPC, chamando a atenção para a evolução
ocorrida, com destaque para a busca de uma interpretação e aplicação correta dos
princípios, dentre eles o devido processo legal e contraditório.
Palavras-chave: Código de Processo Civil, Novo CPC, devido processo legal,
contraditório.
ABSTRACT
I The present paper aims to point out some of the striking features of the Civil
Procedure Code of 1973 and of the New CPC, drawing attention to the evolution that
has taken place, with emphasis on the search for an interpretation and correct
application of the principles, among them due process of law and contradiction
Key-words: Code of Civil Procedure, New CPC, due process, contradictory.
1. INTRODUÇÃO
O CPC de 1973 foi responsável por uma nova etapa na revolução
processual, mas inicialmente era caracterizado por ser um instrumento
demasiadamente técnico, abarcando, inclusive, a figura de um juiz distante das
partes.
Com o surgimento de novos valores que valorizavam o social, iniciou-se uma
mudança na forma de se pensar o processo. Nesse contexto, o CPC de 1973
passou por inúmeras reformas que também culminaram em sua fragilização.
Diante da necessidade de se conferir estabilidade ao ambiente de incertezas
implantado pelas emendas pontuais, surgiu o CPC de 2015. Dentre suas principais
características destaca-se a busca pela cooperação real entre as partes e o juiz, a
necessidade de vasta fundamentação, amplo contraditório, busca efetiva pela
conciliação e a criação de precedentes.
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A maneira de interpretar e aplicar os princípios, que já vinha sendo repensada
no decorrer dos anos, também ganhou notoriedade do novo CPC. Assim, o devido
processo legal passa a ser definitivamente entendido como instrumento de
efetivação dos demais princípios previstos constitucionalmente e o contraditório, por
sua vez, é interpretado como meio de participação processual efetiva e não apenas
um direito de dizer e contradizer.
Como será exposto, o novo Código de Processo Civil traz mecanismos para
instigar o debate entre as partes e o juiz, além da preocupação em adaptar o
processo a realidade social, o que representa evolução não apenas em relação ao
Código de 1973, mas para o Processo Civil brasileiro como um todo.

2. METODOLOGIA
A pesquisa se constitui em uma análise exploratória, de cunho qualitativo,
desenvolvida a partir do método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados
destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 A evolução do Código de Processo Civil de 1973 para o Código de
Processo Civil de 2015
O Código de Processo Civil (CPC) de 1973, elaborado por Alfredo Buzaid e
caudatário principalmente na doutrina italiana da primeira metade dos Novecentos3,
foi promulgado pela lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e contem 1.220 (mil
duzentos e vinte) artigos agrupados em cinco livros: “I – do processo de
conhecimento”; “II – do processo de execução”; “III – do processo cautelar”; “IV –
dos procedimentos especiais e “V - das disposições gerais e transitórias”.4
O CPC de 1973 foi responsável por uma nova etapa na revolução processual,
no entanto, o período que antecedeu a sua criação foi extremamente conturbado no
Brasil, em razão do mais duro golpe do regime militar:
Em 1968 era instaurado o AI-5, com o fechamento do Congresso, a autorização do
Executivo para legislar, a suspensão de garantias como vitaliciedade,
inamovibilidade ou estabilidade dos juízes, a permissão para o presidente demitir,
remover, aposentar, transferir juízes empregados e militares e a suspensão das
imunidades parlamentares.5

Nesse período toda ênfase estava concentrada no papel do Poder Executivo,
enquanto o do Judiciário passava a ser secundário.
Esse cenário contribuiu para o caráter técnico do CPC de 1973, um instituto
originalmente pensado para assegurar a plena observância da lei. O Código de
3
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1973, também chamado de Código Buzaid, era centrado na técnica e neutralidade
científica, em suma na indiferença social que bem se amoldava aos valores liberais
que encamparam a teoria do processo como relação jurídica.6
Nesse contexto, Pereira Filho lembra que o poder do juiz ficou sufocado por
uma ideologia liberal burguesa até o advento da atual Constituição7. Sob tal
ideologia:
O juiz exercia seus poderes máximos no momento de julgar e, como mero aferidor do
resultado do duelo dos litigantes, ditava autoritária e solitariamente o seu veredicto.
Levava em conta a prova de cuja formação não participara, e aplicava a lei com
frieza, fazendo incidir, até mesmo de ofício, regras de ordem pública, sem qualquer
debate prévio com os sujeitos interessados do processo.8

Vê-se, assim, que o papel inicialmente conferido ao juiz no CPC de 1973 foi
profundamente influenciado por esse modelo de juiz equidistante das partes. Nesse
sentido são os ensinamentos de Pereira Filho:
O Código de Processo Civil, então, ajustou esse modelo de juiz. Neutro, imparcial,
equidistante das partes para, após cognição ampla, plena e exauriente, dizer o direito
ao caso concreto com certeza, reconstruindo o passado (historiador) e declarando o
valor indenizatório devido ao dano causado.
Veja que inexiste intervenção e, muito menos, interação do juiz (Estado) com as
partes. Sua postura é exatamente o contrário: de equidistância. “É defeso ao juiz
emitir ordens às partes”. (Liebman, 1980) Essa é a construção legislativa e teórica da
“doutrina” que influenciou o processo civil atual.9

Com a ausência de uma atuação efetiva e participativa do juiz e a presença
do alheamento aos fenômenos sociais, o caráter individualista passou a ser uma
característica marcante do Código Buzaid. O direito de ação, suas condições e
pressupostos revelaram-se, dentro da estrutura original do CPC, como institutos
criados e disciplinados para atender apenas a pessoa do autor e do réu.10
Posteriormente, com o surgimento da democracia social e o advento da
Constituição da República de 05 de outubro de 1988, fez-se necessário repensar o
processo. A mudança de valores ideológicos inseridos no texto constitucional refletiu
e alterou o panorama de todo ordenamento jurídico e a própria finalidade do
processo, afim de atender os reclames sociais elevados a níveis constitucionais.11
Verificou-se uma intensificação da participação do juiz, a quem cabe zelar por
um processo justo, capaz de proporcionar:
6

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil, volume 1: processo de conhecimento.
Rio de Janeiro, 2005, pp 4-5.
7
PEREIRA FILHO, Benedito Cerezzo. O poder do Juiz ontem e hoje. Disponível em:
//http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/111.pdf. Acesso em
07/07/2017, p.13.
8
THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio
Quinaud. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização – Lei 13.105, de 16.03.2015. Rio de
Janeiro: Forense,2015, pp.72/73.
9
PEREIRA FILHO, Benedito Cerezzo. A atuação do juiz no novo Código de Processo Civil.
Disponível
em:
http://www.conjur.com.br/2015-mar-30/benedito-cerezzo-atuacao-juiz-codigoprocesso-civil. Acesso em 07.07.2017.
10
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol I. 57.ed. rev., atual e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p .21)
11
XAVIER, Trícia Navarro. Poderes Instrutórios do Juiz no Processo de Conhecimento. Vitória:
UFES, 2008, p.27.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

I – a justa aplicação das normas de direito material, II – a adequada verificação dos
fatos e a participação das partes em um contraditório real e III – a efetividade da
tutela dos direitos, pois a neutralidade é mito, e a inercia do juiz, ou o abandono do
processo à sorte que as partes lhe derem, não é compatível com os valores do
Estado atual.12

Através dos valores difundidos no Estado Social e sobretudo na Constituição
Cidadã, o juiz se viu obrigado a sair de sua postura passiva e assumir uma mais
intervencionista, participativa, que representasse em mais efetividade na solução
dos conflitos.
Com a mudança de perspectiva e o surgimento das novas concepções que
valorizavam o social, coube ao legislador brasileiro renovar o ordenamento jurídico.
Logo, o Código de Processo Civil sofreu várias reformas, todas com um só e
principal objetivo: acelerar a prestação jurisdicional, tornando-a mais econômica,
desburocratizada e efetiva no alcance dos resultados para os jurisdicionados. 13
Acerca da reforma, Dinamarco ensina que:
Optou-se por reformar setorialmente o Código, retocando-lhe alguns institutos e
introduzindo inovações em alguns capítulos, numa tática de guerrilhas e não de
guerra total. Por isso é que cada um desses projetos é uma mini-reforma, embora se
saiba que a soma de todos eles acaba por introduzir uma profunda alteração no
Código mesmo e sobretudo na feição do processo civil brasileiro.14

Assim, um conjunto de novos institutos foi implantado, ocasionando uma
mudança estrutural do CPC de 1973. Um exemplo citado por Theodoro Junior é que
graças a remédios como a antecipação de tutela a ação monitória, a atividade
executiva não era mais privilégio da execução forçada e o processo não ficava mais
restrito apenas à tarefa de acertamento da situação litigiosa.15
Como consequência desses novos institutos o juiz ganhou maior liberdade de
atuação no processo, pois sem depender da actio iudicati, ficou autorizado a tomar,
de imediato, medidas satisfativas do direito subjetivo material do litigante, em casos
de urgência, ainda no curso do processo de conhecimento.16 Destarte, conforme
menciona Theodoro Junior, em nome da efetividade do processo o juiz moderno se
investiu nos poderes do pretor romano, quando decretava aos interditos, antes do
julgamento definitivo da causa.17
Contudo, as constantes alterações legislativas (mais de sessenta), acabaram
transformando o Código de Processo Civil de 1973 numa verdadeira “colcha de

12
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retalhos”.18 Portanto, embora houvesse qualidade técnica no Código de 1973, a
frequência com que vinha sendo submetido a constantes emendas acabou por gerar
um clima social de desconfiança, com sérias repercussões sobre o sentimento de
segurança jurídica em torno da prestação jurisdicional.19
Pondera-se que nos quarenta anos de vigência do CPC de 1973 o mundo
passou por inúmeras mudanças e para acompanhá-las o referido diploma também
precisou ser alterado. As demasiadas reformas, por outro lado, parecem ter
culminado na fragilização do CPC de 1973.
Torres comenta que:
O CPC atual (de 1973) passou por muitas revisões (mais de sessenta leis o
modificaram), tão substanciais algumas delas que terminaram por acarretar grande
perda sistemática, o principal atributo que um código deve ter. Nas quatro décadas
de vigência do CPC atual, o país e o mundo passaram por inúmeras transformações.
Muitos paradigmas inspiradores desse diploma legal foram revistos ou superados em
razão de mudanças nos planos normativo, científico, tecnológico e social. Entre 1973
e 2003, houve edição da Lei do divórcio (1977), de uma nova Constituição Federal
(1988), o Código de Defesa do Consumidor (1990), o Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), as Leis Orgânicas do Ministério Público e da Defensoria Pública
(1993 e 1994), um novo Código Civil (2002) e o Estatuto do Idoso (2003), exemplos
de diplomas normativos que alteraram substancialmente o arcabouço jurídico
brasileiro no período.20

Por tais razões fez-se necessário a adoção de um novo Código, um
instrumento moderno, capaz de conferir estabilidade ao ambiente de incertezas
implantado pelas emendas pontuais.
Desse modo, em 2010 foi submetido ao Congresso Nacional o Projeto de um
novo Código de Processo Civil (Projeto Legislativo n. 166/2010). Sua tramitação,
após votação de Substitutivo da Câmara dos Deputados (Projeto Legislativo
8.046/2010) concluiu-se em 17.12.2014, quando se aprovou no Senado o texto que
veio a constituir a Lei 13.105, de 16.03.2015.21
Visando um processo mais ágil, sensível e efetivo, foram traçados, pela
Comissão de Juristas, cinco objetivos que orientaram a elaboração do novo CPC:
1) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição
Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente
a realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e
reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar
todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5)
finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela realização
daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema,
dando-lhe, assim, mais coesão.22
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Depreende-se dos objetivos supracitados que o novo CPC acena a tentativa
de desburocratizar o trâmite das ações judiciais, eliminando o excesso de
formalismo, bem como, de conferir maior eficiência na prestação jurisdicional e
aperfeiçoar o fenômeno processual aos ditames constitucionais.
Sabe-se que uma das características marcantes do novo CPC é a busca pela
comparticipação processual e consequente abandono do protagonismo processual,
razão pela qual dentre as bases metodológicas do novo diploma está o princípio da
cooperação, previsto no artigo 6º, segundo o qual: “todos os sujeitos devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. No que tange a conduta do juiz, o princípio da cooperação visa norteá-la
com vistas a alcançar uma decisão correta e justificada racionalmente, evitando uma
prestação jurisdicional deficiente.23
Para o juiz ainda se estabeleceram quatro deveres: o de esclarecimento,
prevenção ou advertência, consulta das partes, e auxílio das partes.
Acerca do dever de esclarecimento, observa Barbosa Moreira que:
“No propósito de contribuir para a mitigação das desigualdades substanciais entre as
partes, tem-se cogitado conferir ao juiz a faculdade (ou mesmo o dever) de prestarlhes informações sobre o ônus que lhes incumbem, convidando-as, por exemplo, a
esclarecer e a complementar suas declarações acerca dos fatos, ou chamando-lhes
a atenção para a necessidade de comprovar alegações”.24

O dever de prevenção corresponde ao apontamento pelo juiz das deficiências
nas postulações das partes, para que possam ser supridas.25
“Assim, por exemplo, o tribunal tem o dever de sugerir a especificação de um pedido
indeterminado, de solicitar a individualização das parcelas de um montante que só é
globalmente indicado, de referir as lacunas na descrição de um facto, de se
esclarecer se a parte desistiu do depoimento de uma testemunha indicada ou apenas
se esqueceu dela e de convidar a parte a provocar a intervenção de um terceiro”.26

O dever de consulta, por sua vez, tem como objetivo evitar decisões
surpresas, ou seja, não consubstanciadas pela marcha processual eleita nas
manifestações do julgador.27
O dever de fundamentação das decisões judiciais, disposto no art. 489,
parágrafo 1º, inciso IV, do CPC de 2015, por exemplo, é uma norma concretizadora
do dever de consulta.
A observância dessa regra visa garantir um valor assegurado constitucionalmente
pelo art. 93, IX da CF/88. Ora, a obrigatoriedade do enfrentamento de todos os
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argumentos trazidos pelas partes concede às mesmas a segurança de que o
contraditório foi observado em cooperação.28
No tocante ao dever de auxílio, Didier Jr comenta que:
“O tribunal tem o dever de auxiliar as partes na superação das eventuais dificuldades
que impeçam o exercício de direitos ou faculdades ou o cumprimento de ônus ou
deveres processuais”. Cabe ao juiz, sempre que possível, providenciar a remoção do
obstáculo, como ocorre no caso dos arts. 266.º, 4, 519-A, 1, e 837.º, I, CPC
português.29

Entende-se que tais deveres reafirmam a importância da comparticipação
processual e auxiliam a formação de um ambiente para a sua aplicação prática.
Outra característica marcante do novo CPC é que contraditório foi
redimensionado, sobretudo para alcançar o seu aspecto de diálogo. Aqui se torna
imprescindível o dever de diálogo do juiz para com as partes, possibilitando a
integração dos sujeitos processuais em colaboração, na busca da tutela jurisdicional
adequada e apta a garantir a tutela dos direitos.30 Nas palavras de Theodoro Junior:
O caráter democrático desse moderno processo jurisdicional reside numa concepção
inovadora de contraditório que não mais se limita a uma simples bilateridade de
audiência, mas que confere aos litigantes o direito de participar efetivamente na
formação do provimento judicial que haverá de compor o conflito estabelecido entre
eles. O processo deixa de ser “coisa apenas do Juiz” ou “coisa apenas das partes”
para se tornar obra conjunta de todos os sujeitos processuais, fruto de uma empresa
compartilhada entre todos eles. Foram esses os critérios que recorreram os
encarregados da redação da peça que se converteu no Projeto Legislativo n.
166/2010 do Senado (atual Lei n. 13.105/2015).31

Observa-se que a participação do juiz não corrompe o seu julgamento, pois o
escopo da sua participação é garantir a igualdade na participação das partes e, na
medida que o faz, legitima sua própria atuação. Nesse sentido são os ensinamentos
de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:
Note-se que a atuação do juiz, se pode ser vista como uma forma de participação,
evidentemente não pode ser confundida com a qualidade que se atribui à
participação das partes. O juiz exerce o poder que deve ser legitimado pela
participação das partes, que são aquelas que se sujeitam aos efeitos da decisão. O
juiz deve participar para garantir que a participação das partes seja igualitária e,
assim, para que eventual falha na participação de uma delas possa ser suprida.
Nesses termos, a participação do juiz se dá em nome da participação das partes e,
por decorrência, para legitimar a sua própria atuação.32
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Tem-se que a participação do juiz não corrompe o contraditório, mas o
fortalece. Também não afeta a sua imparcialidade. Ao contrário, supõe-se parcial o
juiz que, sabendo que uma prova é fundamental para a elucidação da matéria fática,
por exemplo, se queda inerte.33
Pelo exposto, entende-se que o novo CPC exige um juiz mais atuante e
participativo, que solicite esclarecimentos, auxilie as partes, indique as dificuldades
postulatórias e ajude a saná-las, que confira as partes paridade de armas, as insira
em uma busca efetiva de solução do conflito e que, ao final, profira uma decisão
verdadeiramente fundamentada. Assim:
O magistrado não pode mais ser um mero espectador do conflito e usar sua
autoridade para se livrar do imbróglio. Precisa escutar com ouvidos de ouro,
enxergar com olhos democráticos, pedir esclarecimentos, dirimir dúvidas, prevenir e
dar orientações. Uma espécie de guia do caminho a ser trilhado.34

Através da cooperação das partes, sobretudo da ética e boa-fé, espera-se
que o juiz consiga gerir melhor o processo e que se chegue a uma solução mais
justa e efetiva dos conflitos. Esse anseio, nas palavras de Mazzolo, exprimi bem o
espírito do novo CPC.35

3.2 O devido processo legal em sua visão constitucional
O devido processo legal é uma garantia constitucionalmente prevista que
assegura tanto o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário como o
desenvolvimento processual de acordo com normas previamente estabelecidas.36
A locução “devido processo legal” corresponde à tradução para o português
da expressão inglesa “due process of law”. “Law” significa Direito, e não lei, o que
implica dizer que o processo há de estar em conformidade com o Direito como um
todo.37
O princípio do devido processo legal já era aplicado no Brasil antes do
advento da Constituição Cidadã. A interpretação provinha não só do fato de o
princípio estar consagrado no artigo 8º e 10 da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 1948, como pela sistematização dos demais princípios que são
enfeixados no devido processo legal.38 Foi com o art. 5º, LIV, da Constituição
Federal que ele recebeu sua previsão expressa: “ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Para Theodoro Junior:
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A explicitude do novo texto magno, portanto ergueu a nossa Carta Magna
(LGL/1988/3) ao nível das mais avançadas Constituições do mundo, em tema de
garantia da tutela jurisdicional. Aquilo que se deduzia da análise sistemática e
indireta dos princípios implícitos é agora proclamado aos quatro ventos por
enunciados de meridiana clareza.39

Para Lima:
(...) podemos dizer que a positivação do devido processo legal no texto constitucional
de 1988 provocou um rompimento no dogmatismo processual, fazendo com que
suas regras formais fossem vivificadas pelos preceitos fundamentais. Essa atitude
tornou-se necessária a fim de que pudéssemos ter uma visão unitária do
ordenamento jurídico, que interpreta a norma em conformidade com a Constituição.40

O texto constitucional que contempla o devido processo legal é uma clausula
geral, razão pela qual o significado normativo desse texto foi modificado ao longo da
história.41 A tortura com o objetivo de confissão, por exemplo, já fez parte do devido
processo legal, o que reforça a conclusão de que o sentido que atualmente é
atribuído ao princípio não é o mesmo de antigamente e não será o mesmo no futuro.
Nesse sentido:
Obviamente, o que se entendia como devido no século XIV (época do absolutismo
monárquico, teocracia, etc.) não foi o que se entendeu como devido no início do
século XX (consolidação da igualdade formal, separação entre igreja e Estado,
desenvolvimento acelerado da industrialização, etc.), não é o que se entende como
devido atualmente (informatização das relações, sociedade de massas, globalização
etc.) e nem será o que se entenderá como devido daqui a dois séculos. 42

No entanto, embora o princípio do devido processo legal não seja estático, há
garantias constitucionais mínimas que o estruturam e que não devem ser violadas.
Nas palavras de Didier Jr., vale, aqui, o princípio de hermenêutica
constitucional que proíbe o retrocesso em tema de direitos fundamentais43. Desse
modo, é preciso:
(...) observar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) e dar tratamento
paritário às partes do processo (art. 5º, I, CF/1988); proíbem-se provas ilícitas (art.
5º, LVI, CF/1988); o processo há de ser público (art. 5º, LX, CF/1988); garante-se o
juiz natural (art. 5º XXXVII e LIII, CF/1988); as decisões hão de ser motivadas (art.
93, IX, CF/1988); o processo deve ter uma duração razoável (art. 5º, LXXVIII,
CF/1988); o acesso à justiça é garantido (art.5º, XXXV, CF/1988) etc. 44

Assim, tendo a Carta Magna disposto sobre o conteúdo mínimo do princípio
em comento, qualquer tentativa de reduzir o seu alcance ou amplitude deverá ser
considerada inconstitucional.
Segundo, Cintra, Grinover e Dinamarco as garantias constitucionais
mencionadas:
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(...) de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes
processuais e, de outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição.
Garantias que não servem apenas aos interesses das partes, como direitos públicos
subjetivos (ou poderes e faculdades processuais), destas, mas que configuram,
antes de mais nada a salvaguarda do próprio processo, objetivamente considerado,
como fator legitimante do exercício da jurisdição.45

Tais garantias também compõem a dimensão formal do devido processo
legal.
O objetivo do devido processo legal, segundo a dimensão formal, é verificar
se os procedimentos empregados por aqueles responsáveis na aplicação da lei, ou
regulamento, estão sendo devidamente respeitados46. Trata-se da obediência à
forma ou procedimento estabelecido, de impedir atos arbitrários por parte do Estado
e de garantir às partes a defesa de seus interesses, proporcionando-lhes um
processo justo.
Segundo a dimensão substancial, por sua vez, um processo devido não é
apenas aquele em que se observam exigências formais, mas sim aquele que gera
decisões jurídicas substancialmente devidas.47 Dessa forma, tal dimensão ocupa-se
da interpretação do Direito, ou seja, de interpretar da melhor maneira possível o
caso concreto e as normas que lhe são aplicáveis.
Para Didier Jr. a experiência jurídica brasileira assimilou a dimensão
substancial do devido processo legal de forma bem peculiar, considerando-lhe o
fundamento da proporcionalidade e razoabilidade48. Seguindo essa perspectiva o
devido processo legal seria:
Um garantidor de direitos, o qual busca proteger as pessoas contra normas
opressivas, podendo ser extraído de seus fundamentos os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade das decisões judiciais, imperando na aplicação da
lei mais justa, buscando sempre a liberdade em favor da vida e dos bens materiais49

Sabe-se que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são
anteriores ao devido processo legal, porém, não há equívoco em relacioná-los. Nas
palavras de Didier Jr., essa relação é bem compreendida e fundamentada pelos
operadores jurídicos no Brasil e algo que tem funcionado bem50.
Salienta-se que o devido processo legal é um só, ou seja, não se trata de
separá-lo em formal e substancial:
Devido processo legal é apenas um único princípio que liga indissociavelmente o
processo às garantias outorgadas pela Constituição, em matéria de tutela
jurisdicional. A garantia tutelar é sempre realizada por meio de procedimento
concebido e aplicado para bem e adequadamente cumprir sua função. É nessa
função de realizar efetivamente os direitos materiais que se alcança, por meio do
45
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devido processo legal, o que ora se denomina de “justiça”, ora de “acesso à justiça”,
ora de “acesso ao direito”. Daí por que devido processo legal é sempre algo que traz
ínsito o objetivo substancial de “processo justo”.51

Desse modo, o referido princípio representa uma ligação entre o processo e
as garantias outorgadas pela Constituição, fazendo-se meio de acesso à justiça. É
através do devido processo legal que se efetivarão os demais princípios previstos
constitucionalmente.
O devido processo legal combate a ideia de que a tutela devida pelo Estado
se restringe a um dever de resposta ao direito de ação ou, nas palavras de Cintra,
Dinamarco e Grinover, “uma simples ordenação de atos através de qualquer
procedimento”52. O que se assegura, é o devido processo legal, com todos os
predicados que a história do Constitucionalismo universal conseguiu construir53 e
que onde houver um processo para resolver um conflito, estará presente a garantia
do devido processo legal.
3.3 O contraditório substancial
O contraditório está previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
segundo o qual: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes”.
Houve um tempo em que não se pensava em conferir tratamento diverso as
diferentes posições sociais ou em barreiras sociais capazes de impossibilitar a
participação processual. O contraditório era visto como simples bilateridade de
instância54, ou seja, limitava-se ao direito de ser ouvido, de participar do processo,
de ser comunicado, poder falar no processo55.
Atualmente entende-se que esse direito de dizer e contradizer representa o
conteúdo mínimo do princípio do contraditório. Assim, segundo o mais recente
entendimento, o referido princípio abarca o direito de participação na construção do
provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa
para a formação das decisões.56 Logo, o contraditório não deve apenas assegurar
que as partes sejam ouvidas, mas proporcionar a elas o poder de influenciar no
conteúdo da decisão a ser proferida, para que participem de forma concreta no
processo.
A importância do poder de influência no contraditório substancial é bem
explicada por Didier Jr:
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Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão
jurisdicional – e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos, ideias,
alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber
isso: o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exige-se a
participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da
decisão.57

No entanto, para que o poder de influência seja exercido também é
necessário conferir participação em igualdade de condições. Um exemplo clássico
desse atendimento é a inversão do ônus da prova nos casos que versam sobre
relações de consumo (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
No CPC de 1973 a alteração do ônus da prova, segundo alguns, seria
possível apenas na hipótese das relações de consumo58. A mudança veio com o art.
373, § 1º, do novo CPC, segundo o qual o juiz pode, desde que de maneira
fundamentada, inverter o ônus da prova, frente as peculiaridades da causa.
Salienta-se também que participação em igualdade de condições,
conceituada “paridade de armas”, não compreende uma simetria, mas uma
equivalência de poderes entre as partes. O que importa é que tais poderes tenham
fundamento racional na diversidade das necessidades das partes e que, diante de
qualquer poder conferido a uma delas, outorgue-se a outra o correlato poder de
reação.59
Compreende-se, assim, que além de permitir que as partes influenciem o juiz,
é necessário assegurar que elas tenham condições reais de o fazê-lo.
É preciso, no entanto, atentar para as situações que levem a arbitrariedades
na aplicação da regra supracitada. Assim, ao tratar da paridade de armas, Didier Jr.
adverte que:
A norma deve restringir-se a permitir adequações de processo feitas pelo juiz, em
situações excepcionais, para reequilibrar o contraditório. A norma não permite que o
juiz interfira no conteúdo das postulações, desconsidere a revelia decorrente da
citação válida, determinando nova citação, ou que controle a vontade das partes
manifestada validamente no processo.60

Atento ao contraditório substancial, o juiz deve consultar as partes sobre a
questão a ser solucionada antes de proferir sua decisão. Assim:
(...) nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem que antes
as partes tenham tido a oportunidade de manifestar sobre a questão a ser
solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo
que ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar
seu convencimento e, finalmente decidir sobre qualquer ponto controvertido
importante para a solução da causa, ou para o encaminhamento adequado do
processo a seu fim.61
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Há, porém, situações em que é legitima a decisão sem a ouvida da parte
contrária. O par. ún. do art. 9º fornece algumas possibilidades:
Decisão que concede tutela provisória liminar de urgência (art. 300, § 2°, CPC),
decisão que concede tutela provisória liminar de evidência (art. 311, II e III, CPC), e a
decisão que determina mandado monitório (art. 701, CPC), que também é exemplo
de tutela provisória da evidência (...)62

Nesses casos, a parte exerce o contraditório após o deferimento da
providência de urgência, ou seja:
O contraditório aí fica postergado – diferido – para depois da concessão da tutela
jurisdicional. A restrição ao contraditório ocorre em função da necessidade de
adequação e efetividade jurisdicional. Não há qualquer inconstitucionalidade na
postergação do contraditório – a propósito, o legislador expressamente o reconhece
(art. 9º, parágrafo único, I). Sendo necessária a concessão de tutela antecipada
antes da oitiva do demandado, essa se impõe como decorrência do direito à tutela
adequada dos direitos. Não se trata, portanto, de medida excepcional: verificados os
seus pressupostos, o juiz tem o dever de antecipar a tutela.63

Outro ponto importante, é que o artigo 9º do CPC dispõe que “não se proferirá
decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Logo, alguém
somente pode ter uma decisão judicial proferida contra si após ter sido garantida a
chance de ser ouvido.64 Na lição de Didier Jr:
Como poderia o órgão jurisdicional punir alguém, sem que lhe tenta dado a chance
de manifestar-se sobre os fundamentos da punição? Por exemplo, demonstrando
que os fatos em que se baseia a sua decisão ou não ocorreram ou ao menos não
permitem a aplicação daquela sanção. Se não fosse assim, teríamos punição sem
contraditório. Não é lícita a aplicação de qualquer punição processual, sem que se dê
oportunidade de o “possível punido” manifestar-se previamente, de modo a que seja
possível, de alguma forma, influenciar no resultado da decisão.65

Condizente com esse entendimento é o artigo 772, II, do Novo CPC, ao dispor
que em qualquer momento da fase executiva, o juiz advirta o executado que o seu
procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça.66
Percebe-se que o novo CPC ressalta a importância do debate no processo,
promovendo um contraditório verdadeiramente efetivo, impedindo, assim, a prolação
das temidas decisões surpresas, pois um Estado democrático não se compraz com
a ideia de atos repentinos, inesperados, de qualquer dos seus órgãos, mormente
daqueles destinados à aplicação do Direito.67
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4. CONCLUSÃO
O Código de Processo Civil de 1973 foi de extrema importância para o
ordenamento jurídico brasileiro, sendo notória a sua qualidade técnica, no entanto,
seu texto já não era capaz de acompanhar os anseios sociais.
Em resposta a essa necessidade de mudança e de resgatar a confiança em
torno da prestação jurisdicional é que surgiu o novo CPC, um instrumento moderno,
sensivelmente pensado para fazer com que o processo acompanhe a realidade
social.
O novo CPC também assinalou expressamente princípios previstos
constitucionalmente, diminuindo a distância entre teoria e prática processual. Assim,
princípios como o devido processo legal e contraditório, por exemplo, tiveram sua
importância ressaltada, haja vista a positivação no novo Código.
Por fim, entende-se que o novo CPC não é um instrumento perfeito e
certamente não conseguirá superar todas as falhas que impedem a resolução justa
dos conflitos levados à apreciação judicial, no entanto, é inquestionável que a sua
criação representa considerável enriquecimento processual, sobretudo na medida
em que rompe com o formalismo exacerbado, aproximando-se de uma visão muito
mais humana de processo.
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NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA COMO GARANTIDOR DO
ACESSO À JUSTIÇA
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RESUMO
O acesso à justiça é um direito humano e essencial ao completo exercício da
cidadania. Mais que acesso ao judiciário, alcança também o acesso a
aconselhamento, consultoria, enfim, justiça social. Previsto no artigo 5º, XXXV da
Constituição Federal que diz: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário,
lesão ou ameaça de direito.” Pode ser chamado também de princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do direito de ação.
Diretamente ligado ao viés constitucional previsto no art. 5° o qual diz que todos são
iguais perante a lei, o acesso à justiça também faz ponte direta com quesitos sociais,
que visam garantir esse direito a todos.
No presente artigo será estudado o Núcleo de Prática Jurídica é garantidor desse
direito na comarca de Telêmaco Borba/PR. Completamente relacionado com o viés
social da instituição de ensino da região, o Núcleo de Prática Jurídica Dra. Joeci
Machado de Camargo atende toda população da região.
Palavras-chave: Acesso à Justiça – Viés Social – Núcleo de Prática Jurídica.

ABSTRACT
Access to justice is a human right and essential to the full exercise of citizenship.
More than access to the judiciary, it also reaches access to counseling, counseling,
and social justice. In accordance with Article 5, XXXV of the Federal Constitution,
which states: "The law shall not exclude from the appreciation of the Judiciary, injury
or threat of law." It may also be called the principle of the inafasability of judicial
control or principle of the right of action.
Directly linked to the constitutional bias provided in art. 5 ° which says that everyone
is equal before the law, access to justice also makes direct connection with social
issues, which seek to guarantee this right to all.
In this article will be studied the Nucleus of Legal Practice is guarantor of this right in
the region of Telêmaco Borba / PR. Completely related to the social bias of the
educational institution of the region, the Nucleus of Legal Practice Dr. Joeci Machado
de Camargo serves the entire population of the region.
Key-words: Access to Justice - Social Bias - Nucleus of Legal Practice.
1

Acadêmico do 8° período de direito. – e-mail: matheusjhonatan2010@hotmail.com.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

1. INTRODUÇÃO
O acesso à justiça é um princípio previsto na Constituição Federal, o qual é
mais abrangente que o simples acesso ao judiciário, também engloba a prestação
de serviços de todo e qualquer atividade voltada à sociedade em face ao judiciário,
seja ela uma simples assessoria à defesa em casos complexos.
Acesso à justiça significa a possibilidade de lançar mão de canais
encarregados de reconhecer direitos, de procurar instituições voltadas para a
solução pacífica de ameaças ou impedimentos de direitos. Ou seja, é um conjunto
das instituições estatais concebidas com a finalidade de afiançar os direitos de um
sistema de justiça. (SADEK, 2009, p. 175)
Esse princípio contempla não só direitos individuais como também os difusos
e coletivos que a Constituição achou por bem tutelar, não só a lesão a direito como
também a ameaça de lesão, englobando aí a tutela preventiva. (TORRES, 2002)
Para integral acesso à justiça, o instrumento essencial à efetivação dos
direitos é a superação das muitas dificuldades que ainda existente na sociedade.
Esta efetividade somente se daria num contexto em que as partes possuíssem
completa igualdade, nas formas de buscarem a eficácia de seus direitos. (TORRES,
2002)
Vale ressaltar que a efetiva aplicação desse princípio compreende um vasto
viés social, facilitando a resolução da desigualdade social ainda muito presente no
país.
Sendo de enorme importância o enfrentamento dos quesitos sociais para um
efetivo acesso à justiça, se faz necessário a superação de preconceitos na esfera
econômica social presenciada em cada região.
Mediante dificuldades sociais é necessário um Estado atuante, no sentido de
providenciar completa igualdade aos direitos sociais, superando assim toda e
qualquer diferença entre a população independente de sua condição financeira.
(SADEK, 2009, p. 173)
Para contribuir na efetividade desses direitos o Estado, vem através da
Defensoria Pública e em alguns casos com a intervenção do Ministério Público. No
entanto devido a grande demanda não apenas processual e morosidade nos
andamentos processuais, deve-se aprimorar outros meios de garantirem a auxilio
jurídico a sociedade. (SADEK, 2009)
Mediante a instituição da Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, do
Ministério da Educação e do Desporto, o qual fixou normas curriculares e o conteúdo
mínimo dos cursos jurídicos, o estágio de prática jurídica passou a integrar o
currículo e a ser essencial para a obtenção do grau de bacharel em direito, compete
aos Núcleos de Prática Jurídica auxiliar a democratização do acesso à justiça e
melhoria do ensino jurídico. (OLIVEIRA, 2000)
Além de contribuir para a efetivação ao acesso à justiça, os Núcleos de
Práticas Jurídicas servem como preparação dos acadêmicos bacharéis em direito
para ingressar na vida jurídica, sem se despender da realidade social do país.
(SADEK, 2009)
Na cidade de Telêmaco Borba – Paraná não há usufruto dos serviços
prestados pela Defensoria Pública, no entanto se pode contar com as atividades
realizadas pelo Núcleo de Prática Jurídica Dra. Joeci Machado de Camargo, o qual
coopera com cumprimento do viés social da instituição de ensino superior FATEB,
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realizando atendimentos e assessoria jurídica de qualidade a toda população
carente da comarca.
Para a sociedade em aspecto geral é de grande importância, o efetivo
trabalho por todos aqueles que auxiliam a garantia da efetivação do acesso à justiça,
pois suprem a sensação de desamparo social enfrentado por aqueles que possuem
seus direitos suprimidos, dando a todos aqueles necessitam a percepção de
igualdade, mesmo diante de todas as dificuldades sociais enfrentadas.
2. METODOLOGIA
Para a realização do presente artigo utilizou-se, essencialmente, de pesquisa
bibliográfica, na qual foi empregado o método dedutivo, uma vez que se partiu da
compreensão dada ao acesso à justiça, para então analisar os Núcleos de Práticas
Jurídicas como garantidores desse direito, trazendo-se para tanto, análise
doutrinárias e de estudo de campo.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA
O conceito de acesso à justiça pode ser abordado sob diversos aspectos e
vem passando por mudanças ao longo do tempo. A doutrina tradicional considera o
acesso à justiça como direito de ingressar no sistema jurisdicional e ao processo.
(CAPELLETTI, GARTH, 1988, p. 11)
Conforme artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;

O princípio do acesso à justiça é muito mais abrangente que o acesso ao
Poder Judiciário e suas instituições. De maior valia, enquadra-se também a ameaça
de direito, e segue-se com uma enorme gama de valores e direitos fundamentais do
ser humano. (TORRES, 2002)
O conteúdo dos direitos fundamentais é decisivamente constitutivo das
estruturas básicas do Estado e da sociedade. Conforme exposto na Constituição,
todos têm direito ao acesso à justiça. Esse princípio abrange não apenas os direitos
individuais como também os coletivos. (SARLET, Ingo Wolfgang. 2006, p. 82)
O direito de acesso à justiça, não se restringe apenas ao acesso ao
judiciário, também abrange a tutela jurisdicional em consonância com os demais
princípios constitucionais e processuais, tais como igualdade, devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, assessoria jurídica, entre outros. (SOUZA, 2013)
Segundo Cappelletti e Garth, o acesso à justiça deve garantir suas
necessidades básicas com resultados justos a todos:
“A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição,
mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver
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seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que
sejam individualmente e justos” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.08)

Para Sérgio Torres Teixeira, o acesso à justiça não apenas a possibilidade
do cidadão propor uma ação no judiciário, mais sim um ordenamento jurídico justo:
Facilidade que um cidadão tem de propor uma ação judicial e provocar o
Judiciário, ou seja, de ingressar em juízo ou a admissão ao processo
jurisdicional. Segundo a moderna doutrina processual, significa acesso a
um ordenamento jurídico justo” (TEIXEIRA, 2008, p. 240).

Esse conceito implica a dizer que o acesso à justiça tem como objeto
construir uma sociedade mais igualitária.
3.2. VIÉS SOCIAL DO ACESSO JUSTIÇA
A desigualdade social passou ter mais relevância no cotidiano, deixando de
ser tratada de forma natural, passou a ser um problema, gerando questionamentos
referentes às diferenças sociais e do arbítrio governamental são decorrências
diretas da aceitação do princípio da igualdade natural. (SADEK, 2009)
A grande parte dos cidadãos ainda não conhece e ou não tem condições de
conhecer os seus direitos. Quanto menor o poder aquisitivo do cidadão, menor será
seu nível de instrução acerca de seus direitos e menor a sua capacidade de
identificar um direito violado com futura reparação judicial; além do mais, é menos
provável que conheça ou tenha condições monetária de contratar um advogado ou
saiba como encontrar um serviço de assistência judiciária gratuita. São barreiras
sociais que necessitam ser superadas para garantir o acesso à justiça. (TORRES,
2002)
De uma forma mais ampla, Cândido Rangel Dinamarco comenta esse viés
social da jurisdição:
“Saindo da extrema abstração consiste em afirmar que ela visa à
realização da justiça em cada caso e, mediante a prática reiterada, a
implantação do clima social de justiça, chega o momento de com mais
precisão indicar os resultados que mediante o exercício da jurisdição, o
Estado se propõe a produzir na vida da sociedade”. (DINARMACO, 1987,
p. 220-221)

Normalmente, o enfretamento do quesito social se da a partir de políticas
voltadas para aspectos diretamente relacionados às esferas econômica e social.
O reconhecimento e a posterior efetivação dos direitos sociais significam uma
revolução de amplitude semelhante àquela contida na concepção de indivíduo, livre
e igual. Sendo o direito de acesso à justiça sendo essencial para que os demais
direitos se concretizem. Consequentemente, qualquer impedimento no direito de
acesso à justiça provoca limitações ou mesmo impossibilita a efetivação da
cidadania (SADEK, 2009, p. 173)
O usufruto dos direitos sociais exige atuação efetiva das agências estatais no
sentido não apenas de programar políticas e ações genericamente voltadas a
garantir os vários tipos de proteção social, mas também de verificar caso a caso o
direito de todos os cidadãos que alegarem cumprir determinadas condições, sejam
elas hipoteticamente ou juridicamente condizente com o oferecido. (AQUINO, 2014,
p. 108)
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3.3. A PRÁTICA DO ACESSO A JUSTIÇA
O reconhecimento formal de direitos, não implica diretamente na sua
efetivação. Daí vem às dificuldades para efetiva aplicação do acesso à justiça, que
contribuem para destacar ainda mais a distância entre a legalidade e a realidade.
Dessa forma, destaca-se ainda mais a existência de direitos positivados na lei, mas
desrespeitados no cotidiano. Estes fenômenos constituem um claro indicador de
problemas no âmbito da efetividade das normas legais. (SADEK, 2009)
Faz-se necessário um Estado atuante, no sentido de providenciar a
efetivação da igualdade contemplada pelos direitos sociais, quais sejam, à saúde,
ao trabalho, à educação, à aposentadoria, à moradia, etc., para corrigir as
desigualdades que passaram a ser consideradas inaceitáveis. (SADEK, 2009, p.
173)
Previsto artigo 3º da Carta Magna, temos que os objetivos fundamentais da
Republica perante a sociedade, os quais:
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – Construir uma sociedade livre, justa e solidaria;
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.

O Estado ao vedar a justiça privada assumiu o dever perante os titulares de
direitos subjetivos violados ou ameaçados de prestar-lhes a necessária tutela
jurídica. Com vista no cumprimento deste dever, cabe ao Estado providenciar meios
instrumentais de realização do direito material. (THEODORO JÚNIOR, 2013, p. 4)
Para Mauro Capelletti, soluções práticas para os problemas de acesso à
justiça, podem ser classificando em três ondas e da seguinte maneira:
A primeira “onda” desse movimento novo foi à assistência judiciária; a
segunda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar representação
jurídica para os interesses “difusos”; e o terceiro, e mais recente, é o que
nos propomos a chamar simplesmente de “enfoque de acesso à justiça”
porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles,
representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao
acesso de modo mais articulado e compreensivo. (CAPELLETI, 1988, p.
58)

Um dos pontos de maior relevância é dado à terceira “onda”, momento em
que há uma grande inclinação a diversas reformas como: alteração nas formas de
procedimento, mudança na estrutura dos tribunais ou a criação de novos tribunais,
o uso de pessoas leigas ou para profissionais, tanto como juízes quanto como
defensores, modificações no direito substantivo, destinadas a evitar litígios ou
facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução
dos litígios. Deve-se ressaltar que as mudanças necessárias não são bruscas, mas
sim de aprimoramento nos serviços já prestado. (CAPELLETTI, 1988, p. 26)
Uma das dificuldades da prática efetiva do acesso à justiça em um viés
processual é morosidade no andamento das demandas processuais, conforme se
vê:
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A duração exagerada dos processos, hoje, decorre não propriamente do
procedimento legal, mas de sua inobservância, e da indiferença e tolerância
dos juízes e tribunais diante dos desvios procrastinatórios impunemente
praticados por aqueles a quem aproveita o retardamento da conclusão do
processo.( THEODORO JUNIOR, Humberto, 2013, p. 45)

Diante do conceito de efetividade do acesso à justiça e da amplitude do seu
conteúdo, vários instrumentos foram deferidos na ordem jurídica para dar suporte a
esse princípio. Dentre esses instrumentos, podem se destacar: A gratuidade da
justiça aos pobres, à criação de Juizados Especiais, as iniciativas de mediação e
conciliação através de campanhas e esforços extrajudiciais, a instituição de
Defensorias Públicas, os Núcleos de Prática Jurídica (GABRIEL, 2014)
3.4. NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA GARANTIDORES DO ACESSO A
JUSTIÇA
Em contato direto com a população, os integrantes do Judiciário, deixam de
cumprir apenas suas funções típicas. Transformam-se no conselheiro, no
investigador, no árbitro. Os papéis são mutáveis, mas sempre revestidos de
autoridade. Uma autoridade que não se confunde com os líderes políticos
tradicionais. A presença de uma autoridade que proporciona a aquisição de um
direito. Transformando o indivíduo, que antes anônimo, em um cidadão, um sujeito
de direitos. (SADEK, 2009)
Conforme previsto na Constituição Federal em seus artigos 127 e 134:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
(...)
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial,
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição
Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

O Ministério Público, instituições independentes, mas parceiras do sistema
de Justiça do Brasil e primordiais para a concretização do acesso à justiça, o
Ministério Público e a Defensoria Pública. Ambas fazem parte das funções
essenciais à Justiça, mas possuem missões e características próprias e
independentes dos tribunais. (BANDEIRA, 2015)
Com a instituição da Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, do
Ministério da Educação e do Desporto, que fixou as diretrizes curriculares e o
conteúdo mínimo dos cursos jurídicos, o estágio de prática jurídica passou a
integrar o currículo e a ser essencial para a obtenção do grau de bacharel em
direito. (OLIVEIRA, 2000)
O atendimento ao público realizado no Núcleo de Prática Jurídica não se
confunde com o da Defensoria Pública. Sendo que a Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 134, acarreta a Defensoria Pública a essencial função jurisdicional de
realizar orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, da parcela, que organiza
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que a
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, de
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atender aos menos favorecidos. (OLIVEIRA, 2000)
Então cabe aos Núcleos de Prática Jurídica auxiliar a democratização do
acesso à justiça e melhoria do ensino jurídico, tem como referência para o perfil do
graduando em direito a formação humanística, técnico-jurídica e prática
indispensável à adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das
transformações sociais; senso ético-profissional, associado à responsabilidade
social, com a compreensão da causalidade e finalidade das normas jurídicas.
(OLIVEIRA, 2000)
No entanto na Comarca de Telêmaco Borba/PR, não foi instaurado a criação
de uma Defensoria Pública, sendo assim não teria como efetivar de melhor forma o
princípio do acesso à justiça há não ser pelas atividades praticadas pelo Núcleo de
Prática Jurídica.
Inaugurado no ano de 2008, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) Dra. Joeci
Machado Camargo, possui como objetivo de atender as exigências curriculares
impostas pela resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004 do Conselho
Nacional de Educação.
Com a criação do NPJ, a instituição de ensino tinha como objetivo atender
aos anseios populares de atendimento jurídico de qualidade, podendo os
acadêmicos de Direito ter uma visão prática da atividade jurídica, oportunizando a
ele a aproximação entre os conteúdos ministrados em sala de aula e a realidade
social.
O caráter social do NPJ obriga-se a prestar um atendimento digno àquelas
pessoas que não têm condições de contratar advogado, necessitando de auxílio
jurídico para fazer frente às suas necessidades diárias.
Atendendo aproximadamente 100 novos clientes semestrais, o Núcleo de
Prática Jurídica Dra. Joeci Machado Camargo, abrange uma boa parcela da
demanda processual da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Telêmaco
Borba/PR.
O serviço prestado pelo órgão particular é voltado para conflitos familiares,
fazendo na maior parte do tempo ações de divórcio, regulamentação de guarda,
alimentos, investigação e negatória de paternidade, além de prestar serviços na
Vara Cível como retificação do nome social, interdição, curatela, tutela, alvarás
judiciais e processos de indenizações junto a Justiça Federal.
Para a comunidade é de suma importância, a efetivo trabalho prestado pelo
Núcleo de Prática Jurídica, pois supre a falta de atendimento jurídico gratuito no
município, e para os acadêmicos garante a experiência da prática.
4. CONCLUSÃO
Diante ao decorrido no presente artigo, podemos afirmar que acesso à justiça
é garantido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, é mais do que simples
protocolo de uma demanda processual, pois envolve toda atividade jurídica desde
acompanhamento processual há uma assessoria, e segue com uma enorme gama
de valores e direitos fundamentais do ser humano. (TORRES, 2002)
Com objetivo de construir uma sociedade mais igualitária, o Estado se obriga
procurar maneiras de solucionar a desigualdade social que passa a ser cada vez
mais relevante, gerando questionamentos referentes às diferenças sociais e do
arbítrio governamental são decorrências diretas da aceitação do princípio da
igualdade natural. (SADEK, 2009)
Podemos considerar que mediante ao reconhecimento formal desses
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direitos, o Estado vem enfrentando grandes dificuldades para efetiva aplicação do
acesso à justiça. A falta da completa efetivada desse direito que, diga-se de
passagem, deve ser considerado fundamental, contribui para destacar ainda mais a
distância entre a legalidade e a realidade, problemas enfrentado no âmbito da
efetividade das normas legais. (SADEK, 2009)
A fim de garantir proteção social, o Estado deverá exercer em cada caso os
direitos de que todos os cidadãos que alegarem desfrutar em determinadas
condições, sejam elas hipoteticamente ou juridicamente condizente com o
oferecido. (AQUINO, 2014, p. 108)
Perante o conceito de efetividade do acesso à justiça e da amplitude do seu
conteúdo, diversos instrumentos foram deferidos na ordem jurídica para dar suporte
ao princípio do acesso à justiça. Dentre esses instrumentos, alguns podem ser
destacados: A gratuidade da justiça aos pobres, à criação de Juizados Especiais, as
iniciativas de mediação e conciliação através de campanhas e esforços
extrajudiciais, a instituição de Defensorias Públicas, os Núcleos de Prática Jurídica
(GABRIEL, 2014)
Instituída no artigo 134 da Constituição Federal, o qual origina a Defensoria
Pública, talvez como uma das maiores fontes garantidora do acesso à justiça, com
essencial função jurisdicional de realizar orientação jurídica e a defesa, em todos os
graus, da parcela que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e
dos Territórios dispõe que a Defensoria Pública é instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, de atender aos menos favorecidos. (OLIVEIRA, 2000)
Com a instituição da Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, do
Ministério da Educação e do Desporto, o qual fixou normas curriculares e o conteúdo
mínimo dos cursos jurídicos, o estágio de prática jurídica passou a integrar o
currículo e a ser essencial para a obtenção do grau de bacharel em direito, compete
aos Núcleos de Prática Jurídica auxiliar a democratização do acesso à justiça e
melhoria do ensino jurídico. (OLIVEIRA, 2000)
Mediante viés social os Núcleos de Prática Jurídica se obrigam a prestar um
atendimento digno àquelas pessoas que não têm condições financeiras de contratar
advogado, necessitando de auxílio jurídico para fazer frente às suas necessidades
diárias.
O serviço prestado pelo Núcleo de Prática Jurídica Dra. Joeci Machado
Camargo da Faculdade de Telêmaco Borba, é voltado para a resolução de conflitos
judiciais, atendendo aproximadamente 100 novos clientes semestrais, abrange uma
boa parcela da demanda processual da Vara de Família e Sucessões, além de atuar
em algumas demandas na Vara Cível e Justiça Federal da Comarca de Telêmaco
Borba/PR.
Deste modo podemos concluir que o Núcleo de Prática Jurídica Dra. Joeci
Machado Camargo, é uma fonte garantidora do direito ao acesso à justiça, visando
todo serviço prestado em caráter social, ultrapassando apenas suas características
educacionais, servindo de amparo a toda população hipossuficiente da região.
5. AGRADECIMENTOS
Primeiramente agradeço a instituição de ensino FATEB, por proporcionar
aos seus acadêmicos a oportunidade de participar de um evento dessa magnitude,
pois é de enorme valia o despertar acadêmico e futuramente profissional
desenvolvido pela instituição.
Posteriormente agradeço à coordenação e advogadas do Núcleo de Prática
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Jurídica, por ensinar não apenas o valioso ensino da prática jurídica, mais sim,
demonstrar a real função dos operadores do direito, tratando a todos sem distinção.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade analisar o conteúdo da decisão liminar
proferida pelo Juiz Federal Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho, nos autos de ação
popular proposta por Rozangela Alves Justino e Outros, tendo como réu o Conselho
Federal de Psicologia, episódio que ficou conhecido pela “liberação da cura gay”
enquanto tratamento possível. Exteriorizando a supremacia da Constituição e, em
seguida, demonstrando, não aprofundadamente, o que são os chamados remédios
constitucionais, elucidando ainda, a ação popular como uma garantia constitucional,
e esclarecendo todo o conteúdo da decisão liminar na linha dos direitos
fundamentais, postos e garantidos, pela Constituição Federal, defendendo,
sobretudo, a supremacia desta.
Palavras-chave: Cura Gay; Direitos Fundamentais; Conselho Federal de Psicologia;
Remédio Constitucional; Ação Popular.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the content of the preliminary decision
handed down by Federal Judge Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho, in the pleadings
of popular action proposed by Rozangela Alves Justino and Others, with the Federal
Psychology Council as the defendant, "Liberation of the gay cure" as a possible
treatment. Outlining the supremacy of the Constitution, then demonstrating, not in
depth, what are the so-called constitutional remedies, further elucidating, popular
action as a constitutional guarantee, and clarifying all the content of the preliminary
ruling in the line of fundamental rights, positions and guaranteed , by the Federal
Constitution, defending, above all, the supremacy of this.
Key-words: Gay Cure; Fundamental Rights; Federal Council of Psychology;
Constitutional Remedy; Popular Action.
1. INTRODUÇÃO
De começo, vale salientar que a Constituição brasileira se trata de um
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documento rígido, sendo assim, também é a lei fundamental e suprema do Estado,
conferindo poderes e competências governamentais. Todo tipo de governo é,
expressa ou implicitamente, limitado por ela. (SILVA, 2013, pg. 48)
Decorrente desta supremacia e rigidez existem garantias constitucionais, com
a intenção de assegurar o gozo de direitos nela constantes, meios postos aos
indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes,
visando sanar e corrigir ilegalidades e abuso de poder, nomeados de remédios
constitucionais. (SILVA, 2013, pg. 445)
Dentre vários remédios constitucionais, destaca-se a ação popular, disponível
no artigo 5º, inciso LXXIII da CF, que, segundo SILVA (2013, pg. 466) se trata de um
remédio pelo qual, qualquer cidadão, fica investido de legitimidade para o exercício
de um poder de natureza essencial política, e constitui manifestação direta da
soberania popular, como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no
exercício de uma função que lhe pertence primariamente.
Sendo assim, a liminar analisada neste artigo, trata-se de uma decisão com
deferimento parcial do pedido em ação popular, proposta por Rozangela Alves
Justino e outros contra o Conselho Federal de Psicologia, em que os autores
pleiteavam a suspensão da resolução 001/1990 do C.F.P, entretanto, não houve a
suspensão desta, mas houve a liberação dos psicólogos para estudos científicos a
respeito da (re) orientação sexual. Isto porque, tanto a resolução como a liminar
abrangem direitos fundamentais segundo o MM. Juiz Federal Dr. Waldemar Cláudio
de Carvalho. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 101118979.2017.4.01.3400)
A respeito dos direitos fundamentais, cabe salientar, em um primeiro
momento que, são direitos definidos pela norma constitucional, que funcionam como
limitadores da situação das pessoas frente ao Estado. (MEDINA, 2014, pg. 56). Os
direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em três
gerações sucessivas, a saber, direitos de liberdade, igualdade e fraternidade.
(BONAVIDES, 2014, pg. 577)
Desta maneira, no que concerne aos direitos fundamentais, a liminar
oferecida na ação popular, esclarece e concede o pedido dos autores quanto à
liberdade para atividade intelectual e cientifica, e elucida que, a resolução 001/1990
não deve ser suspensa por quanto esta não fere princípios constitucionais e ainda,
abrange a dignidade da pessoa humana. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF –
Ação Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)
Levando em consideração que, a liminar trata sobre a liberdade para
atividade intelectual e cientifica e sobre a dignidade da pessoa humana, cabe
elucidar que, a atividade intelectual é especialmente vinculada ao conhecimento
conceptual que abrange a produção cientifica e filosófica, esta protegida pela
liberdade. (SILVA, 2013, pg. 255). Quanto à dignidade da pessoa humana, essa
deve compreender 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. (MEDINA, 2014, pg. 40)
Assim, no decorrer deste artigo, se poderá observar uma tentativa de
equiparação do conteúdo apresentado na liminar com os Direitos fundamentais
assegurados pela Constituição. Para isso, o presente trabalho foi estruturado em
quatro partes, começando pela breve exposição do caso, em seguida,
demonstrando a supremacia da Constituição Federal brasileira, passando para a
elucidação da ação popular como um remédio constitucional, finalizando com um
breve esclarecimento da liminar sobre o viés dos direitos fundamentais apontados
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por ela.
2. METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa qualitativa que se utilizou de instrumentos bibliográficos
e documentais, através de obras literárias de doutrinadores consagrados juntamente
com os autos de ação popular acessada através de pesquisa processual pela
internet.
3 . DESENVOLVIMENTO
3.1 EXPOSIÇÃO DE CASO – AÇÃO POPULAR PROPOSTA POR
ROZANGELA ALVES JUSTINO E OUTROS CONTRA O CONSELHO FEDERAL
DE PSICOLOGIA – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.
No dia 22 de março de 1999 foi estabelecida, pelo Conselho Federal de
Psicologia, a resolução 001/99, qual ditou regras de atuação para os psicólogos em
relação à questão da Orientação Sexual. Esta, considerando o psicólogo um
profissional da saúde e que na pratica é frequentemente interpelado por questões
ligadas a sexualidade, destacando que, a homossexualidade não constitui doença,
nem distúrbio e nem perversão, mas que há na sociedade uma inquietação em torno
das praticas sexuais desviantes, nas quais a psicologia pode e deve contribuir com
seu conhecimento para o esclarecimento do tema, permitindo a superação de
preconceitos e discriminações. (RESOLUÇÃO 001/1999 do C.F.P.)
Diante de tais ideais, a resolução 001/99 estabeleceu as seguintes normas:
Art. 1° - Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão
notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e
bem-estar das pessoas e da humanidade.
Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma
reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e
estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou
práticas homoeróticas.
Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a
patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão
ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não
solicitados.
Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços
que proponham tratamento e cura das homossexualidades.
Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de
pronunciamentos públicos, nos meios de com unicação de massa, de modo
a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais
como portadores de qualquer desordem psíquica.
Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Diante de tal regulamento, Rozangela Alves Justino e Outros, entraram com
uma Ação popular contra o Conselho Federal de Psicologia, Com pedido de liminar,
objetivando a suspensão dos efeitos da resolução 001/99, alegando que esta, como
verdadeiro ato de censura, impede os psicólogos de desenvolver estudos,
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atendimentos e pesquisas cientificas acerca dos comportamentos e praticas
homoeróticas, na medida que restringe a liberdade de pesquisa cientifica
assegurada pela Constituição em seu artigo 5º, inciso IX. (JFDF – 14º Vara Federal
Cível da SJDF – Ação Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)
Mediante o exposto, procedeu-se à Audiência de Justificação Prévia, na
presença do MM. Juiz Federal Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho, qual concedeu,
em parte, a liminar desejada, qual manteve a Resolução 001/99, mas determinou ao
Conselho Federal de Psicologia que não desse interpretação a resolução de modo a
impedir os psicólogos de promoverem estudos ou atendimento profissional, de forma
reservada, pertinente a (re) orientação sexual, garantindo assim a plena liberdade
cientifica sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia por parte do
C.F.P., em razão do disposto no artigo 5º, inciso IX da Constituição da República
brasileira. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 101118979.2017.4.01.3400)
3.2 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Com forme todo caso exposto acima, cabe realçar que, a Constituição é a
norma fundamental e superior, que cria ou refunda o Estado, organizando o
exercício do poder político, definindo direitos fundamentais e indicando valores e fins
públicos relevantes. As concepções sociológicas e estritamente jurídicas
convergiram para formar a ideia de Constituição normativa, que procura conformar a
realidade fática e, ao mesmo tempo, é influenciada por ela, em síntese dialética. Nas
democracias contemporâneas, as Constituições desempenham duas funções
principais: a) a de veicular os consensos mínimos e essenciais à sociedade, que se
expressam nos valores, instituições e direitos fundamentais; e b) assegurar o
funcionamento adequado dos mecanismos democráticos, com a participação livre e
igualitária dos cidadãos, o governo da maioria e a alternância do poder. (BARROSO,
2010, pg. 396/397)
Conforme esclarece José Afonso da Silva, a Constituição Federal brasileira é
rígida, em consequência, é a lei fundamental e suprema do Estado brasileiro. Toda
autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere poderes e competências
governamentais, nem o governo federal, nem os governos dos Estados, nem os dos
municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque todos são limitados,
expressa ou implicitamente, pelas normas positivas daquela lei fundamental. (SILVA,
2013, pg. 48)
Para um melhor entendimento, uma Constituição rígida, é aquela que não
pode ser modificada da mesma maneira que as leis ordinárias, para tal, demandam
de um processo de reforma mais complicado e solene. (BONAVIDES, 2014, pg. 83)3
Em outras palavras, os doutrinadores citados acima, exprimem que a
Constituição brasileira é superior a toda e qualquer lei ordinária, ou seja, todas as
demais normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro estão abaixo dela.
E, aqui, se faz necessária à demonstração da supremacia da Constituição
Federal, porquanto, na liminar da dita “Cura Gay”, são tratados somente de direitos
fundamentais fixados constitucionalmente. E por se tratarem de direitos garantidos
pela Constituição da República, cabe explanar a posição hierárquica e a proteção
dada a eles, qual será explicada adiante.
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3.3 AÇÃO POPULAR – UM REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
Também, por quando o caso se trata de uma ação popular, se faz necessário
conceituar e explicar a respeito do tema “remédios constitucionais”, os quais, no
conceito de José Afonso da Silva, são meios postos aos indivíduos e cidadãos para
provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir,
ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais.
(SILVA, 2013, pg. 445)
Em outras palavras, são garantias previstas no texto constitucional como uma
forma de proteção aos direitos abrangidos por ela, quais se encontram expostos no
seu titulo dos direitos e garantias fundamentais, capitulo I, que trata a respeito dos
direitos e deveres individuais e coletivos. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)
Sobre tais remédios elencados na constituição, Jose Afonso da Silva, leciona
quais são eles da seguinte maneira:
A constituição inclui entre as garantias individuais o direito de petição, o
habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o
habeas data, a ação popular, aos quais se vem dando o, na doutrina e na
jurisprudência, o nome de remédios de direito constitucional, ou remédios
constitucionais. (SILVA, 2013, pg. 445). (grifado e negritado não constante
do original)

São garantias constitucionais na medida em que são instrumentos destinados
a assegurar o gozo de direitos violados ou em vias de ser violados ou simplesmente
não atendidos. São, pois, espécies de garantias, que, pelo seu caráter especifico e
por sua função saneadora, recebem o nome de remédios, e remédios
constitucionais, porque consignados na Constituição. (SILVA, 2013, pg. 445)
Dado o conceito de remédio constitucional e esclarecidas suas funções, se
faz indispensável e essencial, conceitualizar a ação popular, que como demonstrado
acima, é um, dentre todos os demais remédios expostos na Constituição. Qual se
encontra explicito no artigo 5º, inciso LXXIII, da carta magna, que expõe da seguinte
forma:
Art. 5º (...)
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência; (CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)

O nome ação popular deriva do fato de atribuir-se ao povo, ou a parcela dele,
legitimidade para pleitear, por qualquer de seus membros, a tutela jurisdicional de
interesse que não lhe pertence, mas a coletividade. O que lhe dá conotação
essencial é a natureza impessoal do interesse defendido por meio dela: interesse da
coletividade. Trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão fica
investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencial
política, e constitui manifestação direta da soberania popular consubstanciada no
artigo 1º, parágrafo único, da Constituição. (SILVA, 2013, pg. 465/466)
O parágrafo único do artigo 1º da Constituição da Republica brasileira,
expressa o seguinte texto:
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Art. 1º (...)
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)

Nesse contexto, os poderes do Estado submetem-se a um império de um
direito que garante os direitos fundamentais dos cidadãos. O direito desse Estado
deve encontrar origem na vontade do povo, que traduz, no texto constitucional, o
principio democrático, que é o que legitima o poder estatal no Estado democrático
de direito. (MEDINA, 2014, pg. 17)
Sobre a ação popular nesse aspecto, salienta ainda Jose Afonso da Silva
que, é uma garantia constitucional política. Revela-se como uma forma de
participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe
pertence primariamente. Mas ela é também uma ação judicial porquanto consiste
num meio de invocar a atividade jurisdicional visando à correção de nulidade de ato
lesivo. (SILVA, 2013, pg. 466)
Sendo assim, demonstrado acima que, a ação popular se trata um remédio
constitucional, torna-se mais fácil o entendimento de que, a liminar discutida é
decorrente de uma ação popular, proposta na intenção de garantia de direitos
constitucionais, pleiteados por Rozangela Alves Justino e Outros contra o Conselho
Federal de Psicologia. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular –
1011189-79.2017.4.01.3400)
3.4 DIREITOS FUNDAMENTAIS EXTERNADOS NA LIMINAR DA AÇÃO
POPULAR, CONHECIDA COMO “CURA GAY” – LIBERDADE, IGUALDADE E
FRATERNIDADE.
Em continuidade de todo o conteúdo já apresentado, se faz necessário
conceituar os direitos fundamentais que, segundo as palavras de Paulo Bonavides,
em seu livro “Curso de Direito Constitucional”, em que explica as considerações de
Carl Schmitt retratando sobre o caráter de direitos fundamentais, dizendo que são,
na essência, os direitos do homem livre e isolado, direitos que possui em face do
estado. E acrescenta que, numa acepção estrita são unicamente os direitos de
liberdade, da pessoa particular, correspondendo de um lado ao conceito do Estado
burguês de Direito, referente a uma liberdade, em princípio ilimitada diante de um
poder estatal de intervenção, em principio limitado, mensurável e controlável.
(BONAVIDES, 2014, pg. 575)
Já, José Miguel Garcia Medina, leciona de uma maneira mais simples que,
consideram direitos fundamentais aqueles que, definidos pela norma constitucional,
funcionam como balizadores da situação das pessoas frente ao Estado. (MEDINA,
2014, pg. 56)
Demonstrado tais conceitos, convém salientar que, os direitos fundamentais
passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas.
Direitos de primeira, de segunda e de terceira geração, a saber, direitos de
liberdade, igualdade e fraternidade. (BONAVIDES, 2014, pg. 577)
Os direitos de primeira geração (liberdade), quais são os primeiros a
constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, direitos civis e políticos.
Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o individuo,
são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e
ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos
de resistência ou de oposição perante o Estado. Os direitos de segunda geração
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(igualdade) são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos
coletivos ou de coletividades, nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do
qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de
ser que os ampara e estimula. (BONAVIDES, 2014, pg. 577/578)
Quanto aos direitos de terceira geração, qual assenta sobre a fraternidade
provida de uma latitude de sentido que não parece compreender unicamente a
proteção específica de direitos individuais ou coletivos, direitos que não se destinam
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um
determinado Estado. Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de
existencialidade concreta. (BONAVIDES, 2014, pg. 583/584)
Sendo assim, tendo elucidado a respeito dos direitos fundamentais, cabe,
através destes, fazer uma breve analise da liminar concedida na ação popular
conhecida como “cura gay”.
Como já explanado anteriormente, a ação popular, autos nº. 101118979.2017.4.01.3400, foi proposta por Rozangela Alves Justino e Outros contra o
Conselho Federal de Psicologia, objetivando a suspensão dos efeitos da Resolução
001/1999, qual estabeleceu normas de atuação para os psicólogos em relação às
questões relacionadas à orientação sexual. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF
– Ação Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)
No que concerne aos direitos fundamentais, a liminar concedida na ação
popular, esclarece o pedido dos autores quanto à liberdade para atividade intelectual
e cientifica, expondo a seguinte redação:
Alegam, em síntese, que a citada resolução, como verdadeiro ato de
censura, impede os psicólogos de desenvolver estudos, atendimentos e
pesquisas cientificas acerca dos comportamentos ou praticas homoeróticas,
constituindo-se, assim, em um ato lesivo ao patrimônio cultural e cientifico
do País, na medida que restringe a liberdade de pesquisa cientifica
assegurada a todos os psicólogos pela Constituição, em seu art. 5º, IX. .
(JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 101118979.2017.4.01.3400)

A liberdade de expressão de atividade intelectual e cientifica, pretendida
pelos autores, é assegurada no artigo 5º, inciso IX da Constituição Federal, que
leciona da seguinte forma:
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; (CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)

O direito Fundamental à liberdade de expressão compreende, a priori, a
vedação à existência de órgãos de censura prévia. Decidiu-se que nem todos os
ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais
para o seu exercício. (MEDINA, 2014, pg. 82)
Cabe ainda mencionar que, a atividade intelectual é especialmente vinculada
ao conhecimento conceptual que abrange a produção cientifica e filosófica. Esta
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como todas as manifestações artísticas, está protegida pela liberdade. (SILVA, 2013,
pg. 255)
Ainda, quanto ao pedido dos autores, que objetivam a extinção da restrição a
liberdade dos psicólogos, sem apontar a homossexualidade como doença, esclarece
a redação da liminar que: Não sendo doença, mas uma orientação sexual, o
polêmico Projeto de Lei nº. 4.931/2016, do Deputado Federal Ezequiel Teixeira
(PTN-RJ), denominado “cura gay” é passível de criticas, na medida em que parece
equiparar a homossexualidade a outros transtornos da sexualidade, ideia essa não
defendida pelos autores. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular –
1011189-79.2017.4.01.3400)
Convém, inclusive, destacar a menção feita na liminar, sobre o Preâmbulo da
Constituição Federal brasileira, frisando os fundamentos da Republica, mencionado
da seguinte forma:
Em seu Preâmbulo, a Constituição Republicana de 1988 começa por
estabelecer uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos;
elencando como um de seus objetivos fundamentais a promoção do bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), alem de garantir a
liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de
comunicação, independente de censura ou licença (art. 5º. IX). (JFDF – 14º
Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)

O preâmbulo das constituições revela a aspiração política daquelas que as
conceberam. Assim o Preâmbulo da Constituição Federal de 1988, ainda que a
jurisprudência não lhe atribua força normativa, é frequentemente citado em decisões
judiciais como algo que sintetizaria a mens do constituinte. (MEDINA, 2014, pg. 29)
Ademais, quanto à resolução 001/1999, impugnada pelos autores, esclarece
o MM. Juiz Federal Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho que, esta não fere os
princípios maiores da Constituição, apenas alguns de seus dispositivos, quando e se
mal interpretados, podem levar a um equivocado entendimento, no sentido de
exclusão da liberdade cientifica dos psicólogos, liberdade esta, garantida/protegida
pela Constituição. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular –
1011189-79.2017.4.01.3400)
Segundo o MM. Juiz Federal Dr. Waldemar, a Resolução não fere os
princípios constitucionais porque a Constituição garante a liberdade cientifica bem
como também garante a plena realização da dignidade da pessoa humana, inclusive
sobre o aspecto da sexualidade. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação
Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)
Quanto à dignidade da pessoa humana mencionada como garantia
constitucional na liminar, se faz necessário frisar que o artigo 1º, inciso III da
Constituição, estabelece-a como um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil. Ainda, José Miguel Garcia Medina leciona da seguinte maneira:
É certo que a dignidade da pessoa humana deve compreender “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 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 corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão dos demais seres humanos.” (MEDINA, 2014, pg. 40)

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017.

Sendo assim, se entende que, no que diz respeito à resolução 001/1999, a
liminar esclarece que, esta abrange a dignidade da pessoa humana, isto, numa
interpretação a citada regra em conformidade com a Constituição. (JFDF – 14º Vara
Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)
Por fim, apontados tais direitos fundamentais, resta demonstrar a decisão final
do MM. Juiz Federal Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho, qual quanto aos pedidos,
conclui da seguinte forma:
Defiro em parte a liminar requerida para, sem suspender os efeitos da
Resolução nº 001/1990, determinar ao Conselho Federal de Psicologia que
não a interprete de modo a impedir os psicólogos de promoverem
estudos ou atendimento de forma reservada, pertinente a (re) orientação
sexual, garantindo-lhes assim, a plena liberdade cientifica acerca da
matéria, sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia por parte
do C.F.P., e, razão do disposto no art. 5º, inciso IX, da Constituição de
1988. (JFDF – 14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 101118979.2017.4.01.3400)

Em singelas palavras, houve o deferimento parcial da liminar vindicada, por
quanto, segundo o MM. Juiz Waldemar, visto que, a aparência do bom direito, a
interpretação dada à Resolução pelo C.F.P., no sentido de proibir estudos científicos
relacionados à (re) orientação sexual afeta a liberdade cientifica do país. (JFDF –
14º Vara Federal Cível da SJDF – Ação Popular – 1011189-79.2017.4.01.3400)
4. CONCLUSÃO
O presente artigo esclarece, sobre o viés dos direitos fundamentais, a
respeito da ação popular proposta pelos autores a fim de suspender a resolução
001/1999 do Conselho Federal de Psicologia, resolução esta, que versa sobre a
atuação dos psicólogos em relação às questões relacionadas à orientação sexual. E,
para que ocorra um melhor entendimento sobre o caso, o artigo busca explicar
primeiramente a supremacia da constituição, levando em consideração que, os
direitos elencados e protegidos por ela possuem caráter superior as demais leis
ordinárias, sendo os direitos fundamentais os mais importantes dentro da ordem
hierárquica, não podendo estes ser feridos ou ignorados, mas pelo contrario, devem
ser aplicados e protegidos.
Para que aconteça a devida proteção a esses direitos, muitas vezes se faz
necessário o uso dos chamados “remédios constitucionais”, quais são meios dos
cidadãos de provocar a intervenção das autoridades, visando sanar e corrigir
ilegalidades e abuso de poder. Um desses remédios constitucionais é a ação
popular, meio pelo qual os autores adentraram com o pedido de suspensão da
resolução 001/1999, onde conseguiram a liminar de maneira parcial.
O MM. Juiz Federal Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho concedeu
parcialmente a liminar, sem suspender a resolução, levando em consideração que
esta abrange a dignidade da pessoa humana em seu conteúdo, não ferindo, mas
elegendo princípios constitucionais.
Entretanto, o MM Juiz, esclareceu que, estava sendo dado um entendimento
equivocado por parte do Conselho Federal de psicologia sobre tal resolução, no
sentido de proibir os profissionais da psicologia de efetuarem estudos intelectuais
científicos. E, a partir do momento em que se proíbem psicólogos de efetuarem
eventuais estudos científicos, ocorre a violação dos direitos fundamentais, no que diz
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respeito à liberdade de expressão de atividade cientifica estabelecida no artigo 5º.
Inciso IX da Constituição Federal brasileira.
Sendo assim, buscou-se, na liminar, um equilíbrio de direitos, mantendo a
resolução, por quanto esta abrange o principio da dignidade da pessoa humana,
mas dando a liberdade de expressão de atividade cientifica aos profissionais da
psicologia. Ou seja, os psicólogos poderão sim, fazer atendimentos e estudos a
respeito do tema quando procurados para tal, pois, possuem esse direito elencado
na constituição, desde que, respeitando a resolução 001/1999, sem tratar a
homossexualidade como patologia, levando em consideração a dignidade da pessoa
humana.
Por fim, não há que se falar aqui em “Cura Gay”, pois não há intenção por
porte dos autores de propor uma cura para o homossexualismo, que é o que se vê
sendo alegado por radicalistas. A liminar não discute nenhum tipo de cura, ela
discorre apenas sobre direitos fundamentais e sua aplicação dentro do caso
concreto.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado com objetivo analisar as peculiaridades do
benefício da aposentadoria na modalidade especial que visa garantir ao segurado do
regime geral da previdência social uma compensação pelo desgaste resultante do
tempo de serviço prestado em condições consideradas insalubres, perigosas ou
penosas frente os princípios de liberdade do trabalho e da proteção à saúde. Será
analisado normas, julgados e entendimentos voltados a matéria trabalhista,
constitucional e previdenciária. Como procedimento metodológico, destaca-se a
pesquisa bibliográfica utilizando o método dedutivo. O estudo do presente artigo
aborda o § 1° do artigo 201 da Constituição Federal, bem como a possível (in)
constitucionalidade do §8, do artigo 57 da Lei 8213/91. Ademais, o artigo discorrerá
sobre conceito e origem do benefício, fazendo uma análise das questões
controversas e como o tema está sendo abordado no âmbito dos tribunais,
principalmente no Tribunal Regional Federal da 4ª região que reconheceu a
inconstitucionalidade do dispositivo.
Palavras-chave: Aposentadoria Especial; Segurado; Trabalhador; Saúde; Liberdade
de trabalho.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the peculiarities of the retirement benefit in
the special modality that aims to guarantee to the insured of the general social
security system a compensation for the attrition resulting from the time of service
provided in conditions considered unhealthy, dangerous or painful against the
principles of freedom of work and health protection. It will analyze norms, judgments
and understandings regarding labor, constitutional and social security matters. As a
methodological procedure, we highlight the bibliographic research using the
deductive method. The study of this article addresses § 1 of article 201 of the Federal
Constitution, as well as the possible (in) constitutionality of §8, of article 57 of Law
8213/91. In addition, the article will discuss the concept and origin of the benefit,
analyzing the controversial issues and how the issue is being addressed in the
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courts, especially in the Federal Regional Court of the 4ª region that recognized the
unconstitutionality of the device.
Key-words: Special Retirement; Insured; Worker; Cheers; Freedom of work.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho de investigação científica pretende abordar a relevância da
aposentadoria na modalidade especial. A Constituição Federal no § 1° do artigo 201
prevê que ressalvadas as atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física é vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para concessão de aposentadoria.
O artigo 5°, XIII da Carta Magna, assegura o livre exercício ao trabalho como
direito fundamental e em seu artigo 6° o garante como direito social. Posteriormente,
de modo a atender com maior segurança foram editadas leis como por exemplo a
Lei de benefícios 8.213/91, decretos, julgados, afim de resguardar de modo
isonômico esta modalidade de aposentadoria.
A previdência social está assentada na ideia de proteção social. Sendo assim,
mais que o caráter pecuniário tem natureza alimentar, logo de grande interesse aos
trabalhadores. Desta maneira a necessidade de tutelar o que está por vir, é
incumbência do Estado que age por meio do INSS (autarquia federal), assegurando
aos contribuintes uma fonte de renda futura. O trabalhador cumpre os requisitos,
como por exemplo, tempo de contribuição e carência, e pleiteia o benefício que se
enquadra à sua condição. Em casos em que o obreiro fica exposto a agentes
nocivos à saúde e/ou integridade física é plausível e assegurado o pedido de uma
aposentadoria mais benéfica, especial.
O artigo que versa sobre aposentadoria especial é o artigo 57, da Lei
8.213/91, seu parágrafo 8º estabelece que o retorno do segurando a atividades
nocivas à saúde, geram o cancelamento do benefício especial adquirido, indo contra
os princípios basilares de liberdade do trabalho e ostentando um caráter meramente
fiscal.
Há um impasse na doutrina e jurisprudência, o Tribunal Regional Federal da
4ª Região reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo acima mencionado, está
agora sob análise do Superior Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral
da matéria.
Dessa forma, compreender e apurar esta espécie de benefício é
imprescindível. O tema é de grande relevância social, sendo necessário um
posicionamento eficaz do judiciário oferecendo segurança jurídica aos interessados,
proporcionando ao obreiro respaldo em continuar ou vir a desempenhar toda e
qualquer atividade sem receio de ter seu benefício cancelado.
2. METODOLOGIA
Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma análise
exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Com
instrumentos de coleta de dados destaca-se a pesquisa em referências
bibliográficas, doutrinas, teses, jurisprudências, julgados, assim como a legislação
brasileira.
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3. FUNDAMENTAÇÃO
3.1. DA APOSENTADORIA ESPECIAL
As bases do direito previdenciário estão assentadas na Constituição Federal,
assim como é garantido ao regime público da previdência social o caráter
obrigatório do recolhimento das prestações. “As prestações previdenciárias
correspondem às obrigações impostas ao ente público pela ordem jurídica, a fim de
que sejam minimizados os efeitos das contingências sociais”.3
O artigo que dispões sobre a previdência social, consequentemente a
aposentadoria é o artigo 201, §1°, da Constituição Federal. Vejamos:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de
previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos
4
definidos em lei complementar.

Ao positivar o § 1°, do artigo 201, da Constituição Federal o legislador proibiu
adoção de critérios diferenciados para as aposentadorias, ressalvando algumas
condições. Dessa forma a aposentadoria especial é uma dessas ressalvas feitas
pelo legislador.
O direito a este benefício previdenciário resta atualmente previsto, de forma
expressa, no artigo 57, da Lei de Benefícios (Lei n° 8.213/91), com a seguinte
redação:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
5
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Dessa forma, aposentadoria especial é um benefício concedido ao segurado
que tenha exercido funções em sua carreira laborativa em condições que de alguma
forma prejudiquem sua saúde e/ou integridade física. Vejamos:
A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de
contribuição, com redução do tempo necessário à inativação, concedida em
razão do exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à
integridade física. Em outras palavras, e um benefício de natureza
previdenciária que se presta a reparar financeiramente o trabalhador sujeito
6
a condições de trabalho inadequadas.
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Frederico Amado assim disciplina:
Será devida a aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e ou integridade
física, durante 15, 20, ou 25 anos de contribuição, observada a carência de
180 contribuições mensais, ressalvada a tabela de transição de carência do
artigo 142, da Lei 8.213/91, para aqueles segurados filiados ainda no
7
regime previdenciário pretérito.

Segundo o conceito do doutrinador Luciano Dalvi:
A aposentadoria especial é aquela conferida para as pessoas exercerem
atividades de risco ou prejudiciais à saúde. Ressalta-se que, para ter direito
a este privilégio previdenciário é necessário a comprovação do período
completo de exposição aos agentes nocivos. O valor da aposentadoria
8
especial será de 100% do salário do benefício.

Segundo os conceitos exposto e a redação do caput do artigo 57 citada
acima, não está previamente estabelecido os possíveis segurados que terão direito
ao benefício, somente adverte que é necessário que o segurado labore em
condições especiais. O período de carência é conforme estabelecido em lei, ou seja,
em regra são 180 contribuições mensais. “A aposentadoria especial, uma vez
cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador
avulso e contribuinte individual, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte
e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física”.9
Também está previsto no artigo 57, o tempo necessário para adquirir o
benefício sendo o mesmo das aposentadorias por tempo de contribuição e por
idade, a diferença está assentada no tempo em que a atividade será desenvolvida,
podendo ser 15, 20 ou 25 anos de serviço, conforme o labor desempenhado, outra
significativa diferença dessa modalidade as demais formas de aposentadoria, como
por exemplo aposentadoria por tempo de contribuição que aplica-se 30 anos para
mulher e 35 anos para o homem.
Assim, a aposentadoria especial embora esteja ligada as condições
ambientais de trabalho e os efeitos que isso gera, foi instituída como benefício
previdenciário, tendo natureza extraordinária com objetivo de conceder ao segurado
que laborou em ambientes degradantes, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente e que de alguma forma afetaram sua saúde um benefício diferenciado,
assim como as funções exercidas, sendo assim seu tempo de labor é diminuído.
Vale ressaltar que segundo Maria Ferreira dos Santos o conceito de trabalho
permanente é amplo, não estando limitado a prestação exclusiva da atividade.
O parágrafo único do artigo 65 do RPS estende o conceito de trabalho
permanente aos períodos de descansos determinados pela legislação
trabalhista, inclusive férias, os de afastamento decorrentes de gozo de
benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários,
bem como os de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do
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afastamento, o segurado estivesse exercendo atividades considerada
10
especial.

Nesse aspecto, mostra-se a necessidade também de demonstrar
documentalmente as circunstancias acima listadas, bem como o labor em atividades
consideradas especiais (nocivas à saúde).
3.2. DA COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL
A comprovação de tempo de serviço especial deve ocorrer nos termos do
artigo 58, §1°, da Lei 8.213/91. Dispõe:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico
do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da
11
legislação trabalhista.

Acerca das atividades exercidas é necessário que o segurado comprove a
efetiva exposição aos agentes nocivos seja estes químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de acordo com
as disposições previstas para o período em que exerceu atividade laborativa.
Assim, dentre as modalidades de benefícios previdenciários a aposentadoria
especial foi instituída pela primeira vez na Lei nº 3.807/60 (Lei Orgânica da
Previdência Social), sendo alterada diversas vezes na tentativa de acompanhar as
transformações sociais. “Sendo que, em matéria previdenciária, prevalece o
princípio segundo o qual tempus regit actum, impondo que o tempo de contribuição
seja sempre computado na forma da legislação vigente ao tempo do exercício da
atividade”.12
O tempo de serviço especial é disciplinado pela lei vigente à época dos
períodos laborados, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio
jurídico do trabalhador. Dessa forma, uma vez prestado o serviço, o segurado
adquire direito à sua contagem pela legislação então vigente, garantindo ao
segurado que lei nova não lhe seja desfavorável, bem como garante a autarquia
que lei posterior, mesmo que mais benéfica não atinja o segurado que teve sua
situação de labor consolidada.
Em regra para períodos anteriores a 28/04/1995 é suficiente a prova do
exercício de atividades ou grupos profissionais que se enquadrem como especiais
nos quadros anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. Dessa forma,
somente era necessário comprovar que a atividade desenvolvida se enquadrava em
tais Decretos, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
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A Súmula n° 49 da TNU estabeleceu “que para reconhecimento de condição
especial de trabalho antes de 29.4.1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou
à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente”13, assim não havia a
necessidade da efetiva comprovação pelo segurado da exposição aos agentes
nocivos, somente era necessário que a categoria profissional desenvolvida pelo
segurado se enquadrasse nos arrolados pela legislação em regência
Com a promulgação da Lei n° 9.032/1995 passou a ser indispensável a
comprovação a exposição aos agentes agressivos, caso não comprovado não
estaria caracterizada a atividade especial, sendo definitivamente extinto o
enquadramento por categoria profissional após a vigência desta lei.
A Lei n.º 9.032/1995 impôs a necessidade de comprovação, pelo segurado,
da efetiva exposição aos agentes agressivos, exigindo ainda que essa
exposição devesse ser habitual e permanente, ou seja, o fator determinante
para o reconhecimento do tempo especial passou então a ser a
comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado (quinze, vinte ou vinte e
14
cinco anos de trabalho)”.

A súmula 198 do extinto TFR, determina que: “Atendidos os demais
requisitos, é devida aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a
atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não
inscrita em regulamento”.15
A TNU vem reiterando o entendimento de que, nos casos em que se busca
enquadrar uma atividade profissional como especial, com base na categoria
a que pertence o segurado, a exposição a agentes nocivos é presumida,
isto é, basta a demonstração do efetivo exercício da atividade, sendo
desnecessária a comprovação de exposição habitual e permanente a esses
agentes (PU 2008.71.58.010314-9, Rel. Juíza Ana Beatriz Vieira da Luz
16
Palumbo, Sessão de 08.03.2013).

Assim poderão ser considerados para comprovar o exercício de atividade
especial formulário preenchido pela própria empresa, conforme estabelecido pelo
INSS. Conforme, artigo 58, §1° da Lei 8.213/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico
do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da
17
legislação trabalhista.
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LAZZARI, JOÃO BATISTA. KRAVCHYCHYN, JEFFERSON LUIS. KRAVCHYCHYN, GISELE
LEMOS. CASTRO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE. Prática processual previdenciária. Gen.
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Sendo obrigação da empresa fornecer tal documentação para o empregado.
“O formulário deve ser baseado em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, na forma da legislação trabalhista”.18
A empresa deve elaborar e manter perfil profissiográfico (PPP) abrangente
de todas as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e, quando rescindido
o contrato de trabalho, fornecer-lhe cópia autêntica desse documento (art.
58, § 4, do PBPS). Trata-se de documento elaborado segundo modelo
instituído pelo INSS, com o histórico-laboral do segurado, que, entre outras
informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, os
resultados de monitoração biológica e os dados administrativos
19
correspondentes (art. 68, §§ 8° e 9°, do RPS).
Registra-se que, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil
profissiográfico previdenciário, emitido pela empresa ou seu preposto, com
base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Registra-se
que todas as empresas que trabalhem em condições insalubres devem
manter o laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos
existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores, sob pena de
20
multa.

É dever da empresa manter laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e fornecer quando solicitado ao
segurado que desempenhou atividades em sua empresa, pois é a partir de tais
documentos que o segurado irá ter provas materiais de suas alegações e poderá
requerer seu benefício. Conforme, relata o doutrinador Frederico Amado “a empresa
deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico previdenciário,
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando
da rescisão do contrato ou do desligamento do cooperado”.21
3.3. DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DO BENEFÍCIO
O §8°, do artigo 57 da Lei 8.213/91 c/c artigo 46 do mesmo diploma, veda o
retorno à atividade que sujeite o aposentado à atividade nociva.
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos
deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o
sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta
22
Lei.
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Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade
terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do
23
retorno.

Já o parágrafo único do artigo 69 do RPS foi alterado pelo Decreto n° 8.123
de 16/10/2013. Dispõe:
O segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o
sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do Anexo IV, ou nele
permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de
prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente
notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no
prazo de sessenta dias contado da data de emissão da notificação, salvo
comprovação, nesse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação
24
foi encerrado.

Os referidos dispositivos determinam a impossibilidade do segurado que
adquiriu o direito ao benefício de aposentadoria especial permanecer trabalhando
em condições, sujeito à insalubridade, penosidade e periculosidade, o mesmo terá
seu benefício suspenso, sendo assim o aposentado poderia voltar somente a
exercer atividade considerada comum.
O Egrégio Tribunal Regional Federal da 4° Região se manifestou acerca da
inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei 8.213/91:
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTUCIONALIDADE. § 8º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/91.
APOSENTADORIA ESPECIAL. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO POR
TRABALHADOR QUE CONTINUA NA ATIVA, DESEMPENHANDO
ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
1. Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, o
segurado faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do
artigo 57 e § 1º da Lei 8.213, de 24-07-1991, observado, ainda, o disposto
no art. 18, I, "d" c/c 29, II, da LB, a contar da data do requerimento
administrativo.
2. O § 8º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 veda a percepção de
aposentadoria especial por parte do trabalhador que continuar exercendo
atividade especial.
3. A restrição à continuidade do desempenho da atividade por parte do
trabalhador que obtém aposentadoria especial cerceia, sem que haja
autorização constitucional para tanto (pois a constituição somente permite
restrição relacionada à qualificação profissional), o desempenho de
atividade profissional, e veda o acesso à previdência social ao segurado
que implementou os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
3. A regra em questão não possui caráter protetivo, pois não veda o
trabalho especial, ou mesmo sua continuidade, impedindo apenas o
pagamento da aposentadoria. Nada obsta que o segurado permaneça
trabalhando em atividades que impliquem exposição a agentes nocivos sem
requerer aposentadoria especial; ou que aguarde para se aposentar por
tempo de contribuição, a fim de poder cumular o benefício com a
remuneração da atividade, caso mantenha o vínculo; como nada impede
que se aposentando sem a consideração do tempo especial, peça, quando
do afastamento definitivo do trabalho, a conversão da aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria especial. A regra, portanto, não
tem por escopo a proteção do trabalhador, ostentando mero caráter fiscal e
cerceando de forma indevida o desempenho de atividade profissional.
23
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Artigo 46, da Lei n° 8.213/91.
Decreto n° 8.123 de 16 de outubro de 2013.
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4. A interpretação conforme a constituição não tem cabimento quando
conduz a entendimento que contrarie sentido expresso da lei.
5. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 8º do artigo 57 da Lei nº
25
8.213/91.

Bem como o mesmo Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade nº
5001401-77.2012.404.0000 (vinculado aos autos 5020372-24.2010.404.7100),
julgou inconstitucional a restrição constante do § 8º do art. 57 da Lei 8.213/9126.
Afirmando que o benefício não tem cunho protetivo, pois caso o segurado mesmo
possuindo o tempo necessário para requerer o benefício pode continuar trabalhando
sem postular a aposentadoria.
A concessão desta modalidade previdenciária não tem como requisito a
extinção do contrato de trabalho, contudo, observado o §8°, impede que o segurado
ao se aposentar continue exercendo atividade especial ou volte a exercê-la em
algum momento, o que demonstra que o objetivo do dispositivo não é de proteção
ao trabalhador, pois preenchido os requisitos concede o benefício sem, contudo,
extinguir a relação contratual de trabalho, demonstra assim o caráter pecuniário.
A extinção do vínculo empregatício não sendo um requisito para a concessão
do benefício, não há qualquer correlação entre as legislações trabalhista e
previdenciária. Uma vez na qualidade de segurado da Previdência Social será
mantido dois vínculos distintos: a filiação com o órgão gestor da Previdência Social e
o contrato individual de trabalho com o empregador.
Para Sérgio Freudentthal27, o dispositivo (§8° do art. 57, da Lei 8.213/91)
está eivado de inconstitucionalidade, pois afronta o inciso XIII do artigo 5° da
Constituição Federal. Vejamos:
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:
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
28
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Dito isso, o Ilustre Profº Wladimir Novaes Martinez ensina que:
“Subsiste o direito de laborar, manter o contrato de trabalho e anterior a
vantagem, desde que não seja por invalidez. Assim o pedido de benefício
não promove rescisão contratual, esta sim, deriva da vontade do obreiro de
deixar de prestar serviço. Não sendo condição legal – como era na CLPS –
para o exercício do direito, se a empresa não deseja mais o aposentado
prestando-lhe serviço, deve rescindir-lhe o contrato, assumindo,
29
consequentemente, as obrigações prevista s em lei.”

Considerando o posicionamento firmado pelo Tribunal Regional Federal 4ª
Região entende-se que §8, do artigo 57 da Lei 8.213/91 há possibilidade da

25

Acórdão firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sede de Arguição de
Inconstitucionalidade (Incidente nº 5001401-77.2012.404.0000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do
Valle Pereira.
26
Arguição de Inconstitucionalidade nº 5001401-77.2012.404.0000.
27
FREUDENTHAL, SÉRGIO PARDAL. Temas atuais de previdência social. LTr. São Paulo. P. 255.
28
Artigo 5, inciso XIII da Constituição Federal.
29
MARTINEZ, WLADIMIR NOVAES. Noções de direito previdenciário. LTr. 6ª ed. São Paulo. P.
866.
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inconstitucionalidade de tal dispositivo que atualmente é objeto de repercussão geral
no STF (RE 788092/SC), sem julgamento até a presente data.
4. CONCLUSÃO
Conclui-se que aposentadoria especial é instrumento de grande interesse
aos trabalhadores que cederam parte da sua vida a atividades laborativas que de
alguma forma lhes causariam danos físicos ou mentais, dessa forma foi instituída
pelo legislativo está modalidade de benefício em que o tempo trabalhado é inferior
as demais aposentadorias.
Diversos requisitos devem ser cumpridos para que o segurado tenha direito a
esta aposentadoria, ser atividade não ocasional nem intermitente, cunho
permanente e que prejudiquem a saúde e/ou integridade física devem ser
observados antes da concessão. Cabe ao segurado comprovar o enquadramento
da sua atividade nos Decretos delimitados pela Previdência Social para períodos
antes 28/04/1995 e após comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos.
Devidamente comprovado terá direito a pleitear o benefício.
As constantes alterações legislativas podem causar um empecilho a quem
deseja pleitear esta modalidade de aposentadoria assim como a possibilidade da
perca do direito adquirido, atualmente pende no Superior Tribunal Federal em
Repercussão Geral a questão da inconstitucionalidade do §8, do artigo 57 da Lei
8.213/91. No entanto, o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
aponta o caráter meramente fiscal, não compensatório e protetivo deste benefício
que fica evidente depois do presente estudo.
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A APLICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL EXISTENTE NO
ARTIGO 7º, INCISO XXVIII DA CRFB/88 NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Maria Carolina Siqueira Gabriel1

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais

RESUMO
Este documento tem por finalidade mostrar a importância e aplicação no que se
refere ao artigo 7° inciso XXVIII da Constituição Brasileira de 1988, o qual trata
sobre os trabalhadores de forma geral, dispondo que, em caso de acidentes de
trabalho em que o empregador tenha concorrido com dolo ou culpa, é imputado a
ele o dever de indenizar o trabalhador, mostrando assim qual a sua responsabilidade
diante desse fato e suas obrigações para evitar os acidentes.
Palavras-chave: Constituição Federal/88. Acidente do Trabalho. Indenização.

ABSTRACT
Este documento tiene como meta mostrar cómo la aplicación y la importancia del
artículo 7, párrafo XXVIII de la Constitución de 1988, que se ocupa de los
trabajadores en general, en la puesta de que en caso de accidentes de trabajo en el
que el empleador tiene coincidió con dolo o culpa, tiene la obligación de indemnizar
al empleado, lo que demuestra cuál es su responsabilidad en este hecho y sus
obligaciones de prevenir accidentes.
Palabras clave: Constitución Federal / 88. Accidente del Trabajo. Indemnidad.

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por finalidade analisar o direito de indenização para o
empregado em caso de acidente de trabalho, assegurado na Constituição de 1988,
art. 7°, inciso XXVIII, assim como também pesquisar quando se iniciou a
necessidade de assegurar o direito de indenização em caso de acidente de
trabalho; verificar as responsabilidades do empregador para com os seus
funcionários; verificar como esse direito está positivado no ordenamento jurídico
brasileiro.

1

Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <maria.carolina.siqueira
@hotmail.com>.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada consiste basicamente no método dedutivo e a
pesquisa documental indireta, utilizando casos gerais já existentes nas doutrinas
para auxilio de finalização, juntamente com a Constituição a fim de atingir o objetivo
específico, que é destacar informações com o máximo de coerência e verdade. A
mesma foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, sendo essa de sites e
artigos relacionados ao tema, com a finalidade de conceituar e discutir os elementos
relevantes do assunto proposto.
3. APLICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL EXISTENTE NO ARTIGO 7°
3.1 Acidentes Do Trabalho No Brasil
Segundo dados da Previdência Social, entre 2013 e 2015, o número de
acidentes de trabalho no País passou de quase 725 mil casos para 612 mil
ocorrências, uma queda de 14%. Atualmente, 240.638 trabalhadores estão
afastados do trabalho e recebem o auxílio-doença. Além do seguro, os empregados
também podem receber uma indenização dos empregadores, que deve ser decidida
pela justiça, nas ocasiões em que fica comprovada a negligência dos empregadores
(Brasil, 2017).
A Constituição que efetivamente se importou em assegurar direitos
trabalhistas foi a de 1988.
Segundo Martins (2012, p. 40):
A Constituição de 1824 apenas tratou de abolir as corporações de ofício
(art. 179, XXV), pois deveria haver liberdade do exercício de ofícios de
profissões.
A lei do Ventre Livre dispôs que, a partir de 28/09/1871, os filhos de
escravos nasceriam livres. O menino ficaria sob a tutela do senhor ou de
sua mãe até o oitavo aniversário, quando o senhor poderia optar entre
receber uma indenização do governo ou usar do trabalho do menino até os
21 anos completos. Em 28/09/1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe,
chamada de Lei dos Sexagenários, libertando os escravos com mais de 60
anos. Mesmo depois de livre, o escravo deveria prestar mais três anos de
serviços gratuitos a seu senhor. Em 13/05/1888, foi assinada pela Princesa
Isabel a Lei Áurea (Lei n° 3.353), que abolia a escravatura.
Reconheceu a Constituição de 1891 a liberdade de associação (§ 8°do art.
72), que tinha na época caráter genérico, determinando que a todos era
lícita a associação e reunião, livremente e sem armas, não podendo a
polícia intervir, salvo para manter a ordem pública.

Em decorrência a Segunda Guerra Mundial, vinham ocorrendo várias
transformações na Europa, e também com o surgimento da OIT (Organização
Internacional do Trabalho) em 1919, foi o incentivo para criações de leis trabalhistas
em nosso país.
Ainda segundo Martins (2012, p.41):
A Constituição de 1934 é a primeira constituição brasileira a tratar
especificamente do Direito do Trabalho. É a influência do constitucionalismo
social, que em nosso país veio a ser sentida em 1934. Garantia a liberdade
sindical (art. 120), isonomia salarial, salário mínimo, jornada de oito horas
de trabalho, proteção do trabalho das mulheres e menores, repouso
semanal, férias anuais remuneradas (§ 1° do art.121). [...] A constituição de
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1937 instituiu o sindicato único, imposto por lei, vinculado ao Estado,
exercendo funções delegadas de poder público, podendo haver intervenção
estatal direta em suas atribuições. Foi criado o imposto sindical, como uma
forma de submissão das entidades de classe ao Estado, pois este
participava do produto de sua arrecadação. Estabeleceu-se a competência
normativa dos tribunais do trabalho, que tinha por objetivo principal evitar o
entendimento direto entre trabalhadores e empregadores. [...] Em razão
disso havia a imposição de trabalho, pelo poder normativo, nos conflitos
coletivos de trabalho. Essas regras foram copiadas literalmente da Carta del
Lavoro italiana.

Havia várias leis que tratavam dos mais diversos assuntos trabalhistas, houve
então a necessidade de uma sistematização dessas leis. Para isso ocorrer, foi
editado o decreto-lei n° 5.452, de 01/05/1943, aprovando então a CLT.
A CLT não foi criada como sendo um código novo, e sim apenas para
consolidar as leis já existentes, por isso o nome Consolidação das Leis do Trabalho.
O crescimento do mercado de trabalho sempre foi uma grande oportunidade de
empregos, além de ser um grande atuante no setor financeiro de um país.
Juntamente com a expansão de desse setor, veio abusos por parte dos mais fortes
(empregador) em relações a jornada de trabalho e mesmo quando ocorriam os
acidentes os empregados não tinham respaldo algum, saiam do emprego sem
nenhum direito a receber. Assim como os trabalhadores têm seus deveres para os
cumpri-los, como o de pessoalidade, pontualidade e a realização de suas tarefas
diárias, os empregadores também têm o dever de proporcionar segurança aos seus
subordinados para os mesmos não se acidentarem, ao passo que, também devem
capacitá-los para o manuseio de determinada máquina ou mesmo de um
equipamento moderno que inicialmente não traga familiaridade ao empregado. Caso
os empregadores não cumprirem com esse dever, cabe ao Estado a
responsabilidade de fiscaliza-los e consequentemente puni-los. É delegado também
ao empregador a responsabilidade de indenização em caso de acidentes ou mortes,
o que será discorrido mais detalhadamente no desenvolver do presente estudo.
“Acidente do trabalho é a lesão corporal ou perturbação funcional ocorrida a
serviço do empregador, que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.” (Lei n° 8.213/91, art. 19).
Ainda nos termos da lei n° 8.213/91 em seu artigo 20, é considerado acidente
do trabalho as seguintes entidades mórbidas:
I- doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social; II- doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação
mencionada no inciso I.

§1° Não são consideradas como doenças do trabalho:
a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza
incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado
habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é
resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do
trabalho.
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Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 7°, inciso
XXVIII:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...) Seguro contra acidentes de trabalho a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa.

O dever de indenizar surge quando é o empregador quem cria o risco ao
empregado pelo cargo, ou mesmo se o acidente for com dolo ou culpa. O dolo é a
intenção de agir em desfavor ao que dispõe a lei ou contrariamente às obrigações
assumidas, agir de má-fé é enganar mesmo com pleno conhecimento do caráter
ilícito do próprio comportamento. Já a culpa é a negligência, a falta de diligência
necessária na observância de norma de conduta, isto é, não prever o que poderia
ser previsível, porém sem intenção de agir ilicitamente.
3.2 Responsabilidades Do Empregador
Existem dois tipos de responsabilidade do empregador para com o
empregado, a objetiva e a subjetiva.
A responsabilidade objetiva é baseada na Teoria do Risco, que nada mais é
que o risco na atividade do empregado, ou mesmo no seu deslocamento,
apresentando danos ao patrimônio material ou extrapatrimonial (dano moral). O
artigo 186 do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comente ato ilícito”.
Sendo assim, na responsabilidade objetiva, não importa se o empregador
teve culpa ou não, havendo dano ao trabalhador, é dever do empregador repará-lo.
A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente
desde o direito romano: aquele que lucra com uma situação deve responder pelo
risco ou pelas desvantagens dela resultantes [...] Essa responsabilidade tem como
fundamento a atividade exercida pelo agente, pelo perigo que pode causar dano à
vida, à saúde ou a outros bens, criando risco de dano para terceiro (Diniz, 2007).
Na responsabilidade subjetiva, depende de dolo ou culpa por parte do agente
causador do dano. Para haver indenização é o empregado quem deve provar o dolo
ou culpa, caso contrário, não ganhará qualquer ação indenizatória.
A essência da responsabilidade subjetiva vai assentar, fundamentalmente, na
pesquisa ou indagação de como o comportamento contribui para o prejuízo sofrido
pela vítima. Assim considerando, a teoria da responsabilidade subjetiva erige em
pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar o dano, o comportamento
culposo do agente, ou simplesmente a culpa, abrangendo no seu contexto a culpa
propriamente dita e o dolo do agente. (PEREIRA, 1990).
Diniz (2007, p. 35) define responsabilidade civil como:
A aplicação de medidas que obriguem a reparar o dano moral ou patrimonial
causado a terceiros em razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem
ele responde, ou de fato ou de coisa de animal sob sua guarda, ou ainda,
de simples imposição legal.

Por fim, vale destacar o ponto principal para diferenciar a responsabilidade
objetiva da subjetiva, que é a necessidade ou não de comprovação da culpa ou dolo
do agente causador. Se surgir necessária a comprovação de culpa, a
responsabilidade é subjetiva, caso contraria a responsabilidade é objetiva.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

3.3 A Estabilidade Acidentária
Estabilidade provisória é o período em que o empregado tem seu emprego
garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo por justa
causa ou força maior.
Segundo o art. 22 da Lei 8.213/91 diz que:
A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do
trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob
pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de
contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e
cobrada pela Previdência Social.

O artigo 118 da Lei 8213/91, ainda diz que:
O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia, pelo prazo
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na
empresa, após a cessão do auxílio-doença acidentário, independentemente
de percepção de auxílio-acidente.

Tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a constitucionalidade dessa
proteção ao trabalhador acidentado, automaticamente surge-se o interesse
direcionado a solucionar duas vezeiras questões: Se o trabalhador não recebeu o
auxílio-doença, pelo fato de que seu afastamento se deu por menos de quinze dias
ou em razão de o empregador não comunicar o acidente ao INSS, terá ele direito à
estabilidade, que se inicia, segundo a lei, a partir da cessação do auxílio-doença?
Em sendo afirmativa, o empregado pode exigir do empregador, na Justiça do
Trabalho, a sua reintegração, ou, ao revés, toda matéria sobre infortunística deve ser
dirimida pela Justiça Comum?
Sobre ser devida a estabilidade acidentária ao empregado que não recebeu o
auxílio-doença, entende-se que duas situações se distinguem, merecendo
tratamento diferenciado. Se o empregado não se afasta, em razão do infortúnio, por
mais de quinze dias, a responsabilidade pelo pagamento do salário, nesse breve
período de afastamento, é do empregador, cuidando-se, como já vimos de mera
interrupção contratual. Para esse caso, consagrou a Súmula 378, II, do TST:
São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior
a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário, salvo
se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação
de causalidade com a execução do contrato de emprego.

Pode acontecer, entretanto, em casos eventuais a hipótese em que o
empregado permaneça por mais de quinze dias sem poder trabalhar, com sequelas
do acidente, não sendo expedida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
pelo empregador. É certo que o artigo 134, § 3°, do Decreto 2.172, de 1997, autoriza
o próprio empregado, o sindicato ou seu médico, a informar a ocorrência do
acidente, visto que, não se há de negar que o trabalhador intimidado pela
possibilidade de ser vítima de retaliação patronal ou insciente desse seu direito de
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requerer o auxílio-doença, por vezes aceita trabalhar sem as condições físicas
adequadas, não podendo ser punido. Nesse caso, parece ser claro que o
empregado despedido mais de uma quinzena depois de sofrer o acidente de
trabalho, porém, menos de um ano após o seu restabelecimento, pode pedir a sua
reintegração, cabendo à perícia médica, designada pelo juiz, verificar se o mal se
configura um acidente de trabalho ou doença profissional e, em caso afirmativo, se
era necessário o afastamento por mais de quinze dias. Se a resposta for positiva,
devida será a reintegração, pois não se afigura lícito imunizar o empregador omisso,
que causa prejuízo ao empregado que sofre pois, ao lhe servir, acidenta-se. O
empregador então é obrigado a reintegrar o empregado, em razão do mesmo não
ter comunicado o infortúnio ao INSS.
3.4 Beneficio Previdenciario (Do Auxilio Doença)
Este benefício é ofertado ao indivíduo que tenha desenvolvido alguma doença
profissional, temporária. Quem paga esse proveito é o INSS, que também faz a
perícia para constatar que realmente o trabalhador precisa de um tempo para poder
fazer tratamento médico, não estando com condições temporárias para exercer suas
funções trabalhistas. O artigo 59 da Lei 8.213/91 nos traz que:
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for
o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a
sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. § 1º Não será
devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de
Previdência Social já portador de doença ou lesão invocada como causa
para a concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Já no artigo 60 da lei 8.213/91, diz que:
Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos
segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer
natureza.

Segundo o decreto n° 3048/99 que trata sobre o regulamento da previdência
social e dá outras providências, diz em seu artigo n° 72 que:
O auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso
I do caput do art. 39 e será devido: I - a contar do décimo sexto dia do
afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico;
II - a contar da data do início da incapacidade, para os demais segurados;
ou III - a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após
o trigésimo dia do afastamento da atividade, para todos os segurados.
§ Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os
quinze dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral
são contados a partir da data do afastamento.

O mesmo decreto em seu art. 78 nos diz que:
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho,
pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de
qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
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No artigo 75 do decreto n° 3.265/99 diz que:
Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade
por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado empregado o
seu salário.

Já no Decreto n° 4.729/03 em seu art. 104 nos explica que:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado
especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações
discriminadas no anexo III.

3.5 Da Aposentadoria Por Invalidez
A aposentadoria por invalidez é um benefício ofertado ao trabalhador
considerado incapaz de exercer a sua função, ou qualquer outra decorrente de seu
problema de saúde desenvolvido. É o INSS quem faz a perícia médica, e quem
apresenta a constatação do trabalhador estar permanentemente inválido no sentido
de não poder sequer ser reabilitado em outra função, ou mesmo outra profissão. O
benefício é pago durante todo o período que o trabalhador for considerado incapaz
podendo o INSS reavaliar a condição do trabalhador aposentado a cada dois anos.
Segundo Amado (2012, p. 503) somente será concedida a aposentadoria por
invalidez:
[...] ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nesta condição, e o pagamento desta aposentadoria é
condicionada ao afastamento de todas as atividades laborativas do
segurado.

Já para Santos (2012, p. 212), “invalidez se define como a incapacidade total
e impossibilidade de reabilitação para a realização de qualquer atividade que lhe
garanta a subsistência do segurado”. Ou seja, segundo o autor, a pessoa que é
considerada incapaz é aquela que não consegue realizar qualquer atividade que
possa garantir seu próprio sustento.
Assim é que, se a incapacidade é parcial, impedindo o exercício da
atividade habitual do segurado, mas permitindo o exercício de outra pela
qual possa sobreviver, ainda que a habilitação tenha sido efetuada
mediante realização de reabilitação profissional, em princípio, não haveria
direito à aposentadoria por invalidez. Há de ser feita uma análise cuidadosa
da condição do segurado, ponderando a idade, aptidões, o grau de
instrução, as limitações físicas, bem como a diminuição do nível de renda de
uma nova profissão, considerando as capacidades residuais, poderia
propiciar ao trabalhador” (ROCHA; BALTAZAR JUNIOR, 2012, p. 199).

A Lei 8.213/91 em seu artigo 42 diz que:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
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enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria
por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade
mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o
segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à
aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

O Artigo 43, diz que: “A aposentadoria por invalidez, será devida a partir do
dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2°
e 3° deste artigo”.
§ 1° Concluído a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total
e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:
(Redação dada pela Lei n° 9.032/95). a) ao segurado empregado, a contar
do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do
requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento
decorrerem mais de trinta dias; b) ao segurado empregado doméstico,
trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da
data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se
o
entre essas datas decorrerem mais de trinta dias. § 2 Durante os primeiros
quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à
empresa pagar ao segurado empregado o salário.

4. CONCLUSÃO
Com a evolução dos direitos trabalhistas, sobretudo depois da assinatura da
Princesa Isabel na Lei Áurea (Lei n° 3.353), a qual abolia o trabalho escravo, foram
então sendo criadas várias leis que regulamentavam o trabalho e,
consequentemente, protegendo os empregados.
Com o decorrer do tempo,
percebeu-se que haviam inúmeras leis que tratavam sobre o mesmo tema, “a
segurança dos trabalhadores”, por isso se deu a necessidade de consolidá-las em
um único código, a CLT. Pode-se também concluir que a Constituição de 1988
nasceu com um fator de grande importância inerente a si própria, fator esse que se
refere ao sentido de assegurar o direito de indenização ao trabalhador que tenha
sofrido algum acidente em seu local de trabalho, (conforme dispõe o artigo 7°, inciso
XXVIII). Sobre tudo, vimos também que tudo isso acarretou certas responsabilidades
ao empregador, como a de treinamentos por exemplo; responsabilidades essas que
quando não cumpridas, faz com que recaia ao empregador determinada sanção
obviamente de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Pôde-se notar também
ao longo do presente artigo científico que, para o trabalhador poder se aposentar, há
alguns requisitos exigidos pelo INSS, que também faz perícias necessárias para
constatar a invalidez total ou parcial do empregado, para que, com o resultado da
mesma possa o empregado entrar com o pedido de auxílio-doença, ou mesmo
aposentadoria por invalidez, que por algum tipo de doença ou acidente, se torne
incapaz de realizar atividades que lhe forneçam sustentabilidade. Percebemos então
que mesmo com certas burocracias, o referido artigo da Constituição Federal
Brasileira de 1988, (art.7°, XXVIII) tem sim uma aplicabilidade um tanto rigorosa ao
direito fundamental que o mesmo assegura, (integridade física e moral do
empregado).
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Por fim, além de todos esses mecanismos como forma de defesa ao
empregado citados no presente trabalho, destaca-se um fator que pode ser
categorizado como o guardião de todas essas formas legais de proteção ao
trabalhador, e esse fator é justamente a Constituição federal de 1988, pois, com o
passar do tempo a sociedade percebeu que para que o trabalhador tenha seus
direitos verdadeiramente assegurados, seja na segurança, seja na forma de
pagamento, entre outras, é preciso que a Constituição tenha um olhar especial para
tratar desses particulares, pois, e é justamente o que a Constituição Federal
brasileira demonstra. Em outras palavras pode-se afirmar que o
neoconstitucionalismo veio para quebrar qualquer paradigma hegemônico negativo
que o trabalhador sofria no período liberal, por exemplo, onde não havia
regulamentação na responsabilidade do empregador sobre o empregado e o que se
tinha era várias hipóteses de exploração ao trabalhador, pois, obviamente, não havia
uma lei maior para prestar a devida manutenção.
Por um espectro amplo, pode-se afirmar que a aparição do direito
constitucional na relação entre empregador e empregado nada mais foi do que uma
forma de avanço, buscando a igualdade, visto que, geralmente, sempre existiu
desigualdade no tratamento entre empresas com empregados.
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RESUMO
O meio ambiente pode ser compreendido como o local em que o homem esta
incluído, e o seu convívio como meio, que inspira o crescimento do individuo e do
seu caráter, pois, está previsto na Constituição Federal da República no artigo 225,
que todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado. Sabemos que com o passar
dos anos a sociedade vem se desenvolvendo cada vez mais, a economia vem
crescendo e a luta por um meio ambiente saudável e equilibrado também, pois, com
o passar do tempo muitas indústrias vem sendo criadas, que geram muita poluição,
degradando o meio ambiente.Todo homem tem o direto de viver em um lugar digno,
de apreciar aquilo que é seu como um direito fundamental, pois, para se ter uma boa
qualidade de vida é preciso que o meio ambiente esteja preservado, que as águas
não estejam poluídas que o ar que todos respiram seja puro, que os alimentos sejam
cultivados sem o uso de agrotóxicos, pois, se o meio ambiente estiver totalmente
protegido o direito a vida e o direito a dignidade da pessoa humana também vão
estar. Nas escolas os professores devem passar para os seus alunos o quanto é
necessário o cuidado e a preservação do meio ambiente, as crianças quando tomam
conhecimento de algo não guardam só para elas, elas passam o seu conhecimento
para a sua família e amigos. Para que isso seja possível,o poder público, juntamente
com a sociedade,têm o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.
Palavras-chave: Meio Ambiente; Proteção; Constituição Federal

ABSTRACT
The environment can be understood as the place where man is included, and his
living as a medium, which inspires the growth of the individual and his character,
since it is foreseen in the Federal Constitution of the Republic in article 225, which all
have the right to a balanced environment. We know that with the passing of the years
society has been developing more and more, the economy is growing and the fight
for a healthy and balanced environment also, as, over time, many industries have
been created that generate a lot of pollution, degrading the environment. Every man
has the right to live in a dignified place, to appreciate what is his as a fundamental
right, because in order to have a good quality of life it is necessary that the
environment is preserved, that the waters do not pollute the air that everyone
1
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breathes is pure, that food is grown without the use of pesticides, because if the
environment is fully protected the right to life and the rig ht to dignity of the human
person will also be. In schools, teachers must pass on to their students how much
care and preservation of the environment is necessary; when children become aware
of something they do not just keep them, they pass on their knowledge to their family
and friends. For this to be possible, public power, together with society, has the duty
to protect and preserve the environment for present and future generations.
Key-words: Environment; Protectio; Protection; federal Constitution.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo trata sobre como a sociedade deve preservar o meio ambiente para
viver em um local equilibrado, a própria Constituição Federal/88 traz no seu artigo
225, que todos tem direito de viver em um ambiente equilibrado, mas com o
crescimento industrial e com o consumismo da população, as industrias produzem
mais e também liberam para o meio ambiente os seus resíduos, assim causando
uma grande degradação ao meio ambiente, no solo, nas águas e no ar.
As indústrias devem procurar uma maneira de solucionar o seu problema com o
meio ambiente, seguindo as normas legais e se não cumprirem vão responder
administrativa, civil e criminalmente pelos danos causados. A sociedade também
deve ajudar na preservação do meio ambiente, aplicando sempre as medidas mais
corretas nesta preservação, pois, a poluição traz vários riscos de saúde podendo
levar até a morte. A melhor maneira de começar seria deixar os carros de lado e
começar a usar mais o transporte público, assim diminuiria os gases poluentes que
saem dos escapamentos dos carros.
Conscientizar as crianças sobre o que é certo e errado, pois, elas são o futuro do
nosso planeta, mostrar nas escolas como preservar o nosso planeta, as águas e o
cultivo das arvores, assim se todos começarem a fazer a sua parte a qualidade de
vida vai ser melhor e os riscos de doenças e ao meio ambiente serão diminuídos.
2. METODOLOGIA
Para a elaboração desta pesquisa foram usados sites que explicam o termo
proposto e artigos científicos, que tratam sobre o tema, e também o direito
fundamental previsto na constituição Federal Brasileira e na legislação correlata.

3. DESENVOLVIMENTO
O meio ambiente é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, hoje
em dia a população quando liga a televisão, quando lê um jornal se depara com
noticias de que devemos preservar o meio ambiente, pois com o passar dos anos
cada vez mais as florestas estão sendo desmatadas, os rios estão sendo poluídos, e
com isso a qualidade de vida esta sendo colocada em risco. (Farias, SD). O meio
ambiente é classificado como meio ambiente natural aquele que foi criado pela
própria natureza e o homem não fez nenhuma alteração com ele, o meio ambiente
artificial é aquele que foi mudado pelo homem, é uma extensão urbana onde foi
construídas casas, apartamentos locais onde a população possa ter sua própria
moradia, o meio ambiente cultural é a preservação do patrimônio histórico, prédios
antigos, museus, o meio ambiente misto é a junção de todos os outros o natural,
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artificial e cultural diferente dos outros na doutrina e na Constituição Federal não se
fala abertamente desse tipo de meio ambiente. (Brito SD).
A sociedade tem o direito de viver em um meio ambiente totalmente
equilibrado, o Brasil em 1960 iniciou o cuidado de forma efetiva e em 1970 participou
da 1ª conferência relacionada ao meio ambiente que ocorreu em Estocolmo em
1972, nessa época o Brasil queria fazer parte do cenário internacional junto aos
países desenvolvidos, incentivando a criação de novas indústrias. Com isso houve
um maior índice de poluição e o aumento do desmatamento da floresta Amazônia
deram inicio pois, nela a exploração dos recursos naturais seriam maior, e com isso
a sociedade juntamente com os ambientalistas procuravam preservar o meio
ambiente. Sabemos que é um direito fundamental que a sociedade possa viver em
um local preservado, livre da poluição e da degradação.Na década de 80 o Brasil
publicou a Lei 6. 938/81 que ordena a responsabilização civil se alguém agredir o
meio ambiente, a Constituição Federal da república fala no ser artigo 225. (Lucas
Britto Tolomei, 2005).
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados,
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais.
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§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo,
não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais,
desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta
Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante
do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei
específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Constituição
Federal, 1988).

O direito ambiental é fundamental na Constituição Brasileira. A Carta Magna
trouxe uma conciliação dos dispositivos relativos ao meio ambiente,nos artigos 170 e
225 estão regulamentados a ordem econômica e os direitos individuais, por que
visam proteger a sociedade todos devem preservar o meio ambiente, pois, para se
ter uma vida saudável, a segurança de todos o bem estar da população todos
devem ajudar na preservação daquilo que pode proporcionar uma vida melhor.
(Silva, 2015).
O meio ambiente é um bem de todos e não existem limitações para a
população usufruir, com isso é de conhecimentos de todos que a preservação é
essencial e não devemos agredir o meio ambiente, como por exemplo jogar lixo nos
rios, cortar arvores, poluir o ar pois se causarmos isso vamos estar nos prejudicando
e as pessoas que estão ao nosso redor também, pois para se ter uma boa qualidade
de vida não devemos prejudicar o meio ambiente, pois nos proporciona a chance de
sobreviver, nos oferecendo o solo para cultivar os nossos alimentos, os rios para
retirar a água potável e regar nossas plantas, o ar puro sem agrotóxicos para
respirarmos.
Mas com o passar do tempo a sociedade causar poluição nos rios, as industrias não
se preocuparem mais com a poluição que ela causa, a qualidade de vida da
população vai diminuir as doenças vão aumentando, o solo não vai mais cultivar
alimentos saudáveis, pois contaminando a água vai contaminar o solo e assim a
qualidade de vida dos seres humanos que via diminuir cada vez mais. (Santos,
2014).
O homem tem o dever de proteger o meio ambiente para as futuras gerações, e com
isso eles também preservem pois, é um direito de todos ter uma vida digna, e viver
em lugar saudável e sem poluição, e se a sociedade descumprir o que esta descrito
na lei vai ter uma sanção como está descrito na Constituição Federal da República.
(Cleide Siqueira Santos, 2014).
Artigo 5º. LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé,
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. (Constituição Federal
da República, 1988, BRASIL 2017).

O poder público tem o dever de preservar e recuperar o meio ambiente
danificado, o legislador constituinte decretou sanções para as empresas que
pratiquem crimes ambientais, pois, se causarem alguma degradação ao meio
ambiente vão ser responsabilizadas e deverão concertar o estrago provocado.
(Cleide Siqueira Santos, 2014).
A industrialização no decorrer dos anos vem causando uma degradação
muito grande ao meio ambiente, pois, com a criação das empresas ocorreu um
amplo desmatamento as empresas precisam realizar as entregas de suas
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mercadorias e para que isso ocorresse foram realizadas as construções de rodovias
e ferrovias para transportar os produtos das industrias, com isso ocorreram vários
desmatamentos o solo foi danificado os animais que habitavam naquele local foram
retirados, algumas industrias soltam os seus resíduos nos rios, mares, as águas que
antes eram potáveis hoje em dia não são mais, os peixes vão desaparecendo, e a
qualidade de vida já não é mais a mesma de antes. (Georla, Maria e Aline 2008).
A poluição do ar vem aumentando cada vez mais com o crescimento das
industrias, e sabemos que quanto mais produzem mercadorias mais poluentes são
liberados no ar, e com isso ocorre uma taxa muito grande de doenças respiratórias.
Os agricultores também sofrem com isso, o solo fica degradado e a cultivação dos
alimentos se torna cada vez mais difícil, na própria água que rega as plantações
existem agrotóxicos pois, é retirada dos rios que recebe os resíduos da empresa, e
o ar poluído cheio de gases nocivos para o meio ambiente. Com o passar dos anos
o nosso clima também esta sendo prejudicado devida a poluição do ar, a
temperatura do nosso planeta esta sendo afetada com o efeito estufa pois, como o
aumento dos gases na atmosfera ocorre a criação de uma poluição que impede
dispersão do calor. (Georla, Maria e Aline 2008).
O transporte público é uma maneira mais saudável de cooperarmos com o meio
ambiente, deixar os carros nas casas e usar a bicicleta ou o transporte público é
uma solução sustentável para as cidades com isso o fluxo de carro diminuiria e a
poluição no meio ambiente também, mas sabemos que para que isso ocorra de
forma certa o poder público e o privado deveriam conscientizar a população para a
melhora do meio ambiente com as construções de ciclovias, um valor mais acessível
ao bolso do consumidor na hora de pagar as tarifas de ônibus, trens, metro oferecer
para a população tenha mais segurança na hora de usar estes transportes, também
mostrando que se fizer isso a qualidade de vidas da população vai aumentar cada
vez mais.
Quanto mais se consome mais poluição é gerada, pois, se a população é
consumista as empreses devem trabalhar dia e noite para satisfazer as vontades do
homem e com isso a natureza paga um preço caro com os seus recursos naturais
sendo retirados as florestas devastadas os animais mortos, o homem não vive igual
os seus antepassados, pois, não existia poluição atmosférica, a população não
sofria com problemas de saúde, tudo era saudável a água o alimento, mas após o
crescimento das industrias já não se pode falar a mesma coisa, o alimento cultivado
cheio de agrotóxicos, a população ingerindo uma água contaminada cheia de
resíduos que foram liberados pelas industrias, e quem esta sofrendo com isso é a
própria população pois, não estão trazendo para o ser organismo uma água potável,
e sim cheia de poluentes que faz mal a saúde de todos. (Georla, Maria e Aline
2008).
Para que diminua as emissões gasosas das empreses as empreses devem
fazer uma instalação de filtros nas suas chaminés assim quando a poluição forem
para atmosfera vai estar com menos poluentes, se as industrias não seguirem o que
foi determinado vão respondem civilmente e criminalmente pelos danos causados.
Deixar os carros nas casas e usar mais o transporte público, as montadoras de
automóveis devem fazer uma instalação de filtros nos escapamentos dos veículos
para que a poluição seja tratada entes de ser solta ao meio ambiente, as escolas
incentivar as crianças desde pequenos a plantar arvores, os adultos ajudar na
cultivação destas arvores, cultivar as florestas, mostrar para a sociedade dos riscos
que elas correm com a poluição. (Georla, Maria e Aline 2008).

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

A organização mundial da saúde fez um relatório no mês de Setembro do ano
de 2016, em que 92% da população mundial vivem em locais onde a poluição ela é
extrema, ela traz vários riscos de saúde e podem levar até a morte, tem uma
estimativa que foi mostrada pelo OMS que 3 milhões de mortes no ano estão
relacionadas a poluição do ar, são poucos os lugares em que a população respiram
um ar sem poluição, segundo a Organização Mundial da Saúde 9 entre 10 pessoas
respiram ar poluído. (Cunha 2016).
Entre os anos de 2008 e 2013 a poluição cresceu em 8%, e como as
indústrias em todo o mundo estão crescendo cada vez mais os níveis podem piorar,
hoje em dia a principal causa de doenças, a poluição quando entra em contato com
o corpo provoca várias irritações, dores de cabeça, coceira nos olhos, na garganta.
Quando a poluição é muito aglomerada pode ocasionar problemas cardíacos,
derrames, doenças respiratórias que após algum tempo vira câncer nos pulmões. A
poluição se concentra em queimadas, a industrias a frota de veículos que vem
crescendo pelo mundo, na Ásia o grande responsável pelos poluentes são as usinas
termoelétricas que produzem energia, na áfrica não tem uma concentração de
usinas ou industrias para produção de poluição mas tem o deserto que traz uma
grande quantidade de poeira com o vento. (Carolina Cunha 2016).
As crianças tem um risco maior de ficar doentes, pois, a sua imunidade é mais
baixa do que as de pessoas adultas, segundo a Unicef em cada 1 em 6 mortes de
crianças menores de 5 anos esta relacionada a poluição ambiental, o pais em que a
concentração de poluição é extremamente grande é na china, pois, o uso de carvão
é a essencial fonte de energia também a grande frota de veículos que circulam
diariamente afeta a qualidade ambiental do país, a população quando vai sair de
suas casas geralmente saem com mascaras no rosto pois a poluição é
extremamente grande. (Cunha 2016).
Na índia a grande parte da poluição existe por causa das grandes indústrias
termoelétricas, nas zonas rurais a poluição é causada porque a população utiliza a
biomassa para aquecer os seus alimentos, a chuva acida é causada pela poluição e
acaba contaminando os rios e lagos. Na Europa a poluição é causada pelos gases
que saem dos escapamentos dos carros e com isso 75 mil mortes de prematuros
todos os anos são causados pela poluição dos veículos. (Carolina Cunha 2016).
No Brasil na cidade de São Paulo segundo a OMS, 5 mortes seriam evitadas
por ano se as recomendações fossem seguidas. Para que as poluições do ar fossem
evitadas teria que diminuir a frota de veículos em todo o mundo, utilizar o solo de
maneira correta, usar outros métodos para gerar energia. Em vários países já estão
tomando um rumo diferente a China esta trazendo melhorias para o ar, a Índia está
utilizando fogões que funcionam com energia solar, na Espanha a população esta
deixando seus carros em casa e vai para os seus trabalhos de transporte público.
Para solucionar a poluição urbana seria necessário realizar o plantio de arvores na
cidade, pois, traz sombra e faz com que nos tempos de calor elas diminuam a
temperatura do local. (Carolina Cunha 2016).
Para que possamos viver em um ambiente equilibrado sempre nós
deparamos com pessoas falando sobre a degradação que o meio ambiente está
sofrendo, a poluição na natureza, isso está acontecendo porque os seres humanos
não estão se preocupando com o planeta, sabemos que devemos tratar e cuidar do
nosso ambiente começando com a preservação das nossas arvores, não realizar
desmatamentos, não jogar lixo nos rios, nas ruas pois quando vem as chuvas os
bueiros estão entupidos e acontecem os alagamentos que destroem casas por onde
passa, não caçar nem comprar animais silvestres deixar os animais viverem no seu
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habitat natural preservar as espécies que já estão em extinção, quando for jogar o
lixo sempre separar o lixo reciclável dos demais, reaproveitar o que você separou
para jogar fora, o que você não for usar doar para outras pessoas, não atear fogo ou
jogar nas matas, saber reaproveitar a água da chuva para lavar roupas, calçadas,
ensinar as crianças na hora do banho que não pode ficar muito tempo com o
chuveiro ligado, economizar energia elétrica não deixar carregadores nas tomadas
quando não estiver utilizando, quando sair de algum ambiente apagar as luzes, se
cada pessoa fizer a sua parte o mundo será um lugar melhor de se viver, a poluição
vai diminuir e os meio ambiente vai se regenerando aos poucos, o risco de doenças
vai ser menor o gatos com médicos e medicamentos também, nos tempos de verão
o calor não vai ser mais excessivo como é hoje em dia, o clima vai melhorar, e o
meio ambiente equilibrado vai existir.(Mundo Educação SD).
A população deve colocar a mão na consciência e pensar que alguns
recursos naturais não podem ser plantados cultivados e sempre existirão. Chega um
tempo em que tudo acaba, deve ter um autocontrole entre o homem e o meio. No
ensino fundamental as crianças começam a aprender o que meio ambiente, como
devemos cultivar, e com isso também passam esse conhecimento para as pessoas
adultas. A educação ambiental surgiu nos anos 70 quando problema ambiental
começou a preocupar os países, a sociedade sempre esteve envolvida com o meio
ambiente e depois que a industrialização começou a crescer, recursos naturais
começaram a ficar escassos, e a degradação foi crescendo cada vez mais,
comprometendo a qualidade de vida dos seres vivos, o mundo todo começou a se
preocupar mais com o meio ambiente.
A Lei da Educação Ambiental foi criada no ano de 1999 se tornou Lei Nº
9.795que no seu artigo segunda 2º fala:
o

Art. 2 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e nãoformal. (Lei Nº 9.795 de 1999).

Na América latina somente o Brasil possui uma política que trata sobre a educação
ambiental, a sociedade vem se preocupando cada vez mais com os problemas
ambientais. As escolas estão se manifestando sobre a educação ambiental
ensinando as crianças o seu papel no mundo, conscientizando elas sobre a proteção
do local onde vivemos o nosso meio ambiente. A Lei da Educação Ambiental ela fala
que as escolas devem tratar deste assunto em todos os níveis de ensino segundo o
artigo 9º dessa Lei:
o

Art. 9 Entende-se por educação ambiental na educação escolar a
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e
privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II - educação superior;
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III - educação especial;
IV - educação profissional;
V - educação de jovens e adultos. (Lei Nº 9.795 de 1999).

A Educação Ambiental deve estar presente na educação como uma
interdisciplinaridade, deve mostrar para as crianças e explicar o que vai acontecer
com o planeta se nós não preservarmos o meio ambiente, realizar trabalhos,
projetos mostrar que quando plantamos uma arvore estamos ajudando o meio
ambiente, que não se pode jogar lixo nas ruas. Nas escolas públicas os professores
não conseguem passar para seus alunos sobre Educação Ambiental porque eles
não tem matérias didáticos para isso, os livros que são oferecidos para os alunos
não contem um conteúdo diversificado,os professores passam um conteúdo apenas
falando que todos devem preservar a natureza, não trazem qual é o risco que a
população corre quando polui o solo, o ar, quando retira os recursos naturais do
planeta, é apenas um breve relato de como devemos cuidar das plantas. (Monalisa,
Maria e Catyelle, SD). Com o desenvolvimento e o aumento da população as
cidades foram crescendo e o homem começou o desmatamento para construções
de suas casas, prédios e a degradação foi ocorrendo cada vez mais, a população
não descarta seus lixos em locais adequados, e os danos causado estão trazendo
muitas calamidades para o planeta. A Educação Ambiental divulga para a sociedade
sobre o meio ambiente, onde a população recebe conhecimento de como devem
ajudar na preservação e resolver os danos ambientais que estão ao nosso redor e
que também estão por vir. A sociedade pode mudar o meio ambiente acabando com
a degradação dele começando pelas coisas que fazemos diariamente se estamos
fazendo algo que não é correto buscamos melhorar, para então nós nossas famílias
e as pessoas ao nosso redor passam viver de maneira equilibrada. (Lucélia Granja
de Mello 2017).
No estado do Rio de Janeiro a poluição mata 14 pessoas por dia. Os locais onde a
poluição se concentra é na região metropolitana onde existe grande fluxo de carros
e ônibus. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade mostrou
que em 6 anos de estudo houve uma mortalidade de 36 mil pessoas com a principal
causa a poluição do ar, no mesmo tempo foram levadas até os hospitais para serem
internadas 65 mil pessoas com problemas de saúde relacionadas a poluição. Foram
realizadas pesquisas para medir a poluição no ar a poluição ficou 2,5 vezes maior do
que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil são poucas
estações meteorológicas que medem a qualidade do ar, diferente de outros países
onde a concentração de estações são maiores como Estados Unidos e Europa. (G1,
2014).
4. CONCLUSÃO
Com a realização deste trabalho é possível concluir que para viver em um
ambiente ecologicamente equilibrado todos devem ajudar na proteção do meio
ambiente. Alguns países estão usando energia solar, outros estão optando pelo
transporte público. Atitudes simples como reutilizar as águas da chuva para lavar
calçadas, economizar na hora de tomar banho, não ficar muito tempo em baixo do
chuveiro, economizar energia elétrica, não poluir o meio ambiente, cultivar as
arvores, preservar os rios, os recursos naturais, ter consciência dos riscos que a
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poluição traz para a saúde e o bem estar social, diminuir o consumo e apenas
comprar aquilo que realmente precisamos, separar os lixos recicláveis, pois,
sabemos que com o passar dos anos a qualidade de vida esta diminuindo e, a
poluição crescendo cada vez mais, fazem grande diferença na qualidade ambiental.
Devemos cuidar do nosso planeta ensinando as crianças o que é a educação
ambiental, mostrando para elas o porque devemos proteger e os riscos que vamos
sofrer com a degradação do meio ambiente.
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RESUMO
A pesquisa tem como problemática a análise do fenômeno da judicialização das
políticas públicas de saúde no Brasil, bem como de seus possíveis impactos no
processo de tomada de decisões e separação de poderes.Tem por objetivo mostrar
o quanto a intromissão do Judiciário em matéria de competência de outros poderes é
prejudicial à democracia e ao sistema jurídico como um todo.
A Administração Pública como um todo, tem sido alvo de inúmeras intervenções do
Poder Judiciário no que tange a execução das políticas públicas em geral,
especialmente em matéria sanitária. Tal prática fere, em tese, a autonomia do Poder
Executivo, bem como o Principio da Separação do Poderes, previsto no Art.2º da
Constituição Federal.Em se falando exclusivamente na área da saúde, a
obrigatoriedade de cumprimento de ações advindas do Poder Judiciário nada mais é
que uma forma de burlar as regras do jogo democrático, para atendimento a
determinado individuo ou pequeno grupo, que o Judiciário entendeu ser mais
importante em detrimento aos demais, ou que simplesmente tiveram acesso ao
sistema judiciário. Quando se traz à baila o tema judicialização da saúde, é
imprescindível que se traga a discussão duas questões de suma importância, o
ativismo judicial que tem por objetivo a garantia da efetiva aplicação dos direitos
relacionados à dignidade humana e, na contramão desta primeira questão, a
capacidade do gestor em executar o que foi ordenado pelo Judiciário em face das
leis orçamentárias e normas de planejamento das Políticas Públicas definidas
antecipadamente, as quais visam o atendimento de toda população. Diante do
exposto. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do
método dedutivo, que utilizou como recurso metodológico a pesquisa bibliográfica
para a realização de revisão de literatura acerca do tema proposto.
Palavras-chave: Judicialização da Saúde; Ativismo Judicial; Princípio da Separação
dos Poderes.
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ABSTRACT
The research has as problematic the analysis of the phenomenon of the
judicialization of the public policies of health in Brazil, as well as of its possible
impacts in the process of decision making and separation of powers. Its objective is
to show how much the intervention of the Judiciary in matters of competence of other
powers is detrimental to democracy and to the legal system as a whole.
The Public Administration as a whole has been the target of numerous interventions
by the Judiciary in relation to the execution of public policies in general, especially in
sanitary matters. This practice, in theory, hurts the autonomy of the Executive
Branch, as well as the Principle of the Separation of Powers, provided for in Article 2
of the Federal Constitution. If speaking exclusively in the area of health, the
obligation to comply with actions arising from the Judiciary is nothing more than a
way of circumventing the rules of the democratic game, for the care of a particular
individual or small group, which the Judiciary considered to be more important to the
detriment of others, or who simply had access to the judicial system. When it comes
to the issue of judicialization of health, it is essential that the discussion be brought
two issues of the utmost importance, judicial activism whose objective is to ensure
the effective application of rights related to human dignity and, contrary to this first
question, the ability of the manager to execute what was ordered by the Judiciary in
the face of budget laws and planning policies of the Public Policies defined in
advance, which aim at serving the entire population. Ahead of the above. It is a
qualitative research, developed from the deductive method, that used as a
methodological resource the bibliographic research for the accomplishment of
literature review about the proposed theme.
Key-words: Health Judicialization; Judicial Activism; PrincipleofSeparationofPowers.

1. INTRODUÇÃO
O Poder Executivo tem sido alvo de inúmeras intervenções do Poder Judiciário
no que tange a execução das políticas publicas,mas com um crescimento
exagerado na área da saúde, tem-se claramente uma manifestação arbitrária,
ferindo de forma grave a autonomia do Poder Executivo, bem como de forma
acintosa o Princípio da Separação do Poderes, previsto no Art.2º da Constituição
Federal.
Não é raro depararmo-nos com matérias jornalísticas, sítios digitais de
noticias, com manchetes que trazem a judicialização das políticas públicas e de
forma mais acentuada a área da saúde pública.
Tem-se a cada dia, mais pessoas buscando no Poder Judiciário a efetivação
de direitos contemplados e amplamente propagados pela Constituição de 1988.
No entanto a intervenção do Judiciário, numa análise mais crítica pode ser
vista como um agente nocivo, minando, corroendo de dentro para fora um dos
pilares fundamentais da Sociedade Democrática de Direito, que é a autonomia dos
seus poderes constitucionalmente criados.
E não se pode negar que ações arbitrárias e contrárias,por parte de qualquer
poder ou agente estatal,tende a levar-nos a uma arriscada situação que ameaça e
conseqüente pode levar a queda da democracia, e a ascensão de regimes
autoritaristas, todas as ações devem ser tomadas e nenhum esforço medido para
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que nada abale a democracia conquistada pelo povo brasileiro com muito esforço e
luta contra regimes autoritários, vive-se atualmente numa sociedade que está
sucumbindo diante de inúmeras situações de corrupção e descaso com a
população e o Judiciário tem chamado pra si as mazelas da sociedade
moderna,pois entende ele (Judiciário) ser o detentor da razão absoluta e o
instrumento do nivelamento das injustiças sociais, e nessa desenfreada busca pela
correção dos problemas sociais, tem ferido o que rege a Carta Magna, muitas vezes
se colocando acima dela, esquecendo-se da sua função, que é guardar, respeitar e
garantir o respeito e a manutenção da ordem constitucional, aplicando o que dispõe
a Carta Magna, mas nunca sobrepor-se a ela.
Quando fala-se em Judicialização da Saúde, pode-se afirmar que se trata de
um assunto complexo, pois tem-se de um lado um dos poderes da União
excedendo suas competências e “invadindo” competências que não são suas,
agindo assim de forma atípica que podem causar um colapso no sistema jurídico
principalmente no que se refere o sistema de freios e contra-pesos da limitação dos
Poderes da União, sob a ótica dos “beneficiados” tais ações excessivas do
Judiciário podem estar concretizando justiça, no entanto cabe salientar que não é
função típica do Judiciário legislar e executar as normas, sendo imperativos do
Legislativo e Executivo respectivamente, e mesmo que chancelada por parte da
população, a continuidade dessa prática pelo Judiciário, tende a trazer
consequencias irreversíveis para todo o sistema jurídico.
É necessário registrar que a busca por tutela jurisdicional, via de regra tem
fundamentos válidos e convincentes, no entanto tais fundamentos por si só não
trazem estruturas sólidas o suficiente para justificar as ações atípicas do poder
judiciário, bem como não justificam os malefícios ao Estado Democrático de Direito,
que tem violado alguns dos princípios balizadores da democracia, como os
Princípios da Separação dos Poderes e o Princípio da Igualdade.
Numa análise menos criteriosa pode parecer positivo e justo o Poder
Judiciário estar se colocando como o salvador da pátria, efetivando direitos,
aplicando a Constituição em seu mais puro positivismo, se faz necessário no
entanto, pela importância do tema, uma avaliação mais criteriosa, quanto a esse
auto-posicionamento que o judiciário se colocou, como a solução para qualquer
problema, mesmo sendo este de competência de outra esfera publica.
A discricionariedade aplicada, tão defendida pelos tribunais é a base da
arbitrariedade questionada e combatida pelos constitucionalistas, pois a cada
sentença dada em defesa da singularidade, contra a coletividade, sob o álibi do
caso concreto e do livre convencimento do magistrado, ofende o sistema jurídico
como um todo, enfraquecendo a cada dia mais a democracia e o próprio direito.

2. METODOLOGIA
Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa de cunho qualitativo,
desenvolvida a partir do método dedutivo, que utilizou como recurso metodológico a
pesquisa bibliográfica para a realização de revisão de literatura acerca do tema
proposto.
Por meio de um procedimento dialético buscar-se à demonstrar o os possíveis
problemas no rompimento do Estado Democrático de Direito pela arbitrariedade do
Poder Judiciário.
3. DESENVOLVIMENTO
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Faz-se necessário, pela importância do tema ressaltar que não há nesse
trabalho a intenção de desqualificar a ação do Poder Judiciário quando responde a
uma invocação por quem entende que teve seu direito cerceado, que entendeu
ainda que o poder público foi omisso, e que esta omissão pode acarretar
consequências mais graves e danosas, em situações de acentuada fragilidade, e
por esta razão foi até o judiciário buscar por um direito que ele entende ser seu.
O poder público através da sua omissão permite a abertura de brechas, as
quais desencadeiam diversas ações paralelas, que visam suprir a omissão estatal,
e essas ações paralelas em algumas situações são positivas, outras nemtanto, e
podemos citar as ações do 3º setor, onde a sociedade civil se une em prol da
coletividade, sem uma ajuda concreta do poder público, essas mesmas omissões
que incentivam pessoas de bem em trabalhar em prol do próximo, também
encorajam milícias e poderes paralelos que agem como se o Estado fossem.
E nesse meio campo, entre os que fazem o bem, e os que fazem o mal está o
poder judiciário que sob a bandeira de fazer o bem, tem feito um mal considerável à
Instituição Democracia.
No entanto a reflexão do tema deve ser mais aprofundada, pois o eminente
risco à democracia faz com que as políticas públicas, em especial na saúde,tenham
sido alvo cada vez mais frequente das ações do judiciário que tem aplicado ações
coercitivas contra a União, Estados e Municípios e muitas vezes aos três
solidariamente no fornecimento de medicamentos de alto custo, que estão fora das
listas oficiais de medicamentos fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), na
aplicabilidade de tratamentos inexistentes na rede pública, tanto medicamentos
quanto tratamentos muitas vezes ainda experimentais, sem nem mesmo ter o aval
das agências reguladoras, conforme julgado que condenou o município de Sinop a
custear medicamento de alto custo, mesmo sob a alegação que iria impactar no
atendimento da coletividade.
Há na verdade um rol de pontos questionáveis nessas obrigatoriedades
impostas e serãoagora discutidas.
O Principio da Igualdade trazido pelo artigo 5º da Constituição Federal nos diz
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que é
garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e quando
temos um judiciário decidindo e obrigando o Poder Público a atender um
determinado individuo ou grupo minoritário, no cenário econômico atual, onde há
corte de verbas, repasses insuficientes, inevitavelmente está se condenando os
demais a ausência de serviços prestados, num ataque claro ao principio da
igualdade, pois para o judiciário a “igualdade de todos” cessa no momento que
sentencia-se o Estado ao atendimento em determinado cenário em favor de poucos,
e em desfavor de muitos, pois não há pelo judiciário avaliação do impacto
principalmente financeiro de suas decisões, apenas levando em consideração o
caso concreto, como se as políticas públicas fossem voltadas apenas aos casos
concretos.
Uma suposta condenação onde o polo passivo fosse composto pela União,
Estado e Município, obrigando os mesmos a custear determinado tratamento, ou
medicamento fora do rol de serviços e produtos ofertados pelo Sistema Único de
Saúde, é fato inconteste que a demora por parte da execução da União, e Estado,
acarretará em grande impacto ao Município, o elo mais fraco deste litisconsórcio é o
elo mais acessível ao demandante da ação judicial.
Saindo por um momento da questão econômica que será onerosa
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principalmente ao Município, temos ainda a questão da legitimidade democrática do
judiciário claramente trazido pelo Ministro do STF Luís Roberto Barroso (p.71-91),
onde se questiona se o poder judiciário composto por agentes públicos não eleitos
teria legitimidade para sobrepor-se a decisões tomadas pelos representantes do
povo, sulfragados por milhares, milhões de votos, e sobre esse assunto a reflexão
deve ser muito mais profunda, estaria sendo chancelado pela população
arbitrariedades e ofensas à Constituição em nome de uma falsa justiça?
Apesar de o próprio ministro trazer duas justificativas, sendo uma de natureza
normativa que decorreria do fato da Constituição Federal atribuir expressamente
esse poder ao judiciário, que seria decisões técnicas e imparciais, por estar apenas
aplicando e concretizando decisões tomadas pelo constituinte ou pelo legislador, e
outra de natureza filosófica, que traz o judiciário como o guardião da Constituição,
que seria o judiciário, pela Constituição, o balizador do EstadoConstitucional
Democrático, esse guardião seria o regulador das situações de conflito entre a
Democracia (soberania popular) e o constitucionalismo, e por esta razão estaria ele
(o judiciário) apto e exercer funções atípicas às suas obrigações.(BARROSO, 2009)
Ressalte-se, que ainda que o judiciário seja o interprete maior da Constituição,
não pode o mesmo suprimir o governo da maioria e nem o Legislativo, via de regra
os protagonistas da política e suas ações, devem ser os que alçaram o poder
através do voto popular, e que supostamente representam a vontade da maioria.
Quando se traz à baila esse tema, e a crescente intromissão do Judiciário na
competência de outros poderes, deve-se obrigatoriamente avaliar que não há por
parte deste, um exame ou um possível estudo das conseqüências (até porque não
dispõe de conhecimento e nem mecanismos para tais avaliações) nas “decisões no
caso concreto” no que se refere ao impacto na parte econômica, ou até do serviço
público em questão, o que o Ministro Barroso chama de efeitos sistêmicos, que
seriam as conseqüências das sentenças proteladas e do posicionamento majoritário
da Corte,e que para se evitar esses efeitos( muito mais danosos que benéficos),
deve-se o Judiciário agir com cautela, pois tais ações tomadas muitas vezes na
emoção domomento, pode ser catastróficas para a continuidade das políticas
públicas, principalmente as que se referem as áreas da saúde, impactando
diretamente no orçamento e planejamento previamente discutido, debatido e
aprovado por representantes do povo, que o fazem em nome do povo e para estes.
E essas condenações põe em xeque todo o planejamento do Poder Executivo,
que se vê obrigado a ignorar metas e planos traçados em prol de uma coletividade,
em beneficio de uma singularidade, através de um método judicializado de burlar as
regras, como se a escassez de verbas e de mão de obra já não fosse barreiras bem
robustas a pratica de bons serviços da Administração Pública para com a
população, ou seja, a judicialização nada mais é que o descumprimentodas ações
planejadas em beneficio de uns poucos, as custas do sofrimentos da maioria.
Luiz Roberto Barroso (2009) traz a seguinte constatação: “Uma corte
constitucional não deve ser cega ou indiferente às conseqüências de suas decisões
para impedir resultados injustos ou danosos ao bem comum [...](2009, p.18)”.
Chega-se agora talvez no mais crucial dos pontos, a inegável afronta à
autonomia dos demais Poderes da União, e ao consagrado Princípio da Separação
dos Poderes, princípio este, que é clausula pétrea na Carta Magna, e deveria ser
seguido pelos que insistem em desrespeita-lo.
É fato inegável que o prestígio da Instituição Judiciário, alavancada em larga
escala pelo desprestígio com a classe política, e a crescente crise de
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representatividade que figuram como atores principais no cenário nacional, tem
colaborado ainda mais com a judicialização das políticas públicas, e tem
transformado essas arbitrariedades em situações corriqueiras.
No entanto, mesmo que aparentemente as ações do Judiciário ao promover
justiça sejam vista com bons olhos é importante trazer a discussão que qualquer
forma de autoritarismo ou despotismo é uma afronta a democracia e deve ser
rechaçada veementemente, e o exercício de funções que não são de sua
competência , torna as ações do judiciário em ações autoritárias.
O desrespeito a autonomia dos outros poderes agrava ainda mais a já abalada
credibilidade nas instituições públicas, além de ser mola propulsora à insegurança
jurídica tão combatida pelo Estado Democrático de Direito
A divisão dos poderes foi consagrada como princípio formal fundamental na
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 16, que
se expressa na criação de instituições independentes e autônomas cujas funções
diferenciadas objetivam o afastamento do despotismo do antigo regime e a garantia
da liberdade e dos direitos fundamentais. Assim, toda sociedade na qual a garantia
dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem
Constituição (RIOS, 2013).
Os órgãos que exercem as funções estatais, para gozarem de independência,
conseguindo frear uns aos outros, necessitam de certas garantias e prerrogativas
constitucionais, sendo tais garantias invioláveis e impostergáveis, sob pena de
ocorrer desequilíbrio e desestabilização do governo, pois quando o
desequilíbrioagiganta o Executivo, “instala-se o despotismo [...], como afirmava
Montesquieu sobre a necessidade de existência de imunidades e prerrogativas
entre os poderes” (MORAES, 2007, p. 396).
José Afonso da Silva (2005, p.109), traz a seguinte narração:
O princípio da separação dos poderes já havia sido
sugerido, além de Aristóteles, por John Locke e por Rousseau.
Contudo, o princípio ganhou notoriedade somente com a obra
do Barão de Montesquieu. E foi consagrado quando previsto
na Constituição dos Estados Unidos da América em 1787,
depois se tornou um dogma constitucional com a Revolução
Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão em 1789.
É de suma importância a reflexão de que, no Brasil, segundo o art. 1º,
Parágrafo único da Constituição Federal de 1988 traz o tão significativo texto que
todo o Poder emana do povo. Assim, para Gervasoni e Leal (2013), o exercício das
Funções do Estado deve prestigiar o exercício do poder pelo seu titular (o povo).
Por sua vez, as autoras informam que o exercício deste poder (uno e do povo), com
a finalidade de evitar a ocorrência de excessos, está dividido pela Teoria da
Separação dos Poderes, e por esta razão é inconcebível que decisões tomadas por
representantes não eleitos, sejam efetivadas sobre as decisões do povo, através
dos seus representantes.
É evidente que a democracia corre sérios riscos quando um (qualquer deles)
poder se sobressai, subjugando os outros, impondo seu entendimento e porque não
dizer as suas vontades, e a história não nos traz boas recordações quando mostra
que todas as vezes que um poder, ou pessoa, ou partido se sobrepôs a outro suas
decisões, vontades ou entendimentos, o desfecho foi um regime autoritário e
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limitador, por mais que pareça impossível qualquer situação do passado tornar a se
repetir, é necessária uma profunda e criteriosa avaliação dos rumos que a
democracia pode tomar caso haja um sistema centralizador que crie e que aplique
as regras, e que puna quem descumpri-las.
A manutenção do Princípio da Separação dos Poderes deve permanecer
intocável,uma vez que toda a vez que um Poder se fortalece demasiadamente, se
sobrepondo aos demais, estar-se-á diante de uma possivel ruptura do Estado
Democrático e por consequência uma possível ditadura.
Quanto à manifestação de um individuo, ou indivíduos detentores de poder
torna-se acentuada, Montesquieu(1987, p.165)traz a seguinte ponderação:
Estaria
tudo
perdido
se
um
mesmo
homem,
mesmo
corpo
de
principais
ou
de
nobres,
Povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis;
de
executar
as
resoluções
públicas;
e
julgar os crimes ou as demandas dos particulares.

ou
ou

um
do
o

o

de

O ideal é que os Poderes atuem em conjunto e harmonicamente, para o bem
da sociedade. É fato inegável que a independência dos poderes deve ser
assegurada para que possa ser satisfatório o sistema de freios e contrapesos. Essa
independência se manifesta primeiro através da consciência e do espírito público
dos agentes políticos, da administração de cada Poder por si próprio e, de modo
cabal, pela autonomia orçamentária (MOTTA, 2006).
A separação dos poderes ratificadas pela Constituição Federal efetivamente
tem por finalidade fortalecer o sistema de freios e contrapesos, onde a limitação dos
poderes coíbe praticas abusivas e autoritárias, e a aceitação da judicialização em
qualquer campo, nada mais é que uma afronta ao princípio e consequentemente à
Constituição, e por aqueles ditos guardiões da Carta Magna.
Se faz necessário tornar a afirmar o perigo que o sistema jurídico como um
todo corre, quando as decisões judiciais contrarias as políticas pré-estabelecidas
por órgãos cujos seus representantes são agentes eleitos, investidos em seus
cargos pelo povo, razão maior do Estado Democrático de Direito, e que tem tido as
suas ações afrontadas por uma instituição sem representatividade pública.
Quando se fala de abuso de poderes, ou de excessos por parte de quem
detém o poder, Montesquieu (1987, p. 136) traz importante colocação que se
confirma em cada etapa da historia: “Todo homem que tem poder é levado a abusar
dele. Vai até onde encontrar limites. Quem diria! A própria virtude precisa de limites.
Para que não possam abusar do poder, pela disposição das coisas, o poder freie o
poder”
4. CONCLUSÃO
Pode-se afirmar que a judicialização é um evento cada vez mais frequente em
nosso ordenamento jurídico, principalmente pela lacuna deixada pelo poder público,
mas quando se fala em judicialização de qualquer matéria (que caiba o tema), está
se falando em outras palavras da interferência do magistrado, com suas convicções
e convencimentos, ordenando a execução de ações, sejam elas
entrega da coisa ou de obrigação de fazer, em matéria que muitas vezes não
compete ao Poder Judiciário, e essas obrigações alem de ofender Princípios
Constitucionais consagrados, por vezes impacta na ordem financeira de Estados e
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Municípios, onerando os mesmo dificultando ainda mais a já complicada efetivação
de políticas públicas e execução de serviços à população.
Por mais que a Constituição tenha como finalidade proporcionar soluções as
questões sociais, ela não consegue obter êxito em todos os casos, e como citado
pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “O judiciário quase sempre pode, mas nem
sempre deve interferir”
Tem-se ainda o eminente risco àdemocracia que a duras penas foi
conquistada, e que acaba por ser lesada por quem deveria protegê-la, sendo ela, a
Democracia, o pilar mestre do Estado Democrático de Direito.
Toda a forma de autoritarismo deve ser combatida, por mais que ela pareça
ser benéfica, tende as se tornar um mal maior, quando esta força entender que não
há contra ela resistência.
Quem julga ser o detentor do poder, tende dele abusar.
Entende-se que no atual cenário nacional, na conjuntura constitucional em
andamento, pode-se afirmar que o judicialização das políticas públicas, em especial
na saúde, tem se fortalecido num movimento cada vez mais concreto, e esse
fortalecimento tem preocupado os militantes pela manutenção da clara separação
dos poderes da União,e da mesma forma tem crescido as manifestações contra a
judicialização em qualquer área ou cenário por entender que os possíveis
benefícios defendidos por poucos, não seria justificativa pelo dano causado a
estabilidade jurídica e democrática.
Por esta razão este trabalho tenta mostrar que por mais que pareça benéfico o
Judiciário ultrapassar seus limites constitucionais, invadindo atribuições que não
são suas, as consequencias de seus atos tendem a ser muito mais gravosas ao
sistema como um todo, e devem vistas e usadas com extrema cautela, evitando
assim o fortalecimento de um poder Uno, pois somos uma república federativa
democrática, onde os poderes são independentes e autônomos e assim devem
permanecer pela manutenção da democracia.
Além do mais, não se poderá sustentar um país democrático com sucessivos
ataques ao representante maior da democracia, que é a Constituição Federal,e não
se pode permitir que forças alheias as escolhidas pelo povo, através da sublime
missão que voto, se coloquem acima de seus representantes e muito menos acima
da Carta Magna.
A estrada percorrida por qualquer poder, ou pessoas, quando feito de forma
arbitrária, tende-se a ser via de mão única, não há contra-peso ou resistência para
afrontar-lhe quando a situação se tornar insustentável.
Uma democracia saudável precisa da autonomia e da independência dos
Poderes da União, bem como a percepção da população e quando algo estiver
saindo do rumo, traçando rota de colisão com os princípios consagrados pela nossa
Constituição Federal.
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ABANDONO AFETIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL: O AFETO É
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de abordar o principio da
afetividade no direito de família moderno. O abando afetivo e a responsabilidade civil
decorrente dele. Buscando ainda compreender as relações entre os genitores
independente do tipo de relacionamento ou união que tiveram e o contexto em que
os filhos foram concebidos, pois o abandono afetivo está presente nos diversos tipos
de relação ou união. Entender os direitos e deveres concernentes a tal relação; a
possibilidade de responsabilizar civilmente os pais pelo abandono afetivo dos filhos
quando houver dano moral e, principalmente trazer à baila a situação do abandono
afetivo como conflito familiar para uma análise sobre a problemática de o afeto ser
ou não uma obrigação. Atualmente nos casos de abandono afetivo o sujeito
abandonado pode recorrer à via judicial para a solução deste conflito, pois o
ordenamento jurídico brasileiro impõe o dever de indenizar ao agente causador do
dano. Desta forma, o artigo visa conceituar o abandono afetivo, bem como a
importância e a relevância que tal instituto tem no direito de família moderno e para
sociedade.
Palavras-chave: Abandono afetivo; responsabilidade civil; princípio da afetividade.

ABSTRACT
The present work is presented with the objective of approaching the principle of
affectivity in modern family law. The affective abandonment and the civil
responsibility resulting from him. We also sought to understand the relationships
between parents independent of the type of relationship or union they had and the
context in which the children were conceived, since affective abandonment is present
in the various types of relationship or union. Understand the rights and duties related
to such relationship; the possibility of civilly responsible parents for the affective
abandonment of children when there is moral damage, and especially bring up the
situation of affective abandonment as a family conflict for an analysis on the issue of
whether or not affection is an obligation. At present, in cases of affective
abandonment, the abandoned person can resort to the judicial process to resolve this
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conflict, since the Brazilian legal system imposes the obligation to indemnify the
agent causing the damage. In this way, the article aims to conceptualize the affective
abandonment, as well as the importance and relevance that such institute has in the
modern family law and for society.
Key-words: Emotional abandonment; Civil responsability; Principle of affectivity...

1. INTRODUÇÃO
Os princípios Constitucionais torna ram-se um condutor da hermenêutica
jurídica, dando ao interprete o entendimento dos valores e in teresses destes
princípios. No Direito de Família os princípios Constitucionais são consagrados
como valores sociais fundamentais e estes não podem se desvincular da atual
concepção de família, concepção esta que vem se moldando e se modificando ao
longo dos anos e por conta desta modificação no instituto familiar, parte da
sociedade acredita que a família está em decadência , o que de acordo com Dias:
A família, apesar do que muitos dizem, não está em decadência. Ao
contrario, é o resultado das transformações sociais. Houve a
personalização das relações familiares na busca do atendimento aos
interesses mais valiosos das pessoas humanas: afeto, solidarie dade,
lealdade, confiança, respeito e amor. Ao Estado, inclusive nas suas
funções legislativas e jurisdicionais, foi imposto o dever jurídico
constitucional de implementar, medidas necessárias e indispensáveis
para a constituição e desenvolvimento das famílias. (DIAS,2013 p.33)

Apesar disso a lei sempre vem depois do fato e procura paralisar a
realidade, trazendo um viés conservador, porém esta realidade se modifica o que
faz com que isso se reflita na lei. Por isso a família juridicamente regular vai
corresponder à família natural, que antecede ao Estado e está acima do direito.
Segundo Dias (2013, p.27) “A família é uma construção cultural. Dispõe de
estruturação psíquica, na qual todos ocupam um lugar, possuem uma função lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos- sem, entretanto, estarem ligados
biologicamente”
A descrição da autora refere-se à estrutura familiar advinda do casamento,
onde a sociedade conservadora só reconhecia os vínculos afetivos através dela,
ou seja, os membros ali citados, só conseguiam ser aceitos e ter reconhecimento
jurídico através do matrimonio.
Após a revolução industrial, a necessidade de mão de obra, fez com que a
mulher ingressasse no mercado de trabalho devido à necessidade de atividades
terciárias. Isso fez com que o homem não fosse à única fonte de sustento familiar,
a partir de então a estrutura familiar começou a se modificar, perdendo sua
característica produtiva e reprodutiva, com isso as famílias mudaram do campo
para as cidades passando a conviver em espaços meno res. Com isso os membros
das famílias se aproximaram e criaram um vínculo afetivo, surgindo o conceito de
família formada por laços de amor, afetividade e carinho. (DIAS, 2013, p.28)
Mesmo o afeto não estando em texto constitucional e nem elencado no
extenso rol de direitos individuais e sociais da Constituição, como garantidor da
dignidade a todos, o princípio da afetividade é entendido como assegurador do
afeto.
Assim, a problemática do dever de cuidado, também importa ao Estado que
se encontra constitucionalmente incumbido de cuidar da família tendo -a como
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pressuposto basilar da sociedade.
Ao serem reconhecidas as uniões estáveis como entidade s familiares,
mesmo sem o selo do casamento, e ganhando a tutela jurídica, a afetividade
ganhou reconhecimento e inserção no sistema jurídico brasileiro.
Além disso, o principio da afetividade incluiu a igualdade entre os irmãos
biológicos e adotivos em seu artigo 227 §§ 5º e 6º :
Art. 227. §5°a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei,
que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros. §6°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. (grifo)

Também está presente nas definições de guarda, quando também passou
a ser a favor de terceira pessoa conforme dispõe o artigo 1.584 § 5º do Código
Civil:
Art.1.584. §5° Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a
guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência,
o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (grifo)

Podemos ressaltar a valoração do afeto em vários outros dispositivos do
Código Civil, nas relações de filiação além do parentesco natural e civil e em
muitas outras, ou seja, o principio da afetividade é considerado o principio
norteador do direito das famílias.
Ainda que tal princípio seja um protagonista na seara do Direito de Família ,
grandes celeumas podem ser geradas ao enfrentar as consequências jurídicas
produzidas no complexo de direitos e obrigações inerentes d a relação filial,
mormente associado à responsabilidade civil oriunda do abandono afetivo ,
fazendo-se necessário compreender de que forma a doutrina e a jurisprudência
vêm enfrentando a problemática.
2. METODOLOGIA
Foi utilizada para elaboração do prese nte artigo a pesquisa dedutiva
consubstanciada por meios de livros, artigos científicos e sítios de internet. Pelo
procedimento dialético buscar-se- à demostrar o abandono afetivo e a
responsabilidade civil dos pais, em uma análise sobre a problemática de o afeto
ser ou não uma obrigação.
3. ABANDONO AFETIVO
Segundo RAMOS (2005, p.94, apud HIRONAKA, 2007, p.95). “O abandono
afetivo se configura, desta forma, pela omissão dos pais, ou de um deles, pelo
menos relativamente ao dever de educação, entendido este na sua acepção mais,
permeada de afeto, carinho, atenção, desvelo”.
Abandono afetivo consiste na omissão do descumprimento injustificado por
parte de um dos genitores do dever de assistência moral e material, educação e
guarda. Além disso, o abando afetivo é um tema muito delicado, pois se trata das
relações sentimentais, ou seja, passa questionar os valores e sentimentos das
pessoas junto aos seus familiares.
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Como exposto no resumo deste artigo, o abandono afetivo abordado aqui
não é referente a um único tipo de relacionamento ou união, como expõe
HIRONAKA (2007, p. 3):
Como já salientado, pouco importa discutir ou levantar, aqui as
circunstâncias múltiplas que possam ter dado origem á relação
paterno/materno- filial. O que cumpre perquirir é a existência efetiva de uma
relação filial. Assim de baixa significância será a certeza se a prole adveio
ao casal posterior ou anteriormente à convolação das núpcias, da
configuração de uma união estável ou se a prole decorreu de uma relação
sexual passageira. (HIRONAKA, 2007, p.3)

Em decorrência as destas diversas situações citadas, o outro genitor começa
a se ausentar deixando então de cumprir com seus deveres e obrigações para com
o seu filho, deveres e obrigações estas que estão regulamentadas em nosso
ordenamento jurídico, conforme o artigo 229 da Constituição Federal traz em seu
texto:
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. (grifo)

Diante disso, é importante ressaltar que o dever do genitor não é apenas em
relação aos alimentos, mas sim na construção da personalidade e desenvolvimento
dos filhos, além disso, a dissolução do casamento, da união estável ou da relação
dos genitores é somente entre eles, e não entre a relação dos pais com os filhos.
Nesse Sentido BONINI, ROLIN E ADBDO:
Logo, podemos notar que o afeto é o pilar da entidade familiar e,
consequentemente, de toda organização social. Não existe hoje em dia um
modelo de família cuja sua essência não esteja embasada no afeto
recíproco. Aliás, os laços de afetividade decorrem basicamente do direito à
convivência familiar mantido pela manifestação recíproca do cuidado e
atenção entre os seus membros. Visa de tal modo proporcionar a estes o
sentimento de proteção, cumplicidade, assistência, respeito e solidariedade
mútua. Em suma, o afeto está relacionado ao dever de cuidado. A uma
obrigação jurídica inescapável de convívio, proteção e transmissão de
carinho entre as pessoas que queiram constituir uma entidade familiar.
Busca-se com esse sentimento de afeição a realização plena de garantir a
felicidade dos integrantes de uma família, especialmente sob o aspecto de
permitir a existência do elo que estrutura toda a sociedade. (BONINI, ROLIN
E ADBDO 2017, p.6).

Desse modo o afeto vai além de um sentimento familiar, ele se tornou um
fator determinante nos conflitos familiares, com isso ganhou reconhecimento como
obrigação jurídica, trazendo a aplicabilidade da responsabilidade civil a aqueles que
abandonam afetivamente seus filhos.
3.1. Responsabilidade Civil Dos Pais Por Abandono Afetivo
A responsabilidade civil consiste no ato de aplicar medidas que obriguem
alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a outrem. Segundo Diniz:
A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma
pessoa reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de
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ato por ela mesmo praticado, por pessoa por quem ela responde, por
alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. (DINIZ,
2009, p. 35)

A responsabilidade civil assegura o ressarcimento e a reparação do dano
causado a terceiros, para configurar esta responsabilidade civil a doutrina
majoritária aponta os elementos imprescindíveis para á sua caracterização que são
“fato danoso”, o “prejuízo” e o “liame entre eles” com a “estrutura comum” da
responsabilidade. Dessa maneira é oportuno trazer as lições de Diniz:
Ante tais divagações, entendemos que a responsabilidade civil requer: a)
Existência de um a ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente,
isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou licito, pois ao lado da culpa,
com fundamento da responsabilidade, temos o risco. A regra básica é que a
obrigação de indenizar, pela prática de atos ilícitos, advém da culpa. [...]. b)
Ocorrência de um dano moral e/ou patrimonial causado à vítima por ato
comissivo ou omissivo do agente ou de terceiro por quem o imputado
responde, ou por fato de animal ou coisa vinculada. Não pode haver
responsabilidade civil sem dano, que deve ser certo, a um bem ou interesse
jurídico, sendo necessária a prova real e concreta dessa lesão [...]. c) Nexo
de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da responsabilidade),
pois a responsabilidade civil não poderá existir sem o vinculo entre a ação e
o dano. (DINIZ 2009, p.37)

A aplicabilidade da responsabilidade civil atingiu as relações familiares, como
é o caso do abandono afetivo, com isso o Poder Judiciário vem se manifestando da
possível responsabilização por danos resultantes do abandono afetivo dos pais para
com os filhos. De acordo com as decisões favoráveis à responsabilização dos pais
se dá através da fundamentação do descumprimento de principio constitucional, já
que a ausência do afeto no âmbito familiar viola a dignidade da pessoa humana.
A responsabilidade civil no direito de família é algo delicado e causa polêmica
entre os operadores do direito, pois na indenização por abandono afetivo, é uma
tarefa difícil quantificar pecuniariamente o prejuízo. Entende-se que a ausência dos
pais na vida do filho só seria suprida pelo afeto; afeto este que foi negado, pelo que
surge a dificuldade em fixar valores indenizatórios, pois a intenção é que a
indenização proporcione um meio de atenuar as consequências suportadas no
decorrer do tempo, e não buscar tentar pagar o que é impagável.
A negligência do dever de cuidado e de todos os outros inerentes a
maternidade e paternidade gera um ilícito civil e, quando comprovado a culpa e o
dano presume a responsabilização do genitor transgressor. È importante trazer as
lições de KAROW (2012, p. 221-229, apud BONINI, ROLIN, ABDO, 2017, p.10-11):
(...) inicialmente é necessário (a) que haja um fato: a conduta omissiva de
um dos genitores, a ponto de privar o filho da convivência, aleijando-se
voluntariamente de forma física e emocional, ou ainda, a conduta comissiva
através de reiteradas atitudes de desprezo, rejeição, indiferença e
humilhação, em ambas, gerando desamparo afetivo, moral e psíquico.
Posteriormente, (b) que possa ser imputado a alguém: este fato em regra
somente pode ser imputado a um dos genitores, aqui a palavra na ampla
acepção, não excluindo nem mesmo os genitores por adoção. Necessário
ainda (c) que se tenha produzido danos: diante da conduta que se
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apresenta é preciso que a criança tenha sofrido danos em sua
personalidade, na raiz de sua dignidade.
Outro elemento requerido é que (d) esses danos possam ser juridicamente
considerados como causados pelo ato ou fato praticado: impõe obviamente
aqui o nexo casual, que da conduta do genitor tenha causado ao menor os
danos alegados, as máculas na personalidade e ou psicopatias. Por
derradeiro, prescinde de uma condição suplementar, (e) que o dano esteja
contido no âmbito da função de proteção assinada, aqui se vislumbra que o
dano sofrido pelo amor deve ser o objeto jurídico tutelado pelo ordenamento
jurídico. (BONINI, ROLIN, ABDO, 2017, p.10-11)

Fica nítido que o abandono afetivo, não pode fugir da esfera da análise do
poder judiciário. Pelo contrário deve se adaptar ao instituto da responsabilidade civil
para que imponha ao genitor ou genitora a obrigação de reparar o dano provocado
na vida do filho ou filha.
Importante também frisar alguns elementos clássicos do dever de indenizar e
a aplicação no que tange ao abandono afetivo.
3.2 Danos No Abandono Afetivo
O dano decorrente do abandono afetivo é um dano causado á personalidade
do individuo. Ofende o ser humano enquanto pessoa, dotado de personalidade, que
se manifesta através do grupo familiar, que é o responsável por estimular na criança
o sentimento de responsabilidade social, de forma que ela possa no futuro assumir
a capacidade plena juridicamente aceita e socialmente aprovada. Neste contexto é
importante destacar as lições de HIRONAKA:
A ausência injustificada do pai origina – em situações corriqueiras –
evidente dor psíquica e consequente prejuízo à formação da criança,
decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado e da proteção (função
psicopedagógica) que a presença paterna representa na vida do filho,
mormente quando entre eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade.
Com efeito, com o estabelecimento efetivo de um vínculo de afetividade
será mais fácil configurar o dano decorrente da cessação do contato e da
convivência entre pais e filhos, na exata medida em que se conseguir
demonstrar e comprovar que a sensação de abandono foi nociva à criança.
Esta prova deve ser feita por perícia técnica, determinada pelo juízo, com o
intuito de se analisar o dano real e sua efetiva extensão. (HIRONAKA 2007,
p. 70)

Sem a presença de um dano a um bem jurídico, não pode haver
responsabilidade civil, ou seja, não poderá existir ação de indenização sem a
existência de um prejuízo, pelo que é imprescindível à prova do dano nas ações
que versem sobre abandono afetivo.

3.3 Culpa No Abandono Afetivo
A culpa é caracterizada pela violação de um dever jurídico, imputável em
alguém, por negligência imprudência ou imperícia. A culpa no abandono afetivo
segundo HIRONAKA (2007, p.8):
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Além da inquestionável concretização do dano como elemento de
configuração de dever de indenizar, torna-se necessária a comprovação da
culpa do genitor não-guardião, que deve ter se ocultado a convivência com
o filho, e deliberadamente se negado a participar do desenvolvimento de
sua personalidade, de forma negligente ou imprudente. Como o caso é de
abandono afetivo, com a comitente inobservância dos deveres de ordem
imaterial atinentes ao poder familiar, expressão maior da relação
paterno/materno- filial, configurar-se-á a culpa em sua modalidade omissiva
(HIRONAKA 2007, p.8)

Sendo assim estará presente à infração dos deveres jurídicos na conduta
omissiva do pai ou da mãe, que deixar de prestar assistência imaterial e proteção
que lhe são impostos como consequência do poder familiar.

3.4 Nexo De Causalidade
Para Diniz (2009, p.111) “O vinculo entre o prejuízo a ação designa-se “nexo
causal”, de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou
como sua consequência previsível”. O nexo de causalidade representa a relação
entre o evento danoso e a ação que o produziu, deve-se verificar que o dano não
teria ocorrido se o fato não houvesse acontecido. No abandono afetivo é necessário
estabelecer o nexo de causalidade entre o abandono culposo e o dano vivenciado.
4. O AFETO É UMA OBRIGAÇÂO?
È possível obrigar um ser humano amar o outro? A jurisprudência entende
que a indenização por danos morais é devida, pois se trata de ato ilícito e toda
ilicitude que cause danos deve ser indenizada.
Parte da doutrina minoritária entende que a pretensão de indenização por
abandono afetivo não se trata de ato ilícito, por entender a impossibilidade de
considerar ilícito o desamor por alguém, ainda que este seja o seu filho. Acreditam
que ninguém pode ser punido pelo desamor, ou seja, o amor, o afeto é algo próprio
do ser humano, é gratuito e incondicional, não pode ser imposto e muito menos
comprado.
Contudo a intenção da responsabilidade civil dos pais consequente do
abandono afetivo não é obriga-los a amar seus filhos, visto que o amor não pode
ser tutelado juridicamente. Pelo contrario a aplicabilidade deste instituto visa
proteger e assegurar os direitos dos filhos e garantir que os deveres dos genitores
sejam cumpridos no âmbito familiar. De acordo com este viés ROSA, CARVALHO,
FREITAS (2012, apud BONINI, ROLIN, ABDO, 2017, p.11):
Portanto, mais que o direito de alimentos, meramente econômico, os filhos
têm direito ao afeto, que no final das contas é o alimento da alma. Quem
sabe assim, a partir de uma realidade em que os filhos estejam
completamente alimentados, não teremos uma sociedade melhor? Por ora,
o único caminho existente é exigir um pouco mais, mesmo que seja dos
seus pais. (BONINI, ROLIN, ABDO, 2017, p.11)

Devemos ressaltar que não é a falta de amor que gera o dano, mas sim o ato
ilícito praticado capaz de gerar o dano moral; o desamparo da assistência moral e
psíquica; deixar de atender as necessidades da formação da criança, e em diversos
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casos se desvencilhar dos vínculos de afetividade que já existiam. È o
descumprimento dos deveres do poder familiar, este dever decorrente do poder
familiar de educar, criar, amparar e assegurar a dignidade da pessoa humana e a
proteção dos interesses da criança e do adolescente que se torna o ato ilícito.
(MONTEMURRO, 2015, p.1)
Porém para caracterizar conduta ilícita passível de indenização, deve estar
presente à abstenção injustificada dos deveres do poder familiar, deve ocorrer o
distanciamento na convivência familiar; a ação ou omissão deve comprometer
extremamente a formação e o desenvolvimento psíquico, afetivo e moral, causandolhe dor, sofrimento, humilhação, angustia ou submetê-lo ao vexame.
(MONTEMURRO, 2015, p.1)
Os fatos que estruturam a causa de pedir da ação indenizatória por
abandono afetivo, são os mesmos fatos que implicam na extinção do poder familiar,
de acordo com os termos do art.1638, II, do Código Civil e o art. 24 do Estatuto da
Criança e do Adolescente:
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
II - Deixar o filho em abandono;
Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas
judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na
legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência (grifo)

A qual não se absolve o réu da ação indenizatória se decretada. Segundo
MONTEMURRO:
[...] há, indiscutivelmente, necessidade de uma tutela por parte do Estado
em relação aos direitos de personalidade da criança e adolescente,
destacando-se a dignidade da pessoa humana, com imposições de
consequências, inclusive de ordem patrimonial, para quem adotar
comportamento negligente que importe em prejuízo para o desenvolvimento
moral, intelectual e psicológico de nossas crianças, contudo, com a cautela
de prestigiar as consequências de ordem pedagógicas, sem que haja a
monetização de todo e qualquer fato social que possa ser apontada como
abandono afetivo, sob pena de criarmos uma forma de lucro injustificável
sem que haja a solução do problema. (MONTEMURRO, 2015, p.1)

Compete ao Poder Judiciário a cautela nas analises das demandas
resultantes do abandono afetivo, analisando caso a caso, a presença do dano, uma
vez que não é suficiente somente o descumprimento do cuidado pelo genitor é
necessário que a conduta dos genitores ocasione o dano ao filho, existindo o nexo
de causalidade.
As decisões judiciais devem ser cautelosas para que o abandono afetivo não
se torne uma indústria indenizatória, pois o abandono afetivo é cada vez mais
presente no âmbito jurídico, por este motivo merece ser questionado e discutido no
direito de família.
Apesar do sistema jurídico brasileiro não impor o amor entre pais e filhos,
havendo a violação dos deveres já elencados neste artigo, o direito dos filhos que é
tutelado juridicamente merece todo o respaldo como medida de justiça e o instituto
da responsabilidade civil deverá ser aplicado para sanar qualquer dano causado.
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5. CONCLUSÃO
Abordamos neste artigo a possibilidade da responsabilização civil dos pais
que abandonam afetivamente seus filhos quando há danos. Além disso, mostrar
que mesmo o pai não sendo obrigado a amar seu filho, o abandono afetivo
acontece, pois este deixa de exercer seu poder familiar e se omite com o dever de
educar, e criar seu filho, deixando assim de atender com as necessidades da
formação da criança e do adolescente e o desemparando da assistência moral e
psíquica, elementos estes que geram o dano moral.
No entanto ainda há muito que se abordar sobre o tema, uma vez que a
questão é extremamente delicada e até mesmo subjetiva, pois é analisada cada
caso concreto e está sujeita a diversas opiniões, até porque a jurisprudência não é
pacifica quanto ao assunto.
Ademais, trazer a importância dos princípios constitucionais dentro do direto
de família moderno e principalmente o princípio da afetividade que se tornou o
princípio norteador do direito de família, mesmo este não estando expresso no
ordenamento jurídico brasileiro ele está em consonância com o da dignidade da
pessoa humana.
Portanto os laços de afetividade passaram a ter a mesma relevância que os
laços consanguíneos, e estes decorem basicamente do direito à convivência
familiar, após as famílias romperem seus “padrões” o afeto passou a ser o centro
familiar mostrando exatamente isso que o laço de afeto é maior do que o laço de
sangue que liga uma pessoa a outra. Então porque os genitores devem ser
obrigados a amar seus filhos? Sendo que não podemos impor o amor?
Não existe nenhuma previsão legal expressa no ordenamento jurídico
brasileiro que impõe aos pais o dever de prestar afeto aos filhos, porém acontece a
análise de vários dispositivos de leis e dos princípios que regem o direito de família.
Conforme já mencionado neste artigo a Constituição Federal reconhece a
criança e o adolescente como titulares dos direitos fundamentais, neste sentido o
que é de direito dos filhos em compensação é dever dos pais. Apesar do Estado
não poder obrigar um pai amar o filho através do seu poder judiciário, ele tem meios
de responsabilizar os pais pelo descumprimento de deveres jurídicos do poder
familiar.
Importante destacar que a intenção de indenizar o filho por abando afetivo,
não é de obrigar o pai a amar o seu filho, mas sim reparar o dano que este
abandono lhe causou, embora nem todos os casos sejam passíveis de indenização
deve ficar comprovado que aquele abandono causou um dano na criança ou no
adolescente, sendo necessários que todos os pressupostos estejam presentes para
que se aplique a responsabilidade civil. Mesmo não havendo previsão legal com
relação ao abandono afetivo, compreende-se que estão sendo violados preceitos
constitucionais, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A
possibilidade de indenizar está tutelada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Ainda neste sentido devemos salientar que o objetivo da indenização não é
monetizar o afeto, até porque se trata de algo que não tem preço, visto que os
danos que o abandono causa superam valores patrimoniais. A finalidade da
indenização é desestimular o descumprimento dos deveres dos pais que a lei os
impõe.
Dessa forma podemos compreender que a doutrina majoritária defende que o
abandono afetivo é passível de indenização em favor do filho abandonado, mesmo
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as decisões ainda não estando pacificadas, visto que é dever do Estado, da
sociedade e dos pais assegurarem à proteção efetiva a criança e ao adolescente e
o Judiciário não pode ficar inerte, pois esta conduta pode resultar em danos
psicológicos irreversíveis para a criança ou adolescente.
Nesse sentido podemos concluir que o abando afetivo gera efeitos na
responsabilidade civil, havendo a possibilidade de pleitear a indenização em face
dos danos causados pelos pais em seus filhos, principalmente quando os filhos são
privados de usufruir seus direitos e garantias fundamentais.
O objetivo deste artigo é trazer a discussão acerca do afeto ser ou não uma
obrigação aos genitores e a possibilidade de estes serem responsabilizados
civilmente por esta conduta e a aplicação do abandono afetivo dentro do direito de
família moderno. Podendo aqui compreender que não se pode obrigar amar e que a
intenção do instituto da responsabilidade civil é fazer com que o pais cumpram com
os seus deveres do poder familiar e sejam punidos pelas suas condutas ilícitas.
Mostrando ainda o poder que o princípio da afetividade exerce dentro do
direito de família mesmo não estando previsto no ordenamento jurídico e como este
foi importante na evolução familiar.
Desta maneira, abordar a responsabilidade civil dos pais advinda do
abandono afetivo dos filhos e sua possível reparação é um tema de suma
importância, pois este é pertinente à realidade social.
Este artigo não buscou terminar o assunto analisado, mas levar à tona a
importância do abandono afetivo dentro do direito familiar e a relevância do princípio
afetivo.
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ADOÇÕES HOMOAFETIVAS
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RESUMO
O presente artigo possui o objeto de explanar sobre a adoção por casais
homoafetivos no direito brasileiro, analisando tal instituto e as dificuldades
legislativas enfrentadas da igualdade formal, bem como trazendo conceitos,
requisitos, inovações legislativas e jurisprudenciais acerca do tema escolhido, visto
que o Direito deve sempre evoluir de acordo com a sociedade, pois só assim será
instrumento eficaz na garantia do equilíbrio social de cada indivíduo. Ressalta-se
que o presente artigo se configura em pesquisa qualitativa, com referenciais
bibliográficos, artigos científicos.
Palavras-chave: Adoção; Casais Homoafetivos; Direito Brasileiro.

ABSTRACT

This article has the purpose of explaining the adoption of homosexual couples in
Brazilian law, analyzing such institute and the legislative difficulties faced by formal
equality, as well as bringing concepts, requirements, legislative innovations and
jurisprudence on the chosen topic, since Law must always evolve according to
society, since only then will it be an effective instrument in guaranteeing the social
balance of each individual. It should be emphasized that the present article is
configured in qualitative research, with bibliographical references, scientific articles.
Key-words: Adoption; Homoaffective Couples, Child, Brazilian Law.

1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa possui o objeto de explanar sobre a adoção por casais
homoafetivos no direito brasileiro, analisando tal instituto e as dificuldades
legislativas enfrentadas da igualdade formal, visto que o Direito deve sempre evoluir
de acordo com a sociedade, pois só assim será instrumento eficaz na garantia do
equilíbrio social de cada indivíduo.
Segundo Maria Helena Diniz:
A adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais,
alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua
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família na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha”.
(DINIZ, 2002, p.448).

A Carta Magna, em seu artigo 3º, inciso IV consagrou a existência de um
Estado Democrático de Direito, assegurando a todos os cidadãos brasileiros e
estrangeiros, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
gênero, cor, idade, entre outras formas de discriminação.
Em pleno Século XXI, a adoção por casais homoafetivos é vista de maneira
preconceituosa por grande parte da nossa população, diversos são os fatores
discriminatórios: a questão religiosa, cultural, social e econômica.
Atualmente, o direito brasileiro caminha em direção à garantia do direito de
todos, visto que não há legislação específica regulamentando o instituto da adoção
por casais homoafetivos, sendo que a doutrina e jurisprudência entendem que é
possível.
Contudo serão elencados aspectos referente ao conceito de adoção, a
importância da adoção, os requisitos para se habilitar em um processo de adoção,
em seguida trazendo para a pesquisa as inovações jurisprudenciais e legislativas
referentes e pertinente ao tema da pesquisa, explicando em seguida as decisões
proferidas por juízes e desembargadores.
2. METODOLOGIA
A presente pesquisa se configura em pesquisa qualitativa, com referenciais
bibliográficos, artigos científicos, ao passo em que trata da adoção por casais
homoafetivos no direito brasileiro, e suas dificuldades, como o preconceito, o
estigma e os fatores culturais, religiosos, sociais, econômicos para que se realize a
adoção.
A principal problemática a ser abordada consiste em tais dificuldades, acima
citadas e as mudanças legislativas ocorridas em 05 de maio de 2011, através da
ADI 4277 do Supremo Tribunal Federal, a qual buscou declarar o reconhecimento
da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. CONCEITO
A adoção possui objetivo primordial, de assumir uma relação de filiação sem
laço natural, ou seja, é o ato em que o adotante traz para si e sua família na
condição de filiação, pessoa que é estranha. Segundo Maria Helena Diniz, adoção é:
“A adoção vem a ser o ato judicial pelo qual, observados os requisitos legais,
se estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família,
na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. Dá origem,
portanto, a uma relação jurídica de parentesco civil entre adotante e adotado. É
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uma ficção legal que possibilita que se constitua entre o adotante e o adotado
em laço de parentesco de 1º grau na linha reta”. (DINIZ, 2012, p.558).

Acerca da adoção e de seu conceito, VENOSA, explicita que:
“A adoção é modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural.
Daí ser também conhecida como filiação civil, pois não resulta de uma relação
biológica, mas de manifestação de vontade, conforme o sistema do Código
Civil de 1916, ou de sentença judicial, no atual sistema. A Lei nº 12.010/2009,
Lei da Adoção, introduziu modificações na sistemática da adoção, adaptando o
Estatuto da Criança e do Adolescente e derrogando o Código Civil na parte
referente ao tema. A filiação natural ou biológica repousa sobre o vínculo de
sangue, genético ou biológico; a adoção é uma filiação exclusivamente jurídica,
que se sustenta sobre a pressuposição de uma relação não biológica, mas
afetiva. A adoção contemporânea é, portanto, um ato ou negócio jurídico que
cria relações de paternidade e filiação entre duas pessoas. O ato da adoção faz
com que uma pessoa passe a gozar do estado de filho de outra pessoa,
independentemente do vínculo biológico”. (VENOSA, 2013, p.279).

Já Maria Berenice Dias:
O instituto da adoção cria um vínculo afetivo de paternidade-maternidadefiliação entre pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica
decorrente de um ato de vontade, consagrando a paternidade socioafetiva”.
(DIAS, 2010, p. 450)

Sendo assim, todos os conceitos acima citados, bem como, outros
existentes por mais diferentes que sejam, existem um ponto em comum, qual seja, a
criação de um vínculo familiar de filiação.
O vínculo família de filiação é um contexto novo, trazido a partir da
Constituição Federal de 1988, onde vínculos de parentalidade não pode ser
buscada somente no campo genético, mas também através da adoção por laços de
afetividade e amor entre o adotando e adotado.
3.2. SURGIMENTO DA ADOÇÃO NO BRASIL
No Brasil o surgimento da adoção nasce durante a fase do Brasil Colônia,
sendo regido pelo direito Romano subsidiariamente como ensina Bevilacqua.
A adoção antes do Código Civil, encontrava em nossas leis simples
referências mantendo o instituto; não lhe davam organização completa. Os
autores corriam ao direito romano para preencher as lacunas do direito
pátrio. Criando a adoção a condição de filho não podia ser revogada por
testamento. Além disso a adoção não era um ato puramente particular, nela
intervinha a autoridade pública para completar pela confirmação do juiz
como determinava a lei de 22 de setembro de 1828, art. 1.º (BEVILACQUA,
1923).

Marcilio (2011, p.331) ensina que durante a fase do Brasil Colônia, a
sociedade preocupou-se com a ausência da prole, vista como um dos principais
incentivos à adoção.
Segundo Moncorvo (1926, p.404), a primeira legislação no Brasil referente
ao Instituto da Adoção, data de 1693. Referia-se a lei ao desamparo das crianças
deserdadas da sorte no Rio de Janeiro, chamadas de expostos, cuja situação era
precária e que com frequência eram encontradas nas ruas. O Governo não dispunha
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de recursos para ampará-las e muitas eram recolhidas e criadas por famílias
caridosas.
Até 1916 o Instituto a Adoção foi desconsiderado. Nesta data foi aprovado o
Código Civil Brasileiro, tendo suas bases no Direito Romano e no Direito Francês.
Sob o molde francês, foi seguido no Direito Brasileiro, inicialmente com o
Código Civil de 1916, posteriormente com a Lei nº 3.133/57. E, principalmente com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, a Adoção no Brasil tomou um rumo
positivo, preocupado com a proteção à criança e ao adolescente, tendo sido
efetivada com a Lei nº 8.069/90. Agora a inovação legislativa é o Código Civil de
2002.
Inicialmente o Código Civil de 1916, apenas permitia a adoção aos maiores
de cinquenta anos, em pleno gozo de sua capacidade civil, sendo estes deveriam
ser pelo menos dezoito anos mais velhos que os filhos adotivos, e não poderiam ter
prole legítima.
A adoção se dava através de escritura pública, e apenas sendo permitido
adotar na dependência de termo e condição, bem como, que ninguém poderia ser
adotado por duas pessoas que não fossem marido e mulher.
Em relação à herança, Arnold Wald ensina que:
No sistema primitivo do Código Civil, o filho adotivo era equiparado ao
legítimo, mas concorrendo, à herança, o adotado com o filho legítimo
superveniente, o primeiro recebia a metade da cota atribuída ao segundo.
(WALD,1995 p.157).

Com o surgimento da Lei n. 3.133, de 8 de maio de 1957, trouxe consigo
reformando os artigos referentes a adoção do Código Civil de 1916, dando ao
mesmo uma nova perspectiva e atendendo de maneira mais eficiente a função social
da adoção.
A Lei n. 3.133, de 8 de maio de 1957. Essa lei alterou o Código Civil no
capítulo referente à adoção. Reduziu de cinquenta para trinta anos a idade
mínima do adotante, mas impôs que sendo casado não podia adotar senão
decorridos cinco anos do casamento. Reduziu de dezoito para dezesseis
anos a idade mínima entre adotante e adotado. Com relação ao adotando,
passou a haver a existência explícita do seu consentimento, se maior, e da
do representante legal, em se tratando de incapaz ou nascituro. [...]
Marcante inovação foi a possibilidade prevista na lei de o adotado poder
acrescentar ao nome dos pais de sangue os do adotante; ou ainda usar
somente os do adotante, excluindo os apelidos dos pais de sangue.
(GRANATO, 2006, p.45).

Em 1965, surge a Lei 4.655, denominada de legitimação adotiva, ou seja, a
referida Lei veio equiparar o adotado com o filho natural, permitindo assim, a adoção
daqueles infantes expostos, cujo os pais haviam dado para adoção por escrito, bem
como, aqueles que fossem desconhecidos.
Foi a partir da Constituição Federal de 1988, que houve a equiparação total
e para quaisquer efeitos os filhos de qualquer natureza, visto que a Lei nº4.655/95 o
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filho natural equiparado com o adotado, porém não na questão deste segundo ser
herdeiro.
Após 13 anos a promulgação da Lei 4.655, surge o Código para menores,
extinguindo-se tal natureza da adoção e revogando expressamente a Lei 4.655. Rui
Magalhães traz que:
Foi considerado um importante marco no instituto da adoção, vindo a
preceder o atual Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com o
advento do então Código de Menores, surgem três espécies de adoção no
Brasil: a do Código Civil, para a adoção de pessoas de qualquer idade; a
simples, para menores em situação irregular; e a plena, que concedia ao
adotado a condição de filho legítimo, perdendo qualquer vínculo com a
família biológica, salvo nos casos de impedimentos matrimoniais.
(MAGALHÃES, 2003, p. 198-200).
Esta lei revogou expressamente a Lei n. 4.655/1965, e a odiosa distinção
patrimonial que se fazia naquela não subsistiu, de sorte que o plenamente
adotado possuía os mesmos direitos sucessórios da prole superveniente, se
com ela concorresse à herança dos ascendentes.

Percebe-se, assim, que o a revogação do Código Civil de 1916, alguns de
seus institutos foram mantidos, especialmente nos assuntos relativos a efeitos
patrimoniais, devido às modificações trazidas pelas Leis nº4.655/65 e Lei n6.697/79.
Em 1988 com o advento da Constituição Federal do Brasil, o qual foi o
marco histórico, onde o legislador constituinte afastou a descriminação e igualando o
filho adotado com o filho natural, sem distinção, conforme estabelecido no parágrafo
sexto do artigo 227 da Constituição:
6° - 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” (BRASIL, 1988).

A Constituição Federal, fixou ainda a diretriz, em vigor hoje, de supervisão
do poder público nos processos de adoção, “na forma da lei”, inclusive nos casos de
adotantes estrangeiros.
Foi a primeira vez que prevaleceu, na legislação nacional, o interesse do
menor no processo, reforçado com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, Lei 8.069/1990), adotando a doutrina jurídica da “proteção
integral”. (BRASIL,1990).
Em 2002, surge o novo Código Civil, Lei 10.406/2002, modificando os a
visão retrógrada acerca não somente a adoção, mas das outras subdivisões do
campo civil. Sendo disciplinado sobre a adoção nos artigos 1.618 a 1.629.
Importante ressaltar as palavras de Alex Ribeiro, ao advertir sobre as
modalidades de adoção, ou seja, deixa de existir a adoção plena, passando a existir
apenas a adoção irrestrita. Hoje, a adoção só é possível através de processo
judicial, em todo e qualquer caso. (RIBEIRO, 2006,186).
O Código Civil de 2002 alterou alguns dispositivos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, referentes à adoção, apresentando-se algumas questões relativas à
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competência. Em que pese, o Estatuto da Criança e do Adolescente, apenas pode
ser aplicado quando não houver conflito com as normas constantes no CC/2002.
Wilson Donizeti Liberati apresentou as principais características e efeitos da
adoção atualmente:
Hoje, todas as adoções revestem-se das principais características e efeitos:
a) são judiciais; b) definidas por sentença constitutiva; c) assistidas pelo
Poder Público; d) protegidas pela irrevogabilidade do vínculo a partir da
publicação da sentença constitutiva; e) mantêm-se os vínculos de
parentesco entre o adotado e os adotantes, entre o adotante e os
descendentes do adotado e entre o adotado e todos os parentes do
adotante, com todas as obrigações resultantes dessa relação, como o dever
de alimentos, direitos sucessórios, direito de visita, etc.; f) manutenção do
vínculo consangüíneo do adotado com os pais e parentes naturais
(biológicos) para efeito de impedimentos matrimoniais; g) revogabilidade do
consentimento dos pais biológicos ou responsáveis até a publicação da
sentença constitutiva de adoção; h) que sejam realizadas no interesse da
criança e do adolescente. (LIBERATI, 2003, P.17).

Surge em 2009 a Lei 12.010 de 2009, cujo ficou conhecida pela Lei da
Adoção, versando sobre outros aspectos da proteção da infância, além do Código
Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivando o “aperfeiçoamento da
sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas as
crianças e adolescentes”.
Na nova lei, foram inseridos alguns princípios que devem orientar a
intervenção estatal, na questão da aplicação das medidas de proteção a crianças e
adolescentes, bem como de suas famílias, como por exemplo: colocação em família
substituta, assistência de auxílio a família, com acolhimento familiar e institucional,
entre outros.
Por fim, a adoção é medida para satisfazer os interesses da criança e do
adolescente, dando-lhe condições dignas de desenvolvimento para que possam vir
a ser adultos estruturados familiarmente.
3.3. A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO
O simples ato de adotar uma criança ou adolescente, não é um gesto de
caridade ou de solidariedade, é um ato de amor, carinho, felicidade, esperança, não
apenas para aquele casal o qual irá adotar, mas também para a criança ou
adolescente que está sendo adotado.
O instituto da adoção tem caráter humanitário, buscando através da adoção
uma forma de preencher o vazio, solidão, a esterilidade, ou uma companhia para
outro filho.
A função social da adoção se dá em encontrar um lar para o adotado, além
de possibilitar ao julgador decidir sobre a oportunidade e convivência para o
deferimento do pedido de adoção.
3.4. REQUISITOS LEGAIS PARA ADOTAR
Para que haja o deferimento da adoção de uma criança e adolescente é
imprescindível que o adotante atenda aos requisitos exigidos pela lei. Rossato e
Lépore (2009, p. 51) afirmam que é necessário que o candidato à adoção preencha
os requisitos objetivos e subjetivos.
No que tange ao requisito subjetivo, é necessário para sua caracterização
a idoneidade do adotante, além dos reais motivos legítimos para a adoção que se
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traduz no desejo de filiação, ou seja, na vontade de ter a pessoa em
desenvolvimento como filha (ROSSATO; LÉPORE, 2009, p. 52).
No que se refere aos critérios objetivos, o artigo 40 do Estatuto da Criança
e do Adolescente estabelece que o adotando deve ter, no máximo, dezoito anos à
data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
Granato em seus ensinamentos afirma que:
“Embora a lei não trate um limite de idade para o pedido de adoção uma vez
que o adotando esteja sob a guarda ou tutela é incontestável que o pedido
de adoção deve ser feito até os 21 anos de idade pois caso contrário não há
como requer a adoção de um maior, pois cessa a guarda ou tutela.
(GRANATO,2010, p. 73).

Para adotar é necessário que o adotante faça um cadastro de caráter
obrigatório previsto no artigo 50 do Estatuto, a nova lei da adoção tornou
indispensável à inscrição dos pretendentes à adoção (GRANATO, 2010, p. 80). Isto
porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já previa a obrigatoriedade de um
cadastro para os interessados em adotar, mas só com a nova lei de adoção tal
cadastro se tornou indispensável. O artigo 50 do ECA afirma que é necessário haver
em toda comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção, mantido
pela autoridade judiciária.
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional,
um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e
outro de pessoas interessadas na adoção. (BRASIL, 1990).

Outro requisito formal, está a necessidade do consentimento dos pais ou
do representante legal do adotando, tutor ou curador, de acordo com a redação do
artigo 45, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante
legal do adotando.
§ 1º O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente
cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder
familiar.
§ 2º Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será
também necessário o seu consentimento. (BRASIL, 1990).

Tal consentimento deverá ser manifestado em audiência, perante o juiz, e
na presença do Ministério Público, e só poderá ser dado por pessoa capaz ou por
incapaz assistido ou representado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente também considera como requisito
da adoção que ela represente, efetivamente, reais vantagens para o adotando, bem
como que se funde em motivos legítimos, consoante previsão do artigo 43, da norma
estatutária.
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Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o
adotando e fundar-se em motivos legítimos (BRASIL, 1990).

Em outras palavras, os motivos legítimos devem estar de acordo com a real
finalidade do instituto, isto é, devem demonstrar total transparência, objetivando tão
somente adotar uma criança ou adolescente, unicamente com a intenção de
recebê-lo como se filho natural fosse.
3.5. DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS
Como em nosso ordenamento jurídico brasileiro não há Lei que especifique
o instituto da adoção por casais homoafetivos, a doutrina e a jurisprudência vem
trazer sobre o tema, quebrando assim o estigma para com indivíduos do mesmo
sexo.
Maria Berenice Dias, bem nos diz:
A paternidade não se constitui por um ato físico. É construída pelo afeto e o
comprometimento para como filho. Ao falar em filiação, parece que o
legislador supõe não só a diversidade de sexo dos pais, como também que
eles sejam casados entre si. Do registro de nascimento deve constar o
nome e o prenome dos pais e mais uma série de informações que
evidenciam a ideia de que os pais, além de casados, vivem sob o mesmo
teto. No entanto, a convivência de crianças e adolescentes com casais
homoafetivos é realidade bastante frequente. Ainda que no Brasil não
exista a preocupação de medir esse fenômeno, estima-se que, nos
Estados Unidos, mais de 20% dos homossexuais assumidos tenham a
guarda de crianças. Nada permite imaginar que aqui, em nosso país, os
números sejam diferentes. (DIAS, 2011, p.162).

Em 05 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união
estável homoafetiva através da ADI 4277, a qual foi protocolada na Corte
inicialmente como ADPF 178. A ação buscou a declaração de reconhecimento da
união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Pediu, também, que
os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem
estendidos aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Conforme entende Roberto Dias, o principal desafio do Supremo Tribunal
Federal, era subjugar a previsão legal do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição
Federal, a qual reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade
familiar.
Havia a polêmica jurídica de definir se essa norma impediria ou não a
proteção da união de pessoas do mesmo sexo. A superação, explica Roberto Dias,
se deu com a interpretação sistemática da Constituição, com o entendimento de
que ali há um conjunto harmônico de normas, como lembrado pelos ministros do
STF Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia Antunes Rocha. “Esse conjunto instituiu
um Estado que, fundado na dignidade da pessoa, tem como objetivo constituir uma
sociedade livre, com a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
A união homoafetiva tem sua base nos direitos fundamentais, de acordo
com a decisão do STF. O Supremo concluiu ainda que a Constituição não excluiu o
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reconhecimento da entidade familiar estabelecida pela união estável homoafetiva. O
texto da Constituição contempla expressamente a existência da família formada
pelo casamento, aquela decorrente da união estável entre homem e mulher e,
também, aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes, a família
monoparental.
Ambiere Torres afirma ainda:
Destarte, partindo do pressuposto de que o tratamento a ser dado às
uniões entre pessoas do mesmo sexo, que convivem de modo durável,
sendo essa convivência pública, contínua e com o objetivo de constituir
família, deve ser o mesmo que é atribuído em nosso ordenamento às
uniões estáveis, resta concluir que é possível reconhecer a essas pessoas
o direito de adotar em conjunto. (TORRES, 2009, p. 115).

Em 07 de julho de 2010, foi autuado no STF o Recurso Extraordinário de nº
615.261, o qual foi discutido pela primeira vez a adoção por um casal homoafetivo,
interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que visava impedir que o
casal pudesse adotar filhos em conjunto.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 615.261 (608) ORIGEM : AC - 5299761 TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PROCED : PARANÁ .-RELATOR
:MIN. MARCO AURÉLIO .-RECTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ PROC(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ .-RECDO : ANTONIO LUIZ MARTINS DOS REIS .RECDO : DAVID IAN HARRAD ADV: GIANNA CARLA ANDREATTA
ROSSI .-DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES DESCOMPASSO COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO - NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. 1. Contra a sentença proferida pelo Juízo, houve a
interposição de recurso somente pelos autores. Pleitearam a reforma do
decidido a fim de que fosse afastada a limitação imposta quanto ao sexo e
à idade das crianças a serem adotadas. A apelação foi provida,
declarando-se terem os recorrentes direito a adotarem crianças de ambos
os sexos e menores de 10 anos. Eis o teor da emenda contida à folha 257:
[...] 2. Delimitar o sexo e a idade da criança a ser adotada por casal
homoafetivo é transformar a sublime relação de filiação, sem vínculo
biológicos, em ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente
desprovido de amor e comprometimento. 2. Há flagrante descompasso
entre o que foi decidido pela Corte de origem e as razões do recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná. O Tribunal local
limitou-se a apreciar a questão relativa à idade e ao sexo das crianças a
serem adotadas. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo
226 da Constituição Federal, alegando a impossibilidade de configuração
de união estável entre pessoas do mesmo sexo, questão não debatida pela
Corte de origem. 3. Nego seguimento ao extraordinário. 4. Publiquem.
Brasília, 16 de agosto de 2010. Ministro MARCO AURÉLIO .-RELATOR .-

O Supremo Tribunal Federal negou o recurso do Ministério Público, com
base na argumentação do ministro Marco Aurélio, de que a questão debatida pelo
Tribunal de Justiça do Paraná foi a restrição quanto ao sexo e à idade das crianças,
e não a natureza da relação entre Toni e David, que já convivem maritalmente há
20 anos. Segundo o ministro, o recurso estava em “flagrante descompasso” com a
decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. A decisão foi proferida no dia 16 de
agosto, só vindo a ser publicada no Diário do Supremo Tribunal Federal no dia 24.
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Outro caso é o Apelação Cível de nº 70013801592, oriunda do Rio Grande
do Sul, onde o Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, indeferiu o pedido
postulado pelo Ministério Público que era contra a adoção por casais homoafetivos.
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS
DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade
familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do
mesmo sexo, com características de duração, publicidade, continuidade e
intenção de constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de
que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não
apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por
casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto
que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus
cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas
desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa
da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos
das crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso
em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre
as crianças e as adotantes. ProcessoAC 70039044698 RS Orgão Julgador
Sétima Câmara Cível Publicação Diário da Justiça do dia 05/07/2011
Julgamento29 de Junho de 2011 Relator Roberto Carvalho Fraga.

Percebe-se que uma criança ser criada por pais homossexuais não afeta
seu desenvolvimento psicológico e social. Assim como a Instituição de acolhimento
nunca irá substituir a convivência em um ambiente familiar, seja ela homoparental
ou não. Além disso, não se pode, de maneira alguma, afastar o princípio do melhor
interesse do menor, o qual repercute em tudo que tratar de criança e adolescente.
Como bem lembrado por Dias:
Não se pode esquecer que a criança que espera a adoção normalmente já
passou por dolorosas experiências de vida – foi abandonada pelos pais, ou
foram eles destituídos do poder familiar – e espera ansiosamente por
alguém que a queira e a ame de verdade. (DIAS, 2010, p.1).

O Superior Tribunal de Justiça, fundamentando-se no princípio basilar do
melhor interesse do menor, decidiu por unanimidade dos votos, conceder a adoção
de duas crianças para um casal que mantinha união homoafetiva. Dentre os vários
argumentos utilizados no texto, um chama bastante atenção:
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se à
conclusão de que, na hipótese, a adoção proporciona mais do que
vantagens aos menores (art.43 do ECA) e seu indeferimento resultaria
verdadeiro prejuízo à eles. (STJ, 4ª turma, REsp 889.852-RS, Rel. Min.
Luíz Felipe Salomão, J. 27/04/2010).

Seguindo a linha de entendimento de que uma criança ser adotada por uma
família homoparental não traz prejuízos a sua vida e ao seu desenvolvimento, seja
ela adotada por um casal homoafetivo ou não, do que viver em uma instituição de
acolhimento, visto que a criança terá junto consigo uma família, um melhor
desenvolvimento, ao invés de permanecer abandonada.
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4. CONCLUSÃO
A partir da Promulgação da Constituição Federal de 1988, pode-se
observar o começo da quebra de paradigmas, comprovando-se novos status de
família, princípios que norteiam a vida de cada cidadão brasileiro ou estrangeiro,
independentemente de sua cor, raça, credo, orientação sexual, etc.
Não se pode deixar de conferir direitos em razão da orientação sexual. Se
dessa forma se agisse estaria ferindo diversos princípios constitucionais: o da
isonomia, o da dignidade da pessoa humana, descumprindo os objetivos de
promover o bem de todos, e de assegurar especial proteção à família, sem qualquer
forma de discriminação.
Durante todo o trabalho, pode-se observar que o fator mais importante para
caracterizar a família são os laços de afeto que se formam entre as pessoas que
convivem, dividem experiências e têm um projeto em comum. E isso pode ser
encontrado nas mais diversas configurações, devendo todas elas serem
reconhecidas e protegidas como entidades familiares que são.
Resta claro que reconhecer os direitos que advém das uniões homoafetivas
se configura como consequência da garantia da igualdade como forma de proteção
da diferença e da diversidade, permitindo, por conseguinte, o exercício de um
desenvolvimento livre de vida, inclusive quanto à possibilidade de escolha da forma
de proteção jurídica às diversas formas de relacionamento existentes. Assim, é
justo que tais uniões sejam regulamentadas mediante leis.
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RESUMO
O presente estudo tem como problema de pesquisa analisar o índice de reincidência
de ato infracional cometidos na Comarca de Telêmaco Borba - Paraná no ano de
2016, identificando à eficácia ressocializadora das medidas socioeducativas
aplicadas. Nesse sentido, seu objetivo é analisar a efetividade das medidas
socioeducativas comparadas ao índice de reincidência da prática de atos
infracionais no ano de 2016 na comarca. A pesquisa implica na análise processual
dos casos de reincidência na prática de atos infracionais em Telêmaco Borba no ano
de 2016. É possível identificar, dessa forma, que a eficácia ressocializadora das
medidas socioeducativa encontram barreiras em sua execução, na medida em que
as mesmas se mostram falhas no processo de reinserção social do adolescente.
Palavras-chave:
infracional.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como problema de investigación analizar el índice de
reincidencia de acto infractor cometidos en la Comarca de Telêmaco Borba - Paraná
en el año 2016, identificando a la eficacia resocializadora de las medidas
socioeducativas aplicadas. En ese sentido, su objetivo es analizar la efectividad de
las medidas socioeducativas comparadas al índice de reincidencia de la práctica de
actos infractores en el año 2016 en la comarca. La investigación implica el análisis
procesal de los casos de reincidencia en la práctica de actos infractores en
Telêmaco Borba en el año 2016. Es posible identificar de esa forma que la eficacia
resocializadora de las medidas socioeducativas encuentran barreras en su ejecución
en la medida en que las mismas se , muestran fallas en el proceso de reinserción
social del adolescente.
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1. INTRODUÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, inova na
ordem jurídica brasileira quando passa a integrar de maneira solidária a criança e o
adolescente, enxergando não apenas em sua individualidade, mas também inserido
em um contexto social e político que deverá atender às suas necessidades, por meio
de instrumentos capazes de construir o seu bem-estar.
Essa nova ordem jurídica instaurada trouxe os direitos fundamentais de modo
que sua efetivação constitui um dever do Estado e de seus Poderes, alocando em
nível constitucional a doutrina da proteção integral e a figura da criança e do
adolescente dotada de direitos e garantias indisponíveis.
Diante dessa nova ideologia acolhida pela Constituição Federal de 1988 e
personificada na Lei 8.069/90, a criança e o adolescente passam a ser sujeitos de
direitos e de responsabilidades concomitantes do Estado, sociedade e família.
Assim, o estudo tem como problema de pesquisa analisar o índice de
reincidência de ato infracional cometidos na Comarca de Telêmaco Borba - Paraná
no ano de 2016.
Apresenta, dessa forma, como objetivo analisar a efetividade das medidas
socioeducativas comparadas ao índice de reincidência do cometimento de atos
infracionais no ano de 2016 na comarca.
Ainda, busca analisar a prática do ato infracional e as medidas
socioeducativas em seus aspectos conceituais e práticos; identificar a eficácia
ressocializadora das medidas socioeducativas na comarca de Telêmaco Borba –
Paraná.
Durante o estudo de campo foi estabelecido critérios específicos de filtragem
de pesquisa, sendo: realização de oitiva informal, certidão de antecedentes
infracionais, ato infracional que ensejou o oferecimento da representação, idade,
nível de escolaridade, vínculo familiar, medidas socioeducativas e/ou protetivas
aplicadas, com a finalidade de atingir a população alvo.
Por fim, de forma conclusiva, estão expostas as percepções obtidas a partir
do estudo com adolescentes reincidentes, a fim de demonstrar fatores e condições
que influenciam o desvio de conduta desses jovens.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente como um estudo
qualitativo, descritivo e exploratório. Para tal, foi realizado levantamento bibliográfico
com autores que deram sustentação teórica à pesquisa, bem como a realização de
pesquisa documental.
A sistematização dos resultados e o percurso metodológico da presente
pesquisa se fazem presentes na sistêmica apresentada pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, legislações complementares, orientações jurisprudenciais e
súmulas necessárias para resguardar a integridade física e mental do adolescente
durante apuração do ato infracional até a execução de sua medida, determinando
condicionantes indispensáveis para reintegração social e proteção.
Por fim, uma pesquisa empírica de análise processual dos casos de
reincidência na prática de atos Infracionais em Telêmaco Borba - Paraná no ano de
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2016, demonstrando a relevância da aplicação das medidas socioeducativas ao
adolescente infrator da Comarca de Telêmaco Borba no ano de 2016, que a sua
ineficácia parte dos pressupostos de divergências do núcleo familiar, evasão escolar,
políticas públicas ineficazes, cujo eixo temático irá se concentrar nos adolescentes
que possuem antecedentes infracionais. A pesquisa analisou processos existentes
na Vara da Infância e Juventude da Comarca, por meio do sistema de Processo
Judicial Digital - PROJUDI -, tomando como parâmetro as representações oferecidas
pelo órgão ministerial em desfavor de adolescentes reincidentes.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
O Estatuto da Criança e do Adolescente previsto na Lei 8.069/90 não
estabelece um rol de condutas consideradas atos infracionais. Como se vê entre os
artigos 1033 a 1054 do Estatuto, o ato infracional é toda conduta, cometida pelo
penalmente inimputável menor de dezoito anos, prevista na legislação penal como
crime ou contravenção penal.
Ademais, o arcabouço do ato infracional segue a dialética do delito, ou seja,
um fato típico, ilícito e culpável com a ressalva da capacidade do autor que se
condiciona a criança ou adolescente.
Entretanto, o garantismo penal conferido ao inimputável menor de dezoito
anos em relação ao individuo imputável, ambos respaldados em princípios corolários
como da legalidade, da reserva legal e do devido processo legal, terá como divisor
de águas a resposta estatal. Ou seja, o poder de sanção do Estado ao adolescente
infrator implicará em medidas socioeducativas, havendo também a previsão de
aplicação de medida protetiva à criança e/ou ao adolescente.
3.2. PROCESSO DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL
A apuração do ato infracional perpetrado pelo adolescente possui um
procedimento especial regulamentado pelos artigos 170 ao 190 do Estatuto. Neles
estão previstos etapas distintas, porém necessárias, para adequação da medida
com a conduta praticada.
As etapas estão compreendidas em três formas, sendo iniciada pela
autoridade policial, passando a segunda fase pelo representante do Ministério
Público e culminando na apreciação do poder judiciário.
3.2.1. FASE POLICIAL
Durante essa fase inicial, ocorrerá ao adolescente infrator sua apreensão em
flagrante durante ou logo após a prática de um crime ou contravenção penal, sendo
imediatamente conduzido a autoridade policial competente para elaboração do auto
de apreensão em flagrante.
3

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas
nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do
fato.
4
Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101.
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Caso não haja flagrante, restando apenas a materialidade do crime e suposta
participação de adolescentes, será lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado
e apurado na seara policial. A conduta de menor gravidade condiciona à autoridade
policial a entregar o adolescente infrator aos pais ou responsáveis, desde que
formalizado o ato de entrega.
A apreensão em flagrante de ato infracional deverá ser comunicada de
imediato a autoridade judiciária, o Ministério Público e os pais ou responsáveis do
infrator, havendo a ressalva que na ausência destes últimos, solicitará a presença do
Conselho Tutelar para sucedê-los.
Ademais, o auto de apreensão em flagrante culminará em providências
previstas no artigo 173 do Estatuto5, quando junto à conduta houver grave ameaça
ou violência à pessoa. Caso verificada a ausência desses elementos, a apreensão
em flagrante passará a ser apurada por meio de boletim de ocorrência
circunstanciado.
3.2.2. FASE MINISTERIAL, ATUAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA
Delineado o arcabouço probatório do procedimento em fase policial e
devidamente autuado no cartório judicial da infância e juventude com informações
sobre os antecedentes infracionais, o adolescente será apresentado ao agente
ministerial. Desse modo, se inaugura a segunda fase pertinente ao processo de
apuração do ato infracional, momento em que realizará a oitiva informal do
adolescente infrator assistido ou representado por seus pais, responsáveis legais ou
conselheiro tutelar.
Durante o início dessa fase, incumbe ao Promotor de Justiça, conforme
esclarece Moraes e Ramos (2016, p. 1102):
[...] ouvir informalmente o adolescente, indagando acerca dos fatos, do seu
grau de comprometimento com a prática de atos infracionais, do
cumprimento de medidas anteriormente imposta, do seu histórico familiar e
social, com detalhes sobre o endereço da família, o grau de escolaridade,
suas atividades profissionais, locais onde possa ser futuramente
encontrado, dentre outras informações que considerar indispensáveis para
avaliar qual (is) a (s) providência (s) adequada (s) a sua ressocialização.

A oitiva informal corrobora para a adequação da medida aplicada ao ato
infracional cometido. Apesar disso, parte majoritária dos tribunais entende que a falta
de oitiva não gera nulidade ao processo, desde que sejam esgotadas as diligências
necessárias para localização e haja um arcabouço probatório suficiente para
prosseguimento dos atos processuais.
Ao final, realizada a oitiva informal, o promotor de justiça poderá adotar
providências existentes no artigo 180, incisos I, II e III, do ECA, ou seja, a promoção
de arquivamento, a concessão de remissão ou a representação à autoridade
5

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a
pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá:
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente;
II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da
infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por
boletim de ocorrência circunstanciada.
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judiciária. Entretanto, quando houver a ausência de oitiva informal, o ministério
público estará restrito a adoção do arquivamento ou representação.
3.2.2.1. ARQUIVAMENTO
O arquivamento, constante no artigo 180, inciso I 6, do Estatuto, será requerido
pelo Ministério Público quando a conduta do adolescente não configurar delito ou se
restar provado autoria diversa. A manifestação de arquivamento passará pelo crivo
da autoridade judiciária, caso haja divergência na decisão do magistrado, os autos
serão remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, o qual poderá ratificar o
arquivamento ou encaminhar a outro representante do Parquet para análise.
3.2.2.2. REMISSÃO
A remissão, prevista no inciso II, artigo 1807, do Estatuto, poderá ser a
segunda providência adotada pelo promotor de justiça, quando constatado a
impossibilidade de arquivamento. A aludida concessão, embora existente justa
causa, é uma forma de exclusão do procedimento em sua fase pré-processual, sob a
condição de análise do meio vivenciado pelo adolescente.
Destarte, esclarece Moraes e Ramos (2016, p. 1107) sobre as condições
relevantes para a adoção do instituto:
[...] a hipótese de remissão, a qual poderá ser concedida de acordo
com o disposto no inciso II do art. 180, c/c o art. 126, caput, e 127 do
Estatuto, como forma de exclusão do processo, após a valoração das
circunstâncias e consequências da infração, do contexto social, bem como
da personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato
infracional, não importando no reconhecimento ou comprovação da
responsabilidade, nem prevalecendo para efeito de reincidência,
prescindindo, assim, de provas suficientes de autoria, bem como de
materialidade (art. 114 do ECA).

Logo, o Estatuto autorizou duas modalidades de remissão: a própria
compreendida no perdão puro e simples e a imprópria com caráter cumulativo a
medidas socioeducativas, com exceção daquelas restritivas de liberdade.
A remissão pura e simples, após a lavratura do termo, seguirá para
apreciação do magistrado, o qual poderá compactuar com a manifestação ministerial
e homologá-lo com pedido de arquivamento. Porém, o magistrado poderá divergir do
entendimento do promotor, isso fará com que o procedimento seja remetido ao
Procurador-Geral de Justiça, seguindo o mesmo rito do arquivamento.
Em contrapartida, a remissão imprópria adquire uma característica
cumulativa, ou seja, constará no termo de remissão a aplicação de medidas
socioeducativas previstas no artigo 112, incisos I, II, III e IV 8, do Estatuto. Essas
6

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério
Público poderá:
I - promover o arquivamento dos autos;
7
Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério
Público poderá:
I - [...];
II - conceder a remissão;
8
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:
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medidas, por sua vez, também poderão ser cumuladas entre si. Após a lavratura da
remissão imprópria e o consentimento da defesa, presença indispensável no ato, o
procedimento será remetido ao magistrado e seguirá os atos descritos na anterior.
3.2.2.3. REPRESENTAÇÃO
Trata-se do instituto inicial da ação socioeducativa, atribuída competência
exclusiva ao Ministério Público para sua propositura. Na seara infracional, a
representação equipara-se à denúncia, porém com características próprias, a
exemplo de delitos que necessitam do manifesto de vontade do ofendido para seu
prosseguimento, aqui são dispensáveis pelo fato de atender casos peculiares
envolvendo pessoas em desenvolvimento.
A propositura da ação socioeducativa independe do ato infracional, cabendo
somente em casos excepcionais que não fazem jus a remissão própria ou imprópria,
ou ao arquivamento.
De acordo com o artigo 182, § 1º,9 do ECA, a representação poderá ser
oferecida de forma oral ou verbal, contendo resumo dos fatos, classificação do ato
infracional, rol de testemunhas quando existentes, além da faculdade de constar
prova pré-constituída de justa causa, ou seja, autoria e materialidade.
Contudo, a justa causa se torna imprescindível no tocante de medida
provisória de internação, prevista no artigo 10810 do ECA, condicionando a decisão
em fundamentos suficientes de autoria e materialidade, bem como demonstrar o
caráter de urgência da medida.
3.2.3. FASE JUDICIAL
Iniciada a fase processual pelo oferecimento da representação, a qual é
levada ao conhecimento do juízo de admissibilidade. O juiz de competência especial
da Vara da Infância e da Juventude em análise aos autos poderá: rejeitar a ação que
contiver vício insanável; determinar emenda se havido um erro sanável; receber
quando preenchidos os requisitos primordiais da ação.
Seguindo a exegese sistêmica de rejeição, Cury, Garrido & Marçura (2002, p.
163, apud Moraes e Ramos, 2016, p. 1114) deslindam:
[...] a representação poderá ser liminarmente rejeitada quando: a)
desatender os requisitos do art. 182, § 1º; b) for oferecida em relação a ato
infracional praticado por criança (art. 105 c/c os arts. 171 a 190); c) o autor
do ato infracional tiver 21 anos de idade completos (§2º, parágrafo único, c/c
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.
9
Art. 182. [...]
§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a
classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida
oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
10
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e
cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e
materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
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o art. 121, § 5º); d) à data do fato o agente era penalmente imputável (art.
104, parágrafo único); e e) a ação ou omissão manifestamente não
constituir ato infracional (art. 103).

O prosseguimento da ação consiste no recebimento da representação,
momento em que a autoridade judiciária, embasada no artigo 184 11 do Estatuto,
designa audiência de apresentação do adolescente, analisa a possibilidade de
internação provisória requerida pelo Parquet, determina a ciência do adolescente,
pais ou responsável legal, sobre o teor da representação e a data de audiência.
Entretanto, o Estatuto regulamenta a hipótese de ocorrer insucesso na
localização dos pais ou responsável legal, permitindo ao juízo a nomeação de um
curador especial. Todavia, para o adolescente em lugar desconhecido, expedirá
mandado de busca e apreensão à autoridade policial.
Ademais, em caso do adolescente encontrar-se internado provisoriamente
antes de seu comparecimento em juízo, será requisitado pela autoridade judiciária a
sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos seus responsáveis legais (184, §
4º12, ECA).
Iniciada a audiência de apresentação, o magistrado ouvirá o adolescente e
seus pais ou responsável legal, seguindo o rito do interrogatório previsto na
Legislação Adjetiva Penal. Nessa oportunidade se qualifica e cientifica o infrator do
teor da ação socioeducativa.
Em síntese Schelb (2004, p. 75) explica:
Nessa fase são asseguradas ao adolescente as mesmas garantias
processuais de um adulto acusado em processo criminal, como
interrogatório perante o Juiz, apresentação de defesa escrita ou verbal,
acompanhamento de todas as fases do processo, defesa técnica obrigatória
feita por um advogado e nomeação de um defensor público, se não houver
condições econômicas para contratar um advogado.

Ao término da audiência, respeitado a ampla defesa e o contraditório, o juiz
presidindo a sessão poderá ainda inquirir a participação de um profissional
qualificado, caso entender necessário para elucidação dos fatos. Em continuidade
ao feito, desde exauridas as providências necessárias e ouvido a manifestação do
Ministério Público, o magistrado responsável pela sessão poderá conceder a
remissão ou designar audiência de continuação.
Nos casos entendidos como necessários a audiência de continuação para
formação de uma sentença justa e inerente a conduta percorrida pelo adolescente.
De modo que, a defesa terá o prazo de três dias após a apresentação para indicar o
rol de testemunhas.
Para Schelb (2004, p. 75), a continuidade processual para apuração de ato
infracional proporciona aos dois polos o seguinte:
Portanto, o jovem pode utilizar todos os meios necessários para a
elaboração de sua defesa; da mesma forma, o Juiz e Promotor de Justiça
11

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação
do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado
o disposto no art. 108 e parágrafo.
12
Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o
adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.
[...]
§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da
notificação dos pais ou responsável.
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aplicam todos os mecanismos processuais para buscar a verdade em torno
dos fatos. São colhidos depoimentos das testemunhas, realizados exames
periciais, juntados documentos e outras provas cabíveis. Ao final, as partes
apresentam suas alegações finais, analisando as provas produzidas.

Igualmente, durante essa fase processual serão juntados relatórios realizados
pela equipe interdisciplinar, demonstrando o meio social e familiar que o adolescente
está submetido. Por fim, após as alegações finais orais ou por memoriais, o
processo chega a sua parte final em primeira instância, ou seja, profere-se a
sentença.
A sentença proferida pelo magistrado poderá ser procedente à representação
oferecida pela promotoria de justiça, impondo a medida socioeducativa mais
adequada à conduta ilícita. Restando a não comprovação suficiente de autoria,
materialidade, ou ambos, a ação socioeducativa será julgada improcedente.
Também há entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça de
improcedência por prescrição, isto é, o julgador poderá entender prescrita a ação,
desde que obedecidas regras do processo penal (Súmula 338 STJ13).
Portanto, o defensor e o adolescente serão intimados do teor decisório, e,
legitimidade para interpor recurso de acordo com o Código de Processo Civil
vigente, havendo algumas ressalvas previstas nos incisos de I, II, III, VII e VIII do
artigo 19814 do Estatuto. Os incisos mencionados se referem à dispensa de preparo
para interposição de recursos, prazo de 10 dias para defesa e para o Ministério
Público em todos os recursos, salvo embargos de declaração, ter prioridade e
dispensa de revisor e a possibilidade do julgador em reformar a decisão no prazo de
05 (cinco) dias antes da remessa a instância superior.
3.3. ANÁLISE PROCESSUAL DOS CASOS DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE
ATOS INFRACIONAIS NA COMARCA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ NO
ANO DE 2016

13

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Súmula 338. A prescrição penal é aplicável nas medidas
socioeducativas. (Súmula 338, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2007, DJ 16/05/2007 p. 201)
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp> Acesso em: 10/10/2017.
14
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à
execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:(Redação dada pela Lei nº
12.594, de 2012)
I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
II - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo
para interpor e para responder será sempre de dez dias;
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para
a defesa será sempre de 10 (dez) dias;
(Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)
III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;
IV - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009)
V - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009)
VI - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009)
VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do
instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo
ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias;
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à
superior instância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente;
se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do
Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação.
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O presente tópico busca demonstrar a metodologia utilizada na construção de
uma pesquisa com adolescentes que incorreram em atos infracionais na comarca de
Telêmaco Borba – Paraná, cujo eixo temático irá se concentrar nos adolescentes
que ostentavam antecedentes infracionais naquela época. Portanto, a pesquisa
consistiu na análise processual, por meio do sistema de Processo Judicial Digital PROJUDI -, tomando como parâmetro as representações oferecidas pelo órgão
ministerial em desfavor de adolescentes reincidentes.
Para o desenvolvimento da pesquisa foi solicitado junto à 3ª Promotoria de
Justiça de Telêmaco Borba – Paraná, cuja agente signatária Doutora Vívian
Christiane Klock dos Santos, concedeu o acesso aos processos judiciais, via sistema
PROJUDI, referentes a prática de atos infracionais na Comarca no ano de 2016.
Foi elaborado um roteiro de filtragem, estabelecendo critérios específicos,
como: realização de oitiva informal, certidão de antecedentes infracionais, ato
infracional que ensejou o oferecimento da representação, idade, nível de
escolaridade, vínculo familiar, medidas socioeducativas e/ou protetivas aplicadas,
com a finalidade de atingir a população alvo, ou seja, adolescentes com
reincidência.
3.3.1. DO ESTUDO DE CAMPO
O estudo de campo consistiu na análise processual de 380 processos
envolvendo adolescentes que praticaram atos infracionais na Comarca de Telêmaco
Borba – Paraná, no ano de 2016. Dos processos existentes naquele ano – entre
arquivamentos, remissões, cartas precatórias, representações e execuções de
medidas socioeducativas –, ocorreram 92 ações socioeducativas com oferecimento
de representação ministerial, contendo adolescentes reincidentes na prática de ato
infracional.
Como resultado, entre as 92 ações socioeducativas apenas 16 foram extintas
sem aplicação de medidas previstas pelo Estatuto, conforme será exposto seus
fundamentos no item 3.2.5. Logo, para cada ação que houve aplicação de medida
socioeducativa foi gerado um novo processo de execução da medida para cada
adolescente.
Enfim, naquele ano, os adolescentes reincidentes que integravam o polo
passivo das ações socioeducativas totalizaram 111, porém, 16 adolescentes foram
ilibados. Dessa forma, conclui que os 380 processos judiciais existentes na Vara da
Infância e Juventude de Telêmaco Borba – Paraná, sejam de conhecimento ou
execução, resultantes da prática de atos infracionais no ano de 2016, a cerca de
45% desses possuíam adolescentes com reincidência.
3.3.2. DOS DADOS COLETADOS PELA PEQUISA

3.3.2.1. OITIVA INFORMAL, IDADE E NÍVEL DE ESCOLARIDADE
A análise processual restou clara que compareceram ao ministério público da
comarca para realização de oitiva informal aproximadamente 74% dos adolescentes
reincidentes, sendo estes notificados em sede policial ou pelo próprio órgão
ministerial. Entretanto, os adolescentes que não compareceram mesmo notificados,
foram representados. Como exposto no item 2.3.2.1, a ausência de oitiva informal
não gera nulidade processual, por se tratar de um ato de natureza extrajudicial,
servindo apenas para auxiliar o representante ministerial.
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A idade dos adolescentes envolvidos com reincidência de atos infracionais
concentrou-se entre 16 e 17 anos, totalizando 89% das ações socioeducativas
analisadas, restando apenas 11% de adolescentes reincidentes entre 13 e 15 anos.
O nível de escolaridade desses adolescentes demonstrou em sua maioria
apresentar situação de evasão escolar, perto de 66%, restando 33% em situação
regular e 1% não havendo informações.
Conforme apresentado no quadro abaixo:
OITIVA INFORMAL
REALIZADAS

80

AUSENTES

31

IDADE

QUANTIDADE

17

53

16

46

15

07

14

02

13

03

12

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
1. EVASÃO ESCOLAR

Ensino Fundamental

70

Ensino Médio

04
2. SITUAÇÃO REGULAR

Ensino Fundamental

14

9º

02

8º

02

7º

09

6º

01

Ensino Médio

08

3º

01

2º

01

1º

06

3. CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS
Ensino Fundamental

14

Ensino Médio

-
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4. NÃO INFORMADO
01

Nota-se que a tendência dos adolescentes, ao atingir entre 16 e 17 anos, em
cometer atos infracionais de maior gravidade, ensejando na representação e numa
resposta mais rigorosa do estado. O comportamento desidioso com as obrigações
estudantis fica evidente ao observar que grande parte dos adolescentes não
concluiu o ensino fundamental. Dessa forma, percebe-se que os adolescentes ao se
aproximar da maioridade, criam próprios valores e deixando de lado suas obrigações
como adolescentes, e, influenciados pelo o meio que estão inseridos acabam
adotando um comportamento violento.
3.3.2.2. VÍNCULO FAMILIAR
O vínculo familiar dos adolescentes reincidentes apresentou diversos tipos de
núcleos, porém, os adolescentes que residem apenas com a genitora se
aproximaram de 35% dos dados analisados, quanto ao restante apresentou
variáveis como padrasto/genitora, madrasta/genitor, avós, primos, conviventes,
irmãos, etc., conforme se observa no quadro:
VÍNCULO FAMILIAR DE ADOLESCENTES REINCIDENTES
Genitores

03

Genitores/Irmão(s)

13

Genitor

04

Genitora

39

Padrasto/Genitora

09

Madrasta/Genitor

03

Irmão(s)

01

Irmão(s)/Genitor

01

Irmão(s)/Genitora

16

Genitores Adotivos

03

Avós

06

Avós/Genitora

03

Primos

01

Conviventes

05

Sozinhos

03

Não Informado

01
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Decorrente da coleta de dados percebeu relatos de familiares que
acompanharam os adolescentes durante oitivas informais e audiências de
apresentação, no sentido de que passam a maior parte do tempo longe de suas
residências a trabalha, muitas vezes, sendo arrimo daquela família. Isso faz com que
o adolescente se torne responsável em cumprir suas obrigações escolares,
alimentícia, domésticas ou nos cuidados dos demais irmãos.
Portanto, a ausência da família pela necessidade do trabalho, acaba gerando
certa liberdade ao adolescente no desempenho de suas obrigações, como também
quanto à amizades, locais frequentados, frequência escolar, etc.
3.3.2.3.

ATOS

INFRACIONAIS

CONSTANTES

NOS

ANTECEDENTES

INFRACIONAIS
A coleta de dados analisou os processos judiciais de forma individualizada,
assim, o levantamento dos antecedentes infracionais dos adolescentes reincidentes
foram extraídos com base na data do cometimento do ato infracional daquele ano.
Os antecedentes infracionais totalizaram 291 atos infracionais dos 111 adolescentes
reincidentes no ano de 2016, ou seja, dentro de uma lógica proporcional, a cada
adolescente infrator havia dois atos infracionais cometidos anteriormente. A relação
apresentada a seguir (em ordem alfabética) demonstra os atos infracionais
praticados por adolescentes na comarca de Telêmaco Borba, dando destaque aos
altos índices de reincidência nos atos infracionais contra a vida, contra o patrimônio,
envolvimento com drogas e portes de armas. Assim visto:
ANTECEDENTES INFRACIONAIS
ATOS INFRACIONAIS

QUANTIDADE

Adulteração de Sinal Identificador

01

Ameaça

16

Associação Criminosa

07

Corrupção de Menores

-

Dano

17

Desacato

02

Desobediência

01

Dirigir Sem a Devida Permissão

18

Estupro

01

Furto

27

Homicídio

25

Incêndio

-

Lesão Corporal

05

Perturbação do Trabalho/Sossego

02

Portar Arma Branca

02
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Portar Arma de Fogo/Acessórios/Munição

44

Posse de Drogas para Consumo

35

Receptação

15

Roubo

38

Tráfico de Drogas

34

Vias de Fato

01

Violência Doméstica

-

Violação de Domicílio

-

O índice de reincidência levado em conta sua proporcionalidade de dois para
cada adolescente, destacando a prevalência dos atos infracionais equiparados a
crimes de homicídios, roubos, furtos, tráfico e posse de drogas, porte de armas e
munições, conclui-se que a realidade vivida por esses adolescentes em relação
criminalidade é tratada como parte do seu cotidiano, logo, influenciados e induzidos
pelo meio acabam assumindo uma conduta ilícita.
3.3.2.4.

ATOS

INFRACIONAIS

COMETIDOS

POR

ADOLESCENTES

REINCIDENTES NO ANO DE 2016
O levantamento de dados em relação aos atos infracionais cometidos por
adolescentes reincidentes na cidade de Telêmaco Borba em 2016, atingiu 138 atos
infracionais, dentre eles 58% estão relacionados a homicídios, roubos e atividades
de traficância, conforme apresentado pelo quadro abaixo:
ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS NO ANO DE 2016
ATOS INFRACIONAIS

QUANTIDADE

Adulteração de Sinal Identificador

03

Ameaça

07

Associação Criminosa

05

Corrupção de Menores

01

Dano

03

Desacato

02

Desobediência

01

Dirigir Sem a Devida Permissão

01

Estupro

-

Furto

07

Homicídio

22
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Incêndio

01

Lesão Corporal

01

Perturbação do Trabalho/Sossego

01

Portar Arma Branca

-

Portar Arma de Fogo/Acessórios/Munição

09

Posse de Drogas para Consumo

02

Receptação

11

Roubo

31

Tráfico de Drogas

27

Vias de Fato

01

Violência Doméstica

01

Em vista do que foi exposto no item anterior, resta evidente que os atos
infracionais equiparados a crimes graves como homicídios, roubos e atividade de
traficância se mantêm no topo da pesquisa. Ou seja, essa ideia de que a prática de
condutas ilícitas compõe a rotina da comarca tende a inserir cada vez mais cedo o
adolescente no envolvimento com a criminalidade.
3.3.2.5. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS APLICADAS
Os adolescentes reincidentes que cometeram atos infracionais no ano de
2016, na comarca de Telêmaco Borba, dos quais foram representados pelo
Ministério Público do Paraná, tiveram suas ações socioeducativas apreciadas pelo
Poder Judiciário, sendo que apenas 18 dos 111 adolescentes analisados não foram
aplicados medidas socioeducativas. Por outro lado, aos 93 adolescentes infratores e
reincidentes foram determinadas suas internações em 62 casos, atingindo uma
média de 66% dos adolescentes infratores com internações decretadas.
Dessa forma, o quadro a seguir demonstra as medidas adotadas pelo Poder
Judiciário ao fim da ação socioeducativa:
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS NO ANO DE 2016
Advertência

04

Reparação de Danos

-

Prestação de Serviço a Comunidade

18

Liberdade Assistida

17

Semiliberdade

-

Internação

62
MEDIDAS PROTETIVAS
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Proteção de Matrícula Escolar

05

Tratamento Toxicômanos

11
MEDIDAS DIVERSAS

1.1. REMISSÃO PURA E SIMPLES

01

1.2. ARQUIVAMENTOS

03

1.2.1. Falecimento

01

1.2.2. Maioridade

02

1.3. EXTINÇÃO

15

1.3.1. Absorção de Medidas Socioeducativas

02

1.3.2. Ausência de Provas

09

1.3.3. Falta do Interesse de Agir

01

1.3.4. Perda do Caráter Socioeducativo

03

A aplicação das medidas socioeducativas proferidas em juízo, será de
responsabilidade de órgãos governamentais ou não governamentais, que na atual
conjuntura são insuficientes para suprir toda a demanda existente. No decorrer da
pesquisa foi verificado que 90% das decisões que aplicaram a medida
socioeducativa de internação não foram atendidas de imediato, sob a alegação de
inexistência de vagas nos Centro de Socioeducação devido a lotação máxima,
colocando o adolescente em uma fila de espera. Assim, ocasionando a possibilidade
de perda do caráter socioeducativo pelo tempo que poderá levar o encaminhamento
do adolescente infrator para internação.
4. CONCLUSÃO
O envolvimento de crianças e adolescente cada vez mais prematuro na seara
infracional, além de ser uma preocupação de nível nacional, provoca insegurança e
a sensação de ineficácia das leis para os cidadãos da República. Diante disso,
surgem opiniões populares, incorporadas a projetos de lei, no sentido de tornar as
leis mais “rigorosas” para essa classe especial, como se vê no tema que assombra
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a redução da maioridade penal.
A comarca de Telêmaco Borba – Paraná possui destaque na região dos
Campos Gerais, pelo alto índice de criminalidade. Os adolescentes que ostentavam
antecedentes infracionais e incorreram em atos infracionais no ano de 2016 na
comarca, em sua maioria tratava-se de atos infracionais equiparados a crimes
contra a vida, o patrimônio e tráfico de drogas. Grande parte dos adolescentes
reincidentes possuía entre 16 e 17 anos, residiam apenas com a genitora e se
encontravam em situação de evasão escolar, ainda no ensino fundamental.
Os antecedentes infracionais dos adolescentes que integraram o polo
passivo das ações socioeducativas do ano de 2016, também envolviam atos
infracionais equiparados a crimes contra a vida, o patrimônio, envolvimento com
drogas e portes de arma de fogo, ou seja, tais modalidades de atos infracionais são
comumente praticadas por adolescentes na comarca.
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A atuação do poder judiciário, mediante a Vara da Infância e Juventude de
Telêmaco Borba, assumiu um perfil rigoroso decidindo pela aplicação de medida
socioeducativa de internação na maioria dos casos analisados. Considerando a
realidade vivenciada pela comarca, a gravidade do ato infracional cometido,
antecedentes infracionais relevantes, contexto familiar e social através de estudos
psicossociais realizados pelos órgãos responsáveis durante o processo, somados a
capacidade de ressocialização do adolescente.
A atuação estatal, representada pelo juiz de direito ao exercer suas
atribuições, entendeu que outras medidas aplicadas não seriam suficientes de
conscientizar o adolescente da prática de ato infracional e de sua ressocialização,
e, que um Centro de Socioeducação proporcionaria o amparo eficaz para resiliência
e reinserção do adolescente ao convívio familiar e social. Cabe entender, que por
se tratar de adolescentes reincidentes, as medidas socioeducativas aplicadas
anteriormente, por algum motivo determinante não surtiu os efeitos esperados de
reeducação e de coibir a reincidência, ocasionando nova prática de atos
infracionais.
Como se nota, o poder judiciário e o ministério público tentam pela eficácia
do Estatuto, sobrepesando em suas decisões e manifestações, os princípios
orientadores, os pareceres técnicos sobre a condição do adolescente, a realidade
vivenciada pela comarca e outros fatores que contribuíram para aplicação daquela
medida.
Contudo, cabe destacar que uma das agravantes geradoras de resultados
infrutíferos das medidas socioeducativas está concentrada na gestão de políticas
públicas. As estruturas públicas destinadas a atender toda a demanda de
adolescentes, se encontram em situação de lotação máxima e/ou com recursos
humanos capacitados insuficientes, como o caso dos Centros de Socioeducação e
os ínfimos estabelecimentos de semiliberdade no estado do Paraná.
Desse modo, o Estado não consegue suprir a responsabilidade assumida de
tutelar direitos e garantias infantojuvenis, afrontando princípios substanciais do
Estatuto (proteção integral e prioridade absoluta), despertando sensação de
descrédito das leis e do Poder Público perante a sociedade.
Por fim, o intuito dessa pesquisa buscou demonstrar o meio em que estão
inseridos os adolescentes da comarca, a criminalidade banalizada torna-se parte do
cotidiano desses seres humanos em pleno desenvolvimento, como meio de afastar
a inclusão prematura na criminalidade foi que o próprio Estatuto previu a extrema
necessidade das responsabilidades concomitantes de família, sociedade e Estado,
proporcionar um meio de vida digno para crianças e adolescentes.
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO AFIRMATIVA DOS DIREITOS
HUMANOS
Christian Del Anhol Pereira Bueno 1, Eduardo Lemes de Oliveira 2;
João Carlos Antunes Ferreira3 e Tiago Arantes Franco4.

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Constitucionalização do Direito Privado
RESUMO
O presente trabalho busca esclarecer de acordo com as finalidades atualizadas
sobre o caráter punitivo das penas privativas de liberdade, e que passaram a ser
tratadas como uma oportunidade de reabilitação para o apenado, desde que
respeitadas como a ultima ratio. Neste propósito, foi utilizada como metodologia de
pesquisa a dedutiva, consubstanciada pela pesquisa qualitativa de revisão
bibliográfica em livros, artigos científicos, decisões jurisprudenciais e sítios de
internet. Demonstrando como os direitos humanos e fundamentais encontram na
audiência de custódia uma alternativa para superação da segregação de indivíduos
perante a sociedade. Essa audiência surge, portanto, como ferramenta apta a
proporcionar ao acusado sua imediata apresentação a um juiz, que analisará as
condições da prisão e se as circunstâncias dessa permitem que o mesmo possa
responder ao processo em liberdade ou o mesmo seja recolhido durante o curso do
mesmo. O procedimento, no entanto, reflete as prerrogativas das convenções
internacionais pactuadas pelo Brasil. Conclui-se, portanto, que tais medidas devem
ser cumpridas, para tanto, dois meios podem ser utilizados na busca deste objetivo,
o Controle de Convencionalidade ou a criação de normas parar garantir sua
aplicação internamente. Nessa esteira, o CNJ, por meio do projeto 554/2011 em
parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça em 2015,
regulamentaram a audiência de custódia afim de alcançar uma maior preservação
dos direitos fundamentais do acusado, contribuindo também para a diminuição da
população carcerária, ao mesmo tempo atendendo os preceitos internacionais e
efetivando a defesa dos direitos humanos fundamentais.
Palavras-chave: Audiência de Custódia, Direitos Fundamentais, Prisão, Tortura.

ABSTRACT
This paper seeks to clarify according to the updated purposes on the punitive
character of the deprivation of freedom, and began to be treated as an opportunity for
rehabilitation for the convict, in compliance as the ultima ratio. In this purpose, the
deductive research methodology was used, consubstantiated by the qualitative
research of bibliographical revision in books, scientific articles, jurisprudential
decisions and websites. Demonstrating how the human and fundamental rights are in
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the custody hearing an alternative to overcome the segregation of individuals in
society. This hearing comes therefore as suitable tool to provide to the accused his
immediate presentation to a judge, who will review the conditions of detention and
the circumstances that allow it to respond to the process in freedom or it is recalled
during the course of same. The procedure, however, reflects the prerogatives of
international conventions agreed by Brazil. It is concluded, therefore, that such
measures must be fulfilled, for this purpose, two means can be used in the pursuit of
this objective, the Conventional Control or the creation of norms to guarantee their
application internally. On this track, the CNJ, through the project 554/2011 in
partnership with the Court of São Paulo and the Ministry of Justice in 2015, regulated
the custody hearing in order to achieve greater protection of fundamental rights of the
accused, also contributing to reduce the prison population, while meeting
international precepts and effective the defense of fundamental human rights.
Keywords: Custody Hearing Fundamental Rights, Detention, Torture.

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 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.
Bem como uma breve analise do Controle de Convencionalidade, sua forma e
integração ao direito interno assim como a posição adotada pelo CNJ, como forma
de adequar-se aos preceitos das normas internacionais, exercendo a função ex
officio prevista pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, adequando o direito
pátrio às normas internacionais que versem sobre direitos humanos na busca pela
defesa das garantias fundamentais.
2. METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa, foi utilizado o método dedutivo qualitativo,
unificando as informações por meio da pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica
consubstanciada na análise 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 apresentava-se como sinônimo de
poder, visto que além dos seus muros materializavam-se a tortura, vícios, maus
tratos, totalmente longe dos olhos e atenções da sociedade. Era visto como o local
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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 (LEMGRUBER, 1999 apud CRUCES, 2010).
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.
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). Hoje, são vistas como
verdadeiras “faculdades 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
O controle de Convencionalidade nada mais é que o filtro nas leis ordinárias
com em Tratados Internacionais em todos os todos os países, ou seja, as normas
ordinárias devem estar em conformidade com os tratados externos (BUFFARA,
2015).
Estabelece o artigo 2º da Convenção Americana dos Direitos Humanos,
referente ao direito interno que na ausência de legislação que proteja os direitos
fundamentais, o Estado deve se comprometer a realizar tais alterações, a fim de
compatibilizar seu direito interno com o Tratado.5
Em linhas gerais, é possível comparar o Controle de Convencionalidade ao de
Constitucionalidade utilizado no ordenamento jurídico brasileiro.
Enquanto o
Controle de Constitucionalidade garante a análise das leis e atos normativos em face
5

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º 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.
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a Constituição Federal, o controle de convencionalidade versa sobre a
compatibilidade das normas nacionais aos tratados internacionais, logo tal controle
abarca por consequência, a compatibilização das leis nacionais com as normas
internacionais de direitos humanos. (MAZZUOLI, 2011, p. 23)
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?
Algumas ponderações a respeito do não cumprimento dos tratados
internacionais podem ser citadas como, ausência de um banco de dados unificando
os tratados internacionais para que estes sejam internalizados e usados de maneira
adequada pelos Poderes do Estado, deixando de utiliza-los apenas, como faz o
Judiciário apenas para apoiar decisões levando em conta apenas o entendimento já
solidificado internamente e não realizando uma análise da norma estrangeira.
(MORAIS, 2013, p.166-169)
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.
Outro ponto a salutar para o entendimento do tema, se caracteriza pela
compreensão da maneira como se organizam as espécies de normas oriundas das
convenções internacionais dentro do quadro normativo brasileiro, sendo a princípio
um desafio em enquadrar uma norma internacional em sua posição e classificação a
seguir: “i) normas de caráter supraconstitucionais; ii) normas de caráter
constitucional; iii) normas com eficácia supralegais; e iv) normas ordinárias ou de
caráter legal. ” (CAMBI; MARGRAF; FRANCO, 2016, p. 208)
Importante destacar que mesmo as normas dotadas caráter
supraconstitucional pela doutrina, não se aplica este conceito especifico ao Brasil,
devido a estrutura hierárquica de normas, a qual coloca a Constituição no ápice, em
que, pouco importa o conteúdo do tratado ou convenção internacional, uma vez que,
esta não pode sobrepor a Carta Magna, restando reconhecidas as outras três
características, que se classificam conforme a natureza e o espaço e tempo de sua
incorporação. Tratados que não se refiram a direitos humanos são consideradas
normas ordinárias ou de eficácia legal, em seu turno, os tratados que versem sobre
direitos humanos se dividem em duas categorias a saber: i) normas de caráter
Constitucional, aqueles que são recepcionados pelo rito do art. 5º, §3º, uma vez que
se equiparam a lei constitucional tanto na classificação formal como material; e ii) os
tratados de direitos humanos incorporados antes da EC 45/2004, que não possuem
aprovação pelo rito de votação bicameral, sendo considerados normas supralegais
(a maior parte dos tratados no Brasil recebem esta classificação). (HUSEK, 2017, p.
114)
Assim, as normas que versem sobre direitos humanos são dotadas de caráter
diferenciado e recebem sua aprovação por força de Emenda Constitucional,
garantindo força idêntica as normas constitucionais, desde que, aprovadas pelo
quórum especial nas duas câmaras, já as normas anteriores a EC nº 45/2004, que
não foram submetidas a este processo, não recebem esta caraterística especial.
(CAMBI; MARGRAF; FRANCO, 2016, p. 210)
A Corte Interamericana em seus principais julgados decidiu pela aplicação do
controle de convencionalidade pelos órgãos do Estado, assim como no controle de
constitucionalidade, em que os operadores, podem, ao perceber afronta de um ato,
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norma ou legislação em face da Constituição agir para afastar este e reestabelecer a
base constitucional6.
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. 9º, 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 direito
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:
o

§ 1 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 falido 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).

6

“Nos casos Gelman versus Uruguay (24 de fevereiro de 2011); Rochac Hernández e outros versus El Salvador
(14 de outubro de 2014) e Cabrera Garcia e outro versus México; Liakat Ali Alibux versus Suriname (30 de
janeiro de 2014). Neles ficou estabelecido que os juízes, bem como qualquer outra autoridade, devem fazer um
controle de convencionalidade ex officio em relação à aplicação das normas internas e as normas constantes
nos tratados internacionais.”. CAMBI, Eduardo; MARGRAF, Alencar. F.; FRANCO, T. Arantes. Hermenêutica
Constitucional e Controle de Convencionalidade. In: Hermenêutica Constitucional: Desafios para uma
interpretação efetiva. Alencar Frederico Margraf; Rafael de Lazari (organizadores) ... [et al.]. – 1. ed. – Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2016.
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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).
Sendo assim, o projeto de Lei do Senado nº 554 de 2011 traz uma nova
redação ao § 1o do artigo 306, com a intenção de alterar a legislação, para definição
da palavra “sem demora” para o prazo máximo de 24 horas.7
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 (2015), 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 CPP8.
Dentre as principais vantagens apresentadas pela audiência é o próprio
desencarceramento, o que acaba contribuindo para o estado devido o grande custo
7

Art. 306, § 1º, CPP. “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”.
8
Artigo 310, CPP. “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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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
deste instrumento significa buscar as garantias fundamentais do indivíduo, no
entanto esse bônus está sendo utilizado 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 Federal9. Infelizmente, mostramse 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 a 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, parágrafos 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 cuida dos tratados que versam sobre direitos humanos vigaram no
Brasil.

9

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 legais, outros 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, verificamse 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. CONCLUSÃO
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.
O Controle de Convencionalidade exercido pelo CNJ ao propor o Projeto da
Audiência de Custódia em território nacional, seguindo os moldes da Convenção
Americana de Direitos Humanos demonstra como os órgãos dos Poderes do Estado
devem atuar para aparar arestas e falhas cometidas internamente frente aos
tratados internacionais. Cumprindo dessa forma com as determinações normativas
já proferidas em sentenças pela Corte, como o controle ex officio, que visa, conceder
poderes para regulamentar atos e normas internas face as determinações
internacionais pelo controle de normas convencionais.
Nessa esteira o Controle de Convencionalidade realizado surge como
afirmativa a defesa dos Direitos Humanos constantes no tratado internacional,
integrando um bloco de países que vem mudando paradigmas na busca da defesa
dos direitos fundamentais. No entanto, ainda é muito pouco frente ao péssimo
histórico que o Estado apresenta, frente ao cumprimento de Tratados, todavia, tratase de grande passo para mudança de postura do país frente a proteção das
garantias fundamentais.
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A DELAÇÃO PREMIADA NO COMBATE À CORRUPÇÃO
Gustavo Isaac Pedroso Fadel1

RESUMO
A delação premiada está inserida no direito brasileiro como ramo do direito penal e
direito processual penal, onde o delator, que é suspeito da prática de um ato ilícito,
fornece informações que possam ser utilizadas para a apuração de práticas
delituosas de terceiros, recebendo assim, o delator, um “prêmio” por sua conduta,
caso as informações fornecidas sejam relevantes, podendo ser esse “prêmio” a
redução
de
pena
ou
até
mesmo
o
perdão
judicial.
Atualmente, com a operação “Carne Fraca” e “lava jato”, a delação premiada ficou
em evidência no País, mas até onde esse instituto é constitucional? A delação
premiada fere o princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade da
pena? O instituto da delação premiada, para muitos doutrinadores é tido como um
procedimento antiético, mas trás esperança para grande parte da sociedade, que a
anos
suporta
e
resiste
à
corrupção
que
assola
este
país.
Contudo, este instituto da delação premiada está previsto em diversas leis, mas não
se confunde com a confissão espontânea, nem com a desistência voluntária ou o
arrependimento eficaz. O presente artigo trás os pontos favoráveis e desfavoráveis
da delação premiada, um “mal necessário” nos dias de hoje.
Palavras-chave: Delação premiada; Encontro de pesquisa; Operação; Corrupção.
ABSTRACT
The Plea Bargaining its inserted in Brazilian law as a branch of criminal law and
criminal procedural law, where the whistleblower , who is suspected of practicing an
unlawful act, provides information that can be used to investigate third party criminal
practices, receiving, the informant, a "prize" for his or her conduct, if the information
provided is relevant, being this "prize" the reduction of sentence or even judicial
forgiveness. Nowadays, with the "Weak Meat" and” jet launder" operations, the Plea
Bargaining has been in evidence in Brazil, but how far is this institute constitutional?
Does the Plea Bargaining violate the principle of the dignity of human beings and the
proportionality of the sentence? The institute of Plea Bargaining, for many
indoctrinators is taken as an unethical procedure, but it brings hope for much of
society, which for years endure and resists the corruption that plagues this country.
However, this institute of Plea Bargaining is foreseen in various laws, but it is not
equal spontaneous confession, not even with voluntary withdrawal or effective
repentance. The present article brings the favorable and unfavorable points of the
Plea Bargaining, a "necessary evil" today.
1. INTRODUÇÃO
A crise política pelo que o Brasil vem passando nos últimos anos no poder
executivo e legislativo trouxe a tona a delação premiada.
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Esse instrumento do direito processual penal ganhou grande repercussão por
conta da operação lava-jato conduzida pela Polícia Federal brasileira, que cumpriu
mais de mil mandados de busca e apreensão, prisão temporária e de condução
coercitiva.
Portanto, o presente artigo tem como objetivo trazer os principais pontos
negativos e positivos desse instrumento, e ainda analisar a sua conformidade com a
Legislação Brasileira.
Contudo, com os vários acontecimentos recentes no Brasil, é preciso analisar
até que ponto esse instrumento é confiável e em que situações pode ser uma arma
poderosa para combater ao crime organizado.

2. METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado é o exploratório. Gil (1999) considera que a
pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.
A metodologia abordará as fontes jurídicas formais de pesquisa: lei, doutrina
(artigos, livros) e princípios, bem como os artigos científicos virtuais.
3. DELAÇÃO PREMIADA.
3.1 Introdução da delação premiada no Direito Brasileiro.
Para que se possa analisar mais profundamente a delação premiada,
precisamos saber a sua origem na Legislação do Brasil.
A Lei 8.072/90, que trata a respeito de crimes hediondos foi a primeira a
prover a delação premiada no Brasil, precisamente em seu artigo 8º, parágrafo
único2, onde versa sobre a redução de um a dois terços da pena para o membro ou
associado de quadrilha voltada à prática de crimes hediondos, tortura, tráfico de
drogas e terrorismo, que colaborasse e denunciasse o grupo, permitindo o seu
desmantelamento.
Posteriormente, a delação premiada foi previstas em diversas outras Leis,
porém, a sua aplicação prática ganhou força em 1998, com a Lei nº 9613/98, Lei de
Lavagem de Dinheiro, em seu Artigo 1º, §53, que passou a prover prêmios mais
estimulantes para quem colaborasse com a operação, como a possibilidade de
condenação em regime menos gravoso, a substituição de pena privativa de

2

Art. 8º, Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando

seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.
3

Art. 8º, §5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o
autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que
conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização
dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
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liberdade por restritiva de direitos, a redução penal e até mesmo o perdão judicial,
tudo equivalente com a informação prestada pelo delator.
As legislações mais antigas, anteriores a 2011, cometiam o erro de não
regulamentar essa técnica de investigação, o que sujeitava a alguns delatores ao
risco de ficarem sujeitos ao decisionismo judicial. A Lei 12.529/2011 regulamentou
mais especificamente o “acordo de leniência”, prevendo, além do evidente sigilo (art.
864, § 9º), que o colaborador identifique os demais envolvidos e forneça informações
e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação (art. 86, I5 e
II6). Além disso, é preciso que, por ocasião da propositura do acordo, não estejam
disponíveis com antecedência provas suficientes para assegurar a condenação, o
colaborador confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente
com as investigações (art. 86, § 1º) (Hayashi, 2014).
Desde então, a delação premiada na medida em que necessário, aparece
cada vez mais na legislação Brasileira.
3.2 A delação premiada atualmente.
A delação premiada descreve o ato em que o acusado de um crime fornece
informações que possam ter relevância para a solução de um crime ou sobre outros
sujeitos que também possam estar envolvidos no crime. Desta forma, ajudando na
investigação, se tornando este, um delator.
Porém não são quaisquer informações que darão ao acusado um “prêmio” por
ter as fornecido, estas precisam ser verdadeiras e legítimas, e contribuírem para a
investigação.
Exige-se que a colaboração do acusado seja voluntária e não é permitida a
intervenção do juiz na celebração do acordo, porém, há magistrados que
intermediam a negociação.
A delação premiada pode ser obtida de duas maneiras, uma delas é por
sugestão do promotor de justiça responsável pela investigação criminal, então, cabe
a este decidir se o acusado possui informações que possam ser úteis na
investigação. A outra maneira é por desejo do próprio acusado, que deve ser
voluntário e eficiente, porém depende da aprovação da delação pelo promotor,
nesse caso, o réu deve realizar um pedido formal ao promotor por meio de seu
advogado.

4

Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de leniência, com a
extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade
aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem
econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa
colaboração resulte: § 9o Considera-se sigilosa a proposta de acordo de que trata este artigo, salvo no
interesse das investigações e do processo administrativo.
5
I - a identificação dos demais envolvidos na infração;
6
II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação.
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O acusado que aceita esse acordo, automaticamente renuncia ao seu direito
de silêncio7, e este precisa dizer apenas a verdade, correndo o risco de ter o acordo
cancelado e de sofrer sansões.
Neste acordo, vale ressaltar, que se deve constar quais os objetivos
pretendidos pelo acusado, as condições impostas pelo promotor de justiça e pelo
delegado.
No Brasil, hoje, de acordo com as informações prestadas pelo acusado,
levando em conta a veracidade das informações por ele fornecidas, e a relevância
que estas informações tenham para a investigação, o juiz pode reduzir a pena do
acusado entre 1/2 e 1/3.
No entanto, o juiz poderá consentir o perdão pela participação no crime,
poderá anular totalmente a condenação e pode julgar que a pena seja cumprida em
regime semiaberto.
Se acaso fique provada que as informações fornecidas pelo delator são
falsas, pode-se aumentar a pena do acusado, e pode ele, responder pelo crime de
delação criminosa.
Recentemente no Brasil, com o Mensalão, mais precisamente a Ação Penal
470, a delação premiada veio a tona no país, pois os réus nela envolvidos, estariam
dispostos a fornecer informações a cerca de delitos passados e atuais.
Entretanto, os procedimentos e os contornos da delação premiada ainda são
obscuros no Brasil, pois na legislação, é praticamente impossível definir a sua forma
de negociação, seus limites e seus participantes.
3.3 Quem deve ter acesso ao acordo da delação premiada.
Não é claro na legislação que o acusado pode manusear o acordo da
delação, as autoridades que possam o firmar, os compromissos assumidos e os
termos do acordo.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, permitiu ao
deputado Estadual Fernando Capez, o acesso ao depoimentos de um determinado
delator de uma investigação que estava em curso, pois a Súmula Vinculante 14,
garante ao acusado o acesso às provas do inquérito, e permite que os delatados
tenham acesso aos depoimentos da delação premiada que os envolva.
De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, mesmo que o artigo 7º das Leis de
Organizações Criminosas8 garanta que as informações da delação premiada sejam
sigilosas, o seu paragrafo segundo9 permite que os citados tenham acesso.

7

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será
informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas.
Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da
defesa.
8
o
Art. 7 O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações
que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
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3.4 Pontos negativos da delação premiada.
O Estado “premia” a ação feita por delatores, porém, essa está relacionada
com uma ideia básica de traição.
No ordenamento jurídico considera-se que a traição é comum entre os seres
humanos, e institucionalizaram esta como uma forma de obter informações para o
seu proveito.
Tanto este é considerado como um traidor, que recebe direitos privilegiados,
como ser conduzido separadamente dos demais participantes do crime, a cumprir
pena em um presídio diferente dos acusados que este delatou, medidas de proteção
e a participar de sessões que não necessitem de contatos com os outros coautores
do crime.
Vários estudiosos alegam que esse instituto seria barganhar com um
criminoso, que seria uma conduta inadequada, porém, sem este instituto, seria
praticamente impossível conseguir com que os membros acusados de fazer parte de
uma organização criminosa colaborem com a justiça.
Mas o peso desta prova é subjetivo, Para Capez10, a delação possui "o valor
de prova testemunhal na parte referente à imputação e admite reperguntas por parte
do delatado (Súmula n. 65 da Mesa de Processo Penal da USP)". Porém, em
sentido contrário, Aranha11 aduz que “a chamada do co-réu, como elemento único
de prova acusatória, jamais poderia servir de base a uma condenação,
simplesmente porque violaria o princípio constitucional do contraditório”.
Atualmente, com o clamor público por justiça e pelo fim da corrupção, o
depoimento do delator é visto como verdade absoluta pelo povo.
Entretanto, esse instituto sofre grande influência da mídia, vez em que o
delator ao colaborar com a investigação, praticamente confessa o seu envolvimento
no delito.
4. Os princípios garantidos pela Constituição Federal afetados pela Delação
Premiada.
A delação penal pode ferir o princípio da proporcionalidade penal, que
determina que deva existir um equilíbrio entre o crime e a pena, e pode também ferir
o Princípio da dignidade da pessoa humana.
Para que se possa entender como esses princípios são afetados, é preciso
entender suas características.
O princípio da proporcionalidade penal determina que deve existir um
equilíbrio entre o crime cometido e a penal que será imputada ao acusado.
9

o

Art. º7 § 2 O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como
forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo
acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido
de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
10
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 9. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 289.
11
ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p.
125-126.
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Este princípio deve estar presente no legislador que comina as penas, e no
magistrado quando as for aplicar, funcionando assim como da atividade judicial de
aplicação e interpretação das normas penais, e também a atividade legislativa de
criação dos tipos legais incriminadores.
O princípio da proporcionalidade penal é um direito fundamental, garantido
pela Constituição Federal. Os direitos fundamentais determinam as limitações a
serem determinadas a cada cidadão pelo Estado, protegendo as pessoas das
intercessões do Estado que sejam autoritárias, que não sejam necessárias e que
ocasione dano que excedam o necessário para a proteção do proveito público.
Então o Estado negocia com um criminoso e reduz a sua pena, de acordo
com o que o magistrado julgar ser uma informação relevante, pois na legislação não
é previsto os limites da delação premiada e nem a sua proporcionalidade.
O instituto da delação premiada deve ser sempre analisado juntamente com o
principio da proporcionalidade e de razoabilidade, pois quando não observado, fere
gravemente a Constituição Federal, porque reduz a pena que era considerada
proporcional para o delito cometido.
A falta de regulação precisa da delação premiada dificulta a sua aplicação
que acaba por muitas vezes prejudicando o processo penal.
O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito muito abrangente,
porém como o próprio nome já diz, versa sobre a dignidade do homem, seus
valores.
Segundo Plácido e Silva: “dignidade é a palavra derivada do latim dignitas
(virtude, honra, consideração), em regra se entende a qualidade moral, que,
possuída por uma pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida:
compreende-se também como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz
merecedor do conceito público; em sentido jurídico, também se estende como a
dignidade a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo
ou título de alta graduação; no Direito Canônico, indica-se o benefício ou
prerrogativa de um cargo eclesiástico;”
Sendo assim, a grande influência da mídia passa a imagem do delator como
um traidor, um dedo-duro na linguagem informal, e essa imagem provoca repulsa
moral na sociedade, abominando traidores.
Estaríamos assim, voltando ao sistema inquisitorial, valorizando o depoimento
do acusado, conduzindo o processo rumo à condenação e práticas combatidas pela
ampla defesa e pelo direito de silêncio.
Porém, esse instituto efetivou grandes feitos Politicamente e Penalmente no
Brasil. Deve-se observar sempre a voluntariedade do delator, para que este não seja
coagido pelo Estado. Sendo assim, o País terá uma grande aliada no combate ao
crime organizado que tanto perturba e incomoda a sociedade nos últimos anos, a
delação premiada.
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6. A CORRUPÇÃO NO BRASIL.
A corrupção já está inserida no Brasil desde o ano de 1500, como uma
espécie de má herança herdada de Portugal e posteriormente da Espanha.
Os cidadãos brasileiros são afetados diretamente pela corrupção, pois os
investimentos que seriam repassados para a saúde, educação, segurança, e outros
direitos essenciais à vida, são desviados para diversas outras finalidades, como
financiar campanhas eleitorais, corromper funcionários públicos, ou até mesmo para
o enriquecimento próprio dos malfeitores.
A Polícia Federal considera a operação lava jato como a maior investigação
de corrupção na história do país. No ano de 2017, em junho, foi totalizado pela
Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que a partir de 2013, as perdas
causadas pelos diversos desvios de dinheiro, passaram de 120 BILHÕES de reais,
isso apenas no Brasil.
Um dos principais problemas no combate ao crime organizado é a cultura de
impunidade à corrupção ainda vigente no Brasil. O fato de os políticos gozarem de
direitos como o foro privilegiado e serem julgados de maneira diferente da do
cidadão comum também contribui para a impunidade.
Os defensores do foro privilegiado alegam que sem ele, a justiça seria mais
morosa ainda, e os juízes de primeira instância sofreriam influência de todos os
lados.
Segundo Cláudio Weber Abramo, da ONG Transparência Brasil, a Ação
Penal 470 (mais conhecida como "Mensalão") poderia levar até 60 anos para chegar
à decisão final, se os réus interpusessem todos os recursos possíveis previstos pela
legislação.
Na operação Lava-Jato da Polícia Federal, os acordos da delação premiada
começaram em 2014, com o ex-diretor da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, que foi
preso preventivamente, e foi o primeiro a aceitar ao acordo da delação premiada.
Até o dia 16 de junho de 2017, a operação contou com 158 acordos de
colaboração premiada firmados com pessoas físicas e dez acordos de leniência com
pessoas jurídicas.
Acontece que se não fosse esse instituto, talvez nunca fosse possível
penalizar aqueles que cometeram ato ilícito e estão no poder, pois até essas
grandes operações em evidência nos últimos anos, seria praticamente impossível o
sucesso da investigação dos até então “intocáveis”.
Daniel Gonçalves Filho, apontado como um dos chefes de outra operação em
evidência, a “Carne Fraca”, entregou mais de 40 nomes de participantes do
esquema. Mas como colocar um parâmetro de sua colaboração com a recompensa
que este venha a receber do Estado?
A colaboração de Daniel G. Filho evidentemente foi de grande relevância,
pois forneceu mais de 40 nomes de envolvidos nos esquemas corruptos, mas
sabemos que hoje a confissão do réu não tem mais o mesmo peso como no sistema
inquisitório.
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9. CONCLUSÃO
Com a grande cobertura da mídia, cada vez mais nomes são envolvidos nos
esquemas de corrupção, a sociedade anseia por justiça, pois a tempos sofre desse
mal, porém, é preciso ressaltar que apenas o envolvimento dos nomes dos
delatados no depoimento do delator não afasta a presunção da inocência. A sua
culpabilidade, só será provada após sentença condenatória, e esta não pode ser
fundamentada apenas com base no depoimento do delator, mas principalmente por
outras provas efetivamente produzidas.
É preciso se atentar para o valor da delação premiada como prova, pois o
delator se trata de uma pessoa que está diretamente interessada no rumo do
processo penal
Não restam dúvidas que a delação premiada possa trazer extraordinários
benefícios para o direito processual penal moderno, porem, esta deve ser
regularizada em questão do peso das informações fornecidas pelo delator, quão
proporcional o seu “prêmio” por colaborar deve ser.
Em muitas hipóteses, o magistrado tem a liberdade absoluta, usando da
hermenêutica para optar se concederá ou não a delação premiada pro então
acusado, pode também optar por um possível perdão judicial, ou apenas conceder
melhoras praticamente insignificantes para a pessoa que até então realizou o acordo
com o Estado.
Neste sentido, o instituto da delação premiada se choca diretamente com as
garantias do contraditório, da ampla defesa, da não auto-incriminação e do estado
de inocência do acusado.
O jurista, deve sempre aplicar a delação premiada de forma proporcional e
razoável, ponderando para os direitos básicos do delator, e usar sua hermenêutica
para que o delator e Estado não sejam prejudicados.
Deve-se sempre realizar a delação premiada observando os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade penal, e levar em conta o
princípio da dignidade da pessoa humana, para que o delator não seja julgado pela
sociedade e não tenha a sua dignidade ferida.
Espera-se cada vez mais a presença do instituto da delação premiada em
nosso ordenamento jurídico, e que este seja usado de forma coerente, justa,
razoável e proporcional, garantindo todos os direitos dos acusados, sejam eles
delatores ou delatados.
Com suas vantagens e desvantagens, a delação premiada é um “mal
necessário” nos dias de hoje, mesmo com pouco ou nenhum critério técnico, mas
trás para todos um resultado satisfatório, seja o Estado, que recebe ajuda para a
investigação, seja para o delator, que recebe benefícios pelas informações
fornecidas, e para a sociedade, que a tempos anseia por justiça dos que muito o
prejudicaram.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

8. REFERÊNCIAS.
A Lava Jato em números. Caso Lava Jato. Ministério Público Federal. Disponível
em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1ainstancia/parana/resultado. Acesso em 26 de setembro de 2017
AMORIM, Silvia (12 de julho de 2013). Sem foro privilegiado, impunidade cresce,
avaliam especialistas. O Globo. https://oglobo.globo.com/brasil/sem-foro-privilegiadoimpunidade-cresce-avaliam-especialistas-9022096 . Acesso em 27 de setembro de
2017.
ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 5. ed.
São Paulo: Saraiva,1999. P. 125-126.
CANÁRIO, Pedro. Quem é delatado tem direito de acessar delação premiada,
decide Gilmar Mendes. Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-mai25/capez-garante-acesso-depoimentos-delacao-acusado. Acesso em 10 de outubro
de 2017.
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 9. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva,
2003. p. 289.
COMBATE À CORRUPÇÃO: A OPERAÇÃO LAVA JATO. Politize. Disponível em:
http://www.politize.com.br/lava-jato-combate-corrupcao/. Acesso em 29 de setembro
de 2017.

COSTA, Marcelo Dangelo da. DELAÇÃO PREMIADA. Disponível em
<http://www.conteudojuridico.com.br/monografia-tcc-tese,delacaopremiada,22109.html>. Acesso em 01 de outubro de 2017.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
HAYASHI, Francisco Yukio. Entenda a “delação premiada”. Disponível em
https://franciscohayashi.jusbrasil.com.br/artigos/138209424/entenda-a-delacaopremiada acesso em 05 de outubro de 2017.
NOVO, Benigno Nunez. A importância do instituto da delação premiada. Disponível
em: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10329/A-importancia-do-instituto-dadelacao-premiada. Acesso em 17 de outubro de 2017.
PEREIRA, Frederico Valdez. Valor probatório da colaboração processual (delação
premiada)Revista CEJ, V.13, n. 44 jan.mar/2009
Revista Consultor Jurídico, ed. (19 de março de 2007). «Foro privilegiado é sinônimo
de impunidade, afirma OAB». Acesso em 29 de setembro de 2017. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2007-mar19/foro_privilegiado_sinonimo_impunidade_afirma_oab

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

RICARDO. A Delação Premiada no Direito Brasileiro. Disponível em:
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2006_1/ri
cardo.pdf. Acesso em: 15 de outubro de 2017.
SILVA, Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. II; São Paulo: Forense, 1967, p. 526.

ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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RESUMO
O trabalho tem como problema analisar aspectos controvertidos da recuperação
judicial de empresas, e como objetivo demonstrar a importância da recuperação
judicial, descrevendo os aspectos em que a lei 11.101/05 aborda está
oportunidade de recuperar a empresa que está encontrando dificuldade de
cumprir com suas obrigações. Como aspectos metodológicos a pesquisa se
constitui em uma análise exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir
do método dedutivo. Como instrumento de coleta de dados destaca-se a pesquisa
bibliográfica e documental. Está lei traz um respiro e um novo rumo para os
proprietários de empresas, trabalhando de maneira que o empresário não venha a
fechar, com isso tendo uma oportunidade de retornar e ganhar força no mercado
de trabalho novamente. A recuperação judicial terá um administrador judicial que
tem como objetivo único administrar o processo da recuperação. A recuperação
judicial tem uma grande função social para a sociedade, pois proporciona a
sustentação dos empregos, assim proporcionando o uma garantia aos
trabalhadores de continuarem trabalhando.
Palavras-chave: Recuperação judicial; função social; trabalhador.
Abstract
The work has as a problem to analyze controversial aspects of the judicial
recovery of companies, and as an objective to demonstrate the importance of
judicial recovery, describing the aspects in which Law 11.101 / 05 addresses is an
opportunity to recover the company that is finding it difficult to fulfill its obligations.
As methodological aspects the research constitutes an exploratory analysis, of
qualitative character, developed from the deductive method. As a tool for collecting
data, we highlight bibliographical and documentary research. This law brings a
breather and a new direction for business owners, working in a way that the
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entrepreneur does not close, thus having an opportunity to return and gain
strength in the job market again. The judicial recovery will have a judicial
administrator whose sole objective is to administer the recovery process. Judicial
recovery has a great social function for society, as it provides the support of jobs,
thus providing a guarantee for workers to continue working.
Keywords: Judicial recovery; social role; worker.
1 INTRODUÇÃO
No momento atual a economia vem tomado rumos não estáveis, de grande
percussão dentro do país, ainda podemos distinguir que a economia
desestabilizou muitas empresassem vários setores. Sendo que algumas
empresas vieram a passar por dificuldades para cumprir com suas obrigações
tanto aos credores, como com os próprios funcionários apresentando grande
dificuldade como um aspecto geral.
Em 2005 com a Lei 11.101 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial
e a falência do empresário e da sociedade empresária, traz um respiro para as
empresas proporcionando uma grande oportunidade de reestruturação, sendo
favorável para todas as partes envolvidas na decorrência das dificuldades em que
se encontra.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça a Lei 11.101/2005 vem
para substituir a antiga Lei de Concordatas de 1945, que abordava a remissão e
ampliação de prazos no que se diz respeito aos credores. O artigo 385 do Código
Civil apresenta a remissão como a extinção da obrigação com a aceitação do
credor e sem prejuízos de terceiros.
Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma análise
exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo.
Como instrumento de coleta de dados destaca-se a pesquisa bibliográfica e
documental.
2 INICIO DA PREPARAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
De acordo com a Lei 11.101/2005 não são todas as empresas que podem
participar do benefício da Recuperação Judicial sendo ela de acordo com o artigo
exposto:
Art. 2o Esta Lei não se aplica a:
I – empresa pública e sociedade de economia mista;
II – 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 legalmente equiparadas às anteriores.

A empresa entra em pedido de recuperação judicial apresentando ao
judiciário em petição inicial os motivos do pedido e apresenta a situação com os
documentos necessários como balanço dos três últimos anos e outros
documentos necessários, e expondo um parecer contábil da situação da empresa
no que diz respeito a todas as demonstrações. Em um prazo de 60 dias a

empresa deve apresentar um planejamento ao judiciário de como ela pretende se
recuperar.
No que se refere o artigo 6º §4º na recuperação ocorre a suspensão do
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, com o prazo de 180
dias. Neste prazo a empresa fica protegida para se preparar e colocar as suas
contas em dia para começa a recuperação.
Após a aprovação do plano de recuperação e nomeado o administrador
judicial, que deverá ser sempre um profissional idôneo, que é aquele profissional
capacitado e merecedor para desempenhar sua função que é de extrema
responsabilidade. As qualidades necessárias para ser um administrador judicial:
idoneidade para o desempenho da função, preferência por advogado,
economista, administrador de empresas ou contador e a possibilidade de escolha
de pessoa jurídica para administrar a falência ou recuperação judicial da empresa.
(MAMEDE, 2014 p. 53).
Sobre o administrador judicial a Lei 11.101/2005 expõe:
Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo,
preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou
contador, ou pessoa jurídica especializada.
Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa
jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome
de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de
recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do
juiz.

Ainda no que a Lei 11.101/2005 explana sobre os honorários do
administrador judicial:
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do
administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do
devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no
mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
o

§ 1 Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial
não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores
submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na
falência.
o

§ 2 Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido
ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto
nos arts. 154 e 155 desta Lei.
o

§ 3 O administrador judicial substituído será remunerado
proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem
relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo
ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que
não terá direito à remuneração.
o

§ 4 Também não terá direito a remuneração o administrador que
tiver suas contas desaprovadas.

o

§ 5 A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite
de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de
pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Ainda no processo de recuperação judicial:
Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as
despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das
pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.

Em que se refere o artigo 7º §2º da lei 11.101/2005 o administrador judicial
fará publicar em edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias.
Segundo Rosemarie Adalardo Filardi, a Assembléia Geral de Credores em si é
um órgão colegiado, pois pode ser considerado como uma reunião de pessoas
que possui interesses em comum, pois age visando o interesse coletivo, tanto no
processo de recuperação judicial como no processo falimentar. É também na
Assembléia Geral de Credores que acontece a seleção dos membros do Comitê
que em cada uma das classes de credores faz se representar, bem com o de
seus substitutos.
De acordo com a Lei 11.101/2005:
Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de
credores:
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho;
II – titulares de créditos com garantia real;
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com
privilégio geral ou subordinados.
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou
empresa de pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)

No que se refere aos créditos de derivados da legislação do trabalho, são
todas as ações que são movida contra a empresa no período vigente, como por
exemplo um funcionário sai da empresa e entra com uma ação para pleitear
alguns pontos que não estão de inteiro acordo na rescisão como por exemplo
horas extras e a empresa é condenada a pagar esse valor ao funcionário de
forma parcelada mensal, este trabalhador devera se habilitar como credor para
receber o credito na recuperação judicial e posteriormente em uma possível
decretação de falência o mesmo irra entrar como credor preferencial devido a sua
categoria.
Os créditos com garantia real são os que contem garantias como nos
casos de hipoteca sobre o imóvel do falido ou penhor sobre o mesmo, alienação
fiduciária entre outros neste mesmo viés, o bem será avaliado de maneira
onerosa no momento da arrecadação sendo possível o próprio credor pleitear a
aquisição do imóvel com o intuito de sanar o credito vencido, caso não seja
possível, só irá receber no momento apropriado.
Créditos quirografários são os que envolvem instituições financeiras,
indenizações por ato ilícito, contratos mercantil, ou seja créditos que não

continham garantia real. Os créditos trabalhistas vencidos ou seja os excedentes
aos 150 salários mínimos.
Os créditos com privilegio especial são: o credor por benfeitorias
necessárias ou úteis sobre a coisa beneficiada (CC, art. 964, III); o autor da obra,
pelos direitos do contrato de edição, sobre os exemplares dela na massa do editor
(CC, art. 964, VII); os credores titulares de direito de retenção sobre a coisa retida
(LF, art. 83, IV, C); os subscritores ou candidatos à aquisição de unidade
condominial sobre as quantias pagas ao incorporador falido (Lei nº 4591/64, art.
43, III); o credor titular de nota de crédito industrial sobre os bens referidos pelo
art.17 do Dec. Lei nº 413/69; crédito do comissário (CC, art. 707).
Créditos com privilégio geral ou subordinados são os que referem-se aos
que decorrem dos debentures com garantia fluente; os honorários advocatícios;
em especifico ao subordinado refere-se ao sócios ou administradores em relação
ao pro labore (retirada) e aos lucros da empresa até o momento da decretação da
falência.
Os titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de
pequeno porte entram como incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014, pois
quando a lei de recuperação judicial entro em vigência não se fazia referência a
esta categoria só após foi incluída.
No que se refere o artigo 47 da lei 11,101/2005 o objetivo da recuperação
judicial é a superação da crise econômica tendo a função social da recuperação
com o objetivo de manter a empresa como fonte gerado de empregos para os
trabalhadores.
De acordo com a Lei 11.101/2005:
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

3 PLANO APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES
Quando ocorre a aprovação do plano de recuperação judicial peala
assembleia-geral de credores.
No que se refere a Lei 11.101/2005:
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a
recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de
credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela
assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.
§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em
plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde
que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade
do valor de todos os créditos presentes à assembléia,
independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do
art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes
com
credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de
1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art.
45 desta Lei.
§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com
base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento
diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

Após a aprovação dos credores começa de fato a recuperação judicial
tendo os parâmetros já pré-estabelecidos no plano de recuperação apresentado
em seu prazo acordado. As atividades dentro da empresa devem ocorrer de
maneira plena assim como proposto, os pagamentos tanto das classes devem
ocorrer uma vez por mês. As atividades do dia-a-dia da empresa continuam
acerem feitas como pagamentos de novas despesas, como as despesas fixas,
tudo normal.
A movimentação contábil deve proceder de maneira extremamente de
maneira correta em todas as suas apropriações e contra partidas de maneira
justificada, levando em consideração que o contador deve apresentar o
fechamento mensal contábil e demais relatórios, para o administrador judicial que
estará acompanhando possíveis divergência no decorrer da recuperação, assim
podendo realizar possíveis questionamento para esclarecer possíveis dúvidas em
relação contábil. Em alguns casos a administração pode levar a empresa a ser
condenada a falência devido a algum motivo de má administração ou até mesmo
por não esclarecimento necessário, sendo necessário um grande emprenho para
que tudo ocorra dentro do combinado.
4 QUANDO O PLANO NÃO É APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE
CREDORES
A assembléia-geral de credores pode não aprovar o plano geral de
credores, mesmo sem levar em conta a função social da recuperação judicial,
sendo assim de acordo com a Lei 11.101/2005:
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação
judicial:
I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do
art. 42 desta Lei;
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação
no prazo do art. 53 desta Lei;
III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos
o
termos do § 4 do art. 56 desta Lei;
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano
o
de recuperação, na forma do § 1 do art. 61 desta Lei.

Ao ser decretada a falência pelo juiz será por meio de sentença em que o
administrador judicial tomará frente do fato ocorrido e assumira os tramites
necessários para a execução da falência, afastando o administrado da empresa
para assumir o seu lugar.
De acordo com a Lei 11.101/2005:
Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas
atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens,
ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.
Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da
celeridade e da economia processual.

O administrador judicial representara a massa falida em todas ações sobre
bens e qualquer outro negócio correspondente a falido.
No que se refere a Lei 11.101/2005:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer
todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas
as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que
o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas
no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador
judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob
pena de nulidade do processo.

O administrador judicial ao ser decretada a falência se fara presente até a
sede da empresa e em alguns casos realizará a lacração da sede e irá expor aos
funcionário que por motivo de falência os mesmo estão com seus contratos de
trabalho encerrados. Um procedimento que se pode ocorrer é dar baixa nas
carteiras de trabalho, realizar a rescisão contratual com ressalva de que não
foram feitas a quitação das verbas trabalhista, e entregar as guias de seguro
desemprego e chave para sacar o fundo de garantia.
O procedimento da classificação de credores de acordo com a Lei
11.101/2005:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150
(cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de
acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e
tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;
IV – créditos com privilégio especial, a saber:

Os funcionários da empresa a partir do momento que foi decretada a
falência passam a se tornarem credores, entrando como preferencias até 150
(cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, porém o mesmo terá que
ingressar com ação de habilitação de credor, para que possa receber suas verbas
referentes ao termino do contrato de trabalho.
4.1 ARRECADAÇÃO DO ATIVO PARA LEILÃO
O administrado judicial fará a arrecadação do ativo para começar a efetuar
os pagamentos dos credores correspondente a sua categoria em sua ordem de
preferência.
De acordo com a Lei 11.101/2005:
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação
do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em
uma das seguintes modalidades:
I – leilão, por lances orais;
II – propostas fechadas;
III – pregão.
o

§ 1 A realização da alienação em quaisquer das modalidades de
que trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em
jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se
tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na alienação da empresa
ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros meios que
contribuam para o amplo conhecimento da venda.

Procedimento adotado após a arrecadação dos valores mediante leilão no
que se refere a Lei 11.101/2005:
Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais,
na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o quadro-geral de credores,
as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao
pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83
desta Lei, respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões
judiciais que determinam reserva de importâncias.
o

§ 1 Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos
ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de
não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos
depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores
remanescentes.
o

§ 2 Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao
levantamento dos valores que lhes couberam em rateio serão intimados
a fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual os recursos serão
objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

Em alguns casos pode se faz necessário a continuação das atividades
dentro da sede, para que se possa fazer a manutenção da mesma até um
determinado período.
Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à
administração da falência, inclusive na hipótese de continuação
provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta
Lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis
em caixa.

Nos casos em que os salários dos funcionário não estejam em dia, será
realizado o pagamento assim que entrar dinheiro em caixa mesmo que se este
dinheiro seja proveniente do leilão neste caso tem preferência dentro do valor
correspondente no artigo 151 da lei 11.101/2005.
Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial
vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o
limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão
logo haja disponibilidade em caixa.

A lei 11.101/2005 aborda ainda a punição nos casos em que o credor agir
de má fé:
Art. 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas,
acrescidas dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na
constituição do crédito ou da garantia.

Nos casos em que consiga pagar todos os credores e se ainda houver
saldo em caixa do este valor será devolvido ao falido mediante o exposta na lei
11.101/2005.
Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao
falido.

5 CONCLUSÃO
Portanto, pode-se concluir que, a recuperação judicial traz um grande
benefício perante a sociedade, devido a sua função social, pois ao definir a
recuperação estará mantendo empregos, pois a empresa ganha a oportunidade
de se recuperar e manter a geração de renda, que caso contrário estaria gerando
desemprego decorrente das demissões dos funcionários da empresa.
Agrega valor perante a sociedade que se encontra em um momento
econômico tão delicado nos dias atuais, pois a mesma sobrevive em cadeia, e
precisa da renda dos trabalhadores para a sua efetivação social e econômica que
é de extrema importância social.
A recuperação judicial é de grande importância, pois propõem o pagamento
de credores, pois os mesmo sobrevivem de suas atividades econômicas, que são
afetadas pela recuperação judicial, e também os credores tem sua função social e
dispõe de empregados que são mantidos através de suas rendas. Pois os
credores assumem um papel muito importante na recuperação judicial a

representatividade sendo de suma importância que suas obrigações sejam
quitadas.
Por tanto dentro da recuperação o administrador judicial tem um total
comprometimento, perante tudo que ocorre no decorrer do plano de recuperação
judicial, o mesmo deve zelar para a efetivação do plano e que seja cumprida
todas as obrigações decorrentes a recuperação judicial.
Sendo assim a recuperação judicial tornou-se um amparo para as
empresas nos momentos de dificuldade, tendo como uma opção para que ela
possa se restabelecer dentro do mercado novamente, efetivando a sua função
social que tem em vista a geração de empregos.
Conclui-se ainda que mesmo nos casos de decretação de falência a
recuperação judicial teve sua importância, pois a mesma proporcionou a
habilitação dos credores e o funcionários também mesmo que de maneira não tão
rápida estarão recebendo suas verbas trabalhistas.
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RESUMO
As mudanças atingidas pelas revoluções no âmbito judicial, traz inúmeras
controversas, umas das que podem ser verificadas é o dano moral a pessoa jurídica.
Os danos morais os abalos sofridos pelas pessoas físicas, ficam mais claras e mais
ajustáveis para ser indenizável, já à pessoa jurídicas, existe um âmbito muito maior a
ser indenizado, como demonstrar os tipos de transtornos ocorridos e a penalização
devida a ser indenizado à empresa que sofreu o dano. A empresa, pessoa jurídica,
também tem o direito de ser indenizado como acontece com a pessoa física, mas de
que maneira provar e como seria indenizar a empresa, para que esta possa haver
indenização no tanto quanto devido ao abalo ocorrido. O dano moral quando
indenizado tem o condão de amenizar os transtornos sofridos pelas partes.
Normalmente, a indenização é paga em dinheiro, para que a pessoa que sofreu o
abalo moralmente à pessoa, possa ser indenizado por isso, e obter uma amenização
pelo fato que gerou o dano moral, e a parte que causou o dano pudesse de uma
forma pagar pelo mal causado. Esclarece-se o dano que deve ser indenizado a
pessoa física, porém se for analisado por outro ponto de vista, para que, havendo
um dever de indenizar a pessoa jurídica, como deverá ser esta indenizada? De que
maneira poderia atingir uma indenização para amenizar o dano sofrido por pessoa
jurídica? A diminuição de venda ou perda de serviços prestados, deveriam ser
indenizados por abonações indevidas vinculadas a pessoa jurídica.
Palavras-chave: pessoas; indenização; dores da alma.

ABSTRACT
The changes reached by the revolutions in the judicial scope, brings numerous
controversies, one of which can be verified is the moral damage to legal person. The
moral damages caused by individuals, are clearer and more adjustable to be
compensable, and to the legal person, there is a much greater scope to be
indemnified, such as demonstrating the types of disorders that occurred and the
penalty due to be indemnified to the company who suffered the damage. The
company, a legal entity, also has the right to be indemnified as happens with the
individual, but in what way to prove and how it would be to indemnify the company,
so that this company can be indemnified as much as due to the occurrence. The
moral damage when indemnified has the ability to alleviate the disorders suffered by
the parties. Normally, the indemnity is paid in cash so that the person who has
1
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suffered the moral damage to the person can be compensated for this, and obtain a
mitigation for the fact that generated the moral damage, and the party that caused
the damage could in a way pay for the wrong done. It clarifies the damage that
should be indemnified to the individual, but if it is analyzed from another point of view,
so that, having a duty to indemnify the legal entity, how should it be indemnified? In
what way could an indemnity be obtained to ease the damage suffered by a legal
entity? The decrease in sales or loss of services rendered should be indemnified by
undue payments linked to a legal entity.
Key-words: people; compensation; heartaches.

1. INTRODUÇÃO
O ressarcimento causado em razão do dano moral pode ser visto durante
toda a história, e por diferentes maneiras e ponto de vista da época, foi feito seu
ressarcimento.
O dano moral é aplicado normalmente a pessoa física em diversas áreas,
pois é considerado como dores sofridas pela pessoa, abalo emocional ocorrido,
tratando-se de dores sofridos pela alma.
Por se tratar de dano, e o ressarcimento deve reparar os danos sofridos pela
pessoa, não é apresentado com clareza em relação as pessoas jurídicas de como
deve ser ressarcido, não há como conseguir ter a mesma medida em relação as
pessoas jurídicas, por quase sempre tratar-se de pessoa com uma relação
econômica superior à de pessoa física.
O dano pode ser indenizado também a pessoa jurídica, não sendo nos
mesmos termos aplicados à pessoa física, por tratar de pessoas de personalidades
diferentes bem como seus objetos, enquanto o dano moral fere a pessoa jurídica em
seus sentimentos ou propriamente sua estética, a pessoa jurídica sobre abalo em
seus lucros e venda.
O dano moral causado à pessoa física trata de algo que a pessoa sofreu e
não conseguir ter por conta exclusiva do evento danoso, abalo psicológico sofrido,
causas estéticas e a morte ocorrido a alguém.
O dano moral causado à pessoa jurídica pode afetar a imagem estabelecida
pela empresa, qual pode ter levado anos para ser reconhecida, podendo com toda
certeza prejudicar os lucros atingindo seus patrimônios, pois a empresa deixa de
receber pelo abalo ocorrido pelo dano moral causado.
O dano ocorrido pela pessoa física ou jurídica, é de difícil reparação total, o
que deve ser de algum jeito amenizado, ou esclarecido, quando se trata
exclusivamente de imagem.
2. METODOLOGIA
Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo,
realizado através de pesquisa em livros, revistas jurídicas, artigos e pesquisas
científicas.
As pesquisas influenciaram na realização do presente trabalho, analisando
os tipos de danos morais às pessoas de direito, como influenciam na aplicabilidade
da pena e ainda verifica como é possível as pessoas serem indenizadas pelos
danos morais sofridos.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 - Dano Moral Na História
Os danos morais tiveram seus primeiros indícios com o Código de Manu e
com o Código de Hamurabi. (ALTAVILA, 2013)
O Código de Hamurabi trouxe consigo as leis penalizadoras, sendo uma das
mais conhecidas historicamente, a Lei de Talião, a qual expressa a maneira
penalizadora ao dano ou mal causado a outra pessoa.
Podendo ser verificado no Capítulo IX, do Código de Hamurabi, o qual é
expressamente taxativo e descreve a Injúria e difamação, de acordo com o seguinte
texto:
Art. 127 – Se alguém difama uma mulher consagrada ou a mulher de um
homem livre e não pode provar, deverá arrastar esse homem perante o Juiz
e tosquiar lhe a fronte (ALTAVILA, 2013, p. 47).

O Código de Hamurabi apresentou não apenas a pena, mas tratou também
de vários assuntos importantes sobre direito da pessoa, do casamento e da adoção,
contendo 58 artigos especificamente; e apresenta ainda formas da vítima ser
ressarcida de outra maneira que possa satisfazer o pagamento compensatório.
Seu princípio geral era a ideia de que “o forte não prejudicará o fraco”, pelo
que sua interpretação nos demostra que havia uma preocupação constante
de conferir ao lesado uma reparação equivalente, o que ficou mais
conhecido através do seu célebre axioma primitivo “olho por olho, dente por
dente (a lei de Talião), constante dos parágrafos 196, 197 e 200 do código:
§ 196. Se um awilum destruir um olho de um awilum: destruirão seu olho; §
197. Se quebrou o osso de um awilum: quebrarão os seus ossos; § 200. Se
um awilum arrancou um dente de um awilum igual a ele: arrancarão o seu
dente”(GAGLIANO, 2008, p. 57)

Interessante retratar como já naquela época qualquer mal ou desavença
causada a outrem tinha uma pena, tem-se então outro artigo que deixa não só claro,
como expresso a indenização:
§ 109. Se um awilum ferir o filho de um awilum e, em consequência disso,
lhe sobrevier um aborto, pagar-lhe-á dez ciclos de prata pelo aborto;
§ 211. Se pela agressão fez a filha de um Muskenum expelir o (fruto) de seu
seio: pesará cinco ciclo de prata;
§ 212. Se essa mulher morrer, ele pesará meio mina de prata. (GAGLIANO,
2008, p. 58).

O Código de Hamurabi buscava de alguma forma tratar da reparação do dano
material ou moral, penalizando o agente causador nas mesmas penas sofridas.
Na Grécia, começou a ser utilizado, para que a vítima fosse compensada
financeiramente por seu dano causado com o Código de Manu, pode-se analisar no
capítulo das injúrias, o qual era ferocíssimo qual estabelecia “penas de língua
cortada, estilete de ferro em brasa, óleo fervendo pela boca e pagamento de multa”
(ALTAVILA, 2013, p. 73).
O Código de Manu apresentou um grande avanço, pois apresentava que o
agente causador do dano devia pagar um certo valor.Como aponta Clayton Reis:
Suprimiu a violência física, que estimulava nova reprimenda igualmente
física, gerando daí um ciclo vicioso, por um valor pecuniário. Ora, a alusão
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jocosa, mas que retrata uma realidade na história do homem, onde o bolso
é a parte mais sensível do corpo humano, produz efeito de obstar
eficazmente o animus do delinquente (GAGLIANO, 2008, p. 59).

No Direito Romano, a Lei das XII Tábuas também previa penas patrimoniais
para crimes como dano, injúria e furto, mas não era esclarecido essa ideia da
reparação pelo dano causado à pessoa. Cito:
Art. 693, inciso VIII: “- O dono de uma propriedade ameaçado de prejuízo
pelas águas pluviais provenientes de trabalhos artificiais ou por um
aqueduto, tem direito de pedir garantias contra os mesmos prejuízos”
(ALTAVILA, 2013, p 103).

No Alcorão exemplos de repressão histórica, verificado ainda vários preceitos
que foram utilizados no Código de Hamurabi, analisam-se no art. 127 do capítulo
XVI: “Se vos vingardes, que a vossa vingança não ultrapasse a afronta recebida.
Porém aqueles que sofrerem com paciência farão uma ação mais meritória”
(GAGLIANO, 2008, p. 59).
No antigo testamento descrito na Bíblia Sagrada, verifica-se que a honra era
algo muito importante, e em algumas passagens a reparação pelo dano é muito
evidente, verificado no livro de Deuteronômio, 22:28-29:
Se um homem encontrar uma moça virgem não desposada e, pegando
nela, deitar-se com ela, e forem apanhados, o homem que dela abusou dará
ao pai da jovem cinquenta ciclos de prata, e, porquanto a humilhou, ela
ficará sendo sua mulher; não a poderá repudiar por todos os seus dias
(GAGLIANO, 2008, p. 60).

No Brasil Colônia a reparação pelo dano causado não existia, mas com o
advento do Código Civil em 1916, levou-se as primeiras defesas na reparação do
dano moral. Neste sentido, Clóvis Beviláquia, autor do projeto do Código Civil:
Em meu sentir, o sistema do Código Civil, nas suas linhas gerais,
relativamente no ponto questionada, é o seguinte: a) Todo dano seja
patrimonial ou não, deve ser ressarcido, por quem o causou(...). b) Com
razão mais forte, deve ser reparado o dano proveniente de ato ilícito; c)
Para reparação do dano moral, aquele que se sente lesado dispõe de ação
adequada; d) Mas o dano moral, nem sempre, é ressarcível, não somente
por não se poder dar-lhe valor econômico por não se poder apreça-lo em
dinheiro (...). GAGLIANO, 2008, p. 64-65)

Os direitos e deveres das pessoas são de conhecimento histórico e a muito
tempo vem se discutindo a melhor maneira da vítima de um dano ser indenizada a
contento.
A legislação atual apresenta várias heranças de escritos históricos e
referências desses Códigos e leis apresentadas, conforme comparativos com as
nossas normas atuais.
Para cada tipificação, é possível atribuir-se direitos e deveres para cada
pessoa.
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3.2 – Conceito De Dano
O Dano constitui no inadimplemento, do não cumprimento de uma obrigação,
sendo indispensável a presença de algum dano ou prejuízo, sofrido pela pessoa,
para que seja configurado o dano civil.
Para que seja objeto de discussão para a caracterização dos danos,
discutimos dois pressupostos a saber:
a extensão da lesão sofrida e a
responsabilização do causador do dano, mas atualmente o Superior Tribunal de
Justiça, considera dano como os direitos violados da pessoa.
A primeira corrente defende que o autor deve mostrar a extensão sofrida,
não podendo se restringir a narrar os fatos, pois, na hipótese de
condenação, é a extensão da lesão que vai servir de parâmetro para se
determinar o quantum indenizatório. A segunda corrente, que vem sendo
admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a
responsabilização do causador do dano opera-se pela violação a um direito,
não havendo necessidade de se provar prejuízo. O que se deve provar,
apenas, é o fato que causou a lesão (BAHENA, 2013, p. 9).

O dano pode ser visto como material e o moral. Em relação ao dano material
a pessoa de direito sofre um dano causado a algo concreto, como casa, carro, etc.
Conforme constata-se:
O dano patrimonial vem a ser a lesão concreta, que afeta um interesse
relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total
ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de
avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável (DINIZ, 2009, p. 67)

No dano moral, o dano é sofrido pela pessoa em relação a sua honra ou
direitos que deixaram de ser adquiridos por algum motivo, como uma inscrição
indevida, tarifas cobradas indevidamente entre outras.
A reparação do dano nada mais é que uma sanção, que visa o ressarcimento
pelo prejuízo causado.
Sendo a reparação do dano, como produto da teoria da responsabilidade
civil, uma sanção imposta ao responsável pelo prejuízo em favor do lesado,
temos que, em regra, todos os danos devem ser ressarcíveis, eis que,
mesmo impossibilitada a determinação judicial de retorno ao status quo
ante, sempre se poderá fixar uma importância em pecuniária, a título de
compensação. (GAGLIANO, 2008, p. 38)

Os atributos mais vistos e considerados mais fundamentais para a
caracterização do dano seria: “a) violação de um interesse jurídico – patrimonial ou
moral; b) a efetividade ou certeza, c) subsistência.” (GAGLIANO, 2008, p. 40)
Ou seja, devendo a pessoa ser indenizada sempre que tiver um abalo físico,
ou no caso de pessoa jurídica, o abalo que veio a sofrer por ter perda de ganhos na
empresa, pela sua imagem abalada por episódios inverídicos.
3.3 – Dano Moral À Pessoa Física
O dano moral é o abalo sofrido pela pessoa, sendo psicológico ou físico, que
agrava sua rotina habitual e lhe traz transtornos, quais deixa de ser um mero
aborrecimento.
O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário,
nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos
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afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima de
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua
intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados
constitucionalmente. (GAGLIANO, 2008, p.55)

Visto que quando a parte sofre um dano que abala significativamente sua
rotina habitual, trazendo ainda transtornos psicológicos, prejudicando sua honra,
profissão e família, não há como pagar um preço sobre o calvário vivido, mas tentase busca meios de se atenuar os prejuízos sofridos.
O dano recebido através de dinheiro ou outros meios, nada mais é que uma
sanção que deve o causador sofrer. Sendo ainda que os valores a serem recebidos
devem ser satisfatórios compensando o dano causado e o tempo que ocasionou o
dano, ou que a parte teve que esperar para que fosse tenuamente ressarcido.
O pagamento da indenização deve ser o mais amplo possível para que a
parte possa consideravelmente reaver seu dano causado, e que a parte geradora
não venha a causar novos danos a outrem.
O dano moral é estabelecido por diversos elementos tais como: fato danoso,
o prejuízo, a relação qual foi estabelecida entre eles e a antijuricidade ou
culpabilidade. Os quais são imprescindíveis para que seja estabelecido o grau do
dano causado.
Para que haja dano a ser reparado deve ser apresentado os seguintes requisitos
compreendidos por Maria Helena Diniz:
“a) diminuição ou destruição de um bem jurídico, patrimonial ou moral
pertencente a uma pessoa; b) efetividade ou certeza do dano; c)
causalidade; d) subsistência do dano no momento da reclamação do
lesado; e) legitimidade;f) ausência de causas excludentes de
responsabilidade”. (DINIZ, 2009, p. 65-67).

Para todo dano causado, deve ser aplicado uma medida que possa indenizar
a parte que sofreu o dolo e ainda, que a parte causadora de tal dolo, sendo ele de
qualquer área ou ação, receba uma pena que possa sofrer algum tipo de reação
para que não volte a causar novamente o dano a outrem.
Normalmente o dano moral retrata o abalo sofrido pela pessoa física, sendo
que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus
direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada,
honra e imagem.
3.4 – Dano Moral À Pessoa Jurídica
Historicamente a pessoa jurídica não existia, apresentando-se desta forma no
Direito Romano e no Direito Germânico, e apenas as pessoas naturais eram
verdadeiros sujeitos dos direitos:
Na primeira fase do Império Romano, conhecia-se entretanto, certas
associações de interesse público, como universitates, sodalitates, corpora
ecollegia. No direito Justiniano, enriqueceu-se a pessoa jurídica com o
acréscimo das fundações.Mas os romanos sempre se mostraram muito
sóbrios, muito parcimoniosos nesse tema, e jamais tiveram a menor idéia a
respeito das vastas abstrações metafísicas que os escritores alemães iriam
formular séculos mais tarde. (MONTEIRO, 2009, p.131)

Nos dias atuais a pessoa jurídica é reconhecida e com definições próprias,
em relação a pessoa jurídica é considerado:

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

A complexidade da vida civil e a necessidade da conjugação de esforços de
vários indivíduos para a consecução de objetivos comuns ou de interesse
social, ao mesmo passo que aconselham e estimulam a sua agregação e
polarização de suas atividades, surgem ao direito equiparar à própria
pessoa humana certos agrupamentos de indivíduos e certas destinações
patrimoniais e lhe aconselham atribuir personalidade e capacidade de ação
aos entes abstratos assim gerados. Surgem, então, as pessoas jurídicas,
que se compõem, ora de um conjunto de pessoas, ora de uma destinação
patrimonial, com aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair
obrigações. (PEREIRA, 2009, p. 255)

Logo, o dano deve ser considerado também a pessoa jurídica, por se tratar de
uma união de pessoas com um fim específico, mas não nos mesmos sentidos
aplicados na pessoa física.
Na legislação a pessoa jurídica jamais foi excluída por proteção aos
interesses extrapatrimoniais, quais se incluem os direitos da personalidade.
Se é certo que uma pessoa jurídica jamais terá uma vida privada, mais
evidente ainda é que ela pode e deve zelar pelo seu nome e imagem
perante o público-alvo, sob pena de perder largos espaços na acirrada
concorrência de mercado. (GAGLIANO, 2008, p. 80)

A pessoa jurídica não sente, não sofre com a ofensa à sua honra subjetiva, à
sua imagem, ao seu caráter, atribuídos do direito de personalidade, inerente
somente a pessoa física. Mas, não se pode negar, a possibilidade de ocorrer ofensa
ao nome da empresa, a sua reputação, que nas relações comerciais, alcançam
acentuadas proporções em razão da influência que o conceito da empresa exerce.
3.5 – Fundamentos Para Reparação Do Dano Moral
Como já especificado anteriormente o dano pode ser visto de duas formas
sendo material ou moral, vejamos:
Quando se trata de dano material, calcula-se o desfalque sofrido no
patrimônio da vítima e a indenização constituirá no seu mesmo montante.
Entretanto, quando o caso é de dano moral, a apuração do valor
indenizatório se complica, posto que o bem lesado não se meça
monetariamente, ou seja, não tem dimensão econômica ou patrimonial.
Cabe ao prudente arbítrio dos juízes a aplicação de critérios e parâmetros
que avaliará às indenizações por dano moral (BAHENA, 2013, p.12).

Podendo ainda as pessoas de direitos serem ressarcidas cumulativamente
pelo dano material e pelo dano moral, se assim incorreram de um mesmo fato
jurídico.
Faz-se esclarecer que, o dano moral pode ser concedido também à pessoa
jurídica, a qual tem fins patrimoniais, sendo que tal dano deve ser concedido não
nos mesmos termos de pessoa física, pois é mais que claro se tratar de ofensas
diferentes, onde um trata da honra e dignidade da pessoa humana, já a outra trata
de seus bens patrimoniais, lucros e créditos, e como a sociedade analisa a empresa,
qual pode trazer lucros ou prejuízos no capital da empresa.
Conforme cita Maria Helena Diniz, em seu livro Curso de Direito Civil
Brasileiro:
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O dano moral vem a se a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa
física ou jurídica (CC, art. 52: Súmula 227 do STJ), provocada pelo fato
lesivo. Qualquer lesão que alguém sofra no objeto de seu direito repercutirá,
necessariamente, em seu interesse; por isso, quando se distingue o dano
patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se à natureza
ou índole do direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto
desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua
repercussão sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia falar em
dano moral, oriundo de uma ofensa a um bem material, ou em dano
patrimonial indireto, que decorre de evento que lesa direito extrapatrimonial
[...] (DINIZ, 2009, p. 90-91).

O Código do Consumidor ainda é claro, no que diz respeito aos direitos
básicos:
“art. 62 – a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
(BAHENA, PAULA, 2013, p.7) ”.
Nesse sentido existem várias polêmicas em relação ao dano moral causado a
pessoa jurídica, pois o dano moral se limita a “dor da alma”, sentimento que a
pessoa jurídica não possui, pois não consistem em uma pessoa que possua
emoções.
Verifica-se a compreensão de Wilson Melo da Silva, pioneiro no estudo da
reparabilidade do dano moral nos seguintes termos:
Outro corolário do princípio é que as pessoas jurídicas, em si, jamais teriam
direito à reparação dos danos morais. E a razão é óbvia. Que as pessoas
jurídicas sejam passivamente, responsáveis por danos morais, compreendese. Que, porém, ativamente, possam reclamar indenizações consequentes
deles é absurdo. (GAGLIANO, 2008, p.79)

Na análise de que, tal ideia de dano moral não está mais sendo visto como
antes, há de se analisar que o dano pode afetar a pessoa jurídica em seu âmbito
comercial, sendo que por algum tipo de propaganda realizada ou até mesmo ações
praticadas por seus acionistas e proprietários, podem prejudicar a imagem da
empresa e causar-lhe dano em seu patrimônio.
Nesse ponto cumpre-nos transcrever o ensinamento do professor Josaphat
Marinho:
Questão a considerar, também, é a da extensibilidade dos direitos
personalíssimos à pessoa jurídica. Não é dado no caso generalizar, para
que tais direitos não se confundam com os de índole patrimonial. É por isso
que Santoro Passarelli doutrina que a tutela dos direitos da personalidade
se refere não só as pessoas físicas, senão também às jurídicas, com as
limitações derivadas da especial natureza destas ultimas. (GAGLIANO,
2008, p.80)

A Constituição Federal em seu art. 5º, X, se refere nos seguintes termos “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação”, tal artigo não é claro ao definir a pessoa, qual pode ser interpretado de
várias formas, não sendo específico apenas a pessoa física.
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Sendo então que a letra da lei deve abranger a todos em qualquer grau ou
distinção.
Mas como pode ser indenizado a pessoa jurídica? Qual forma seria mais clara
para que essa pessoa seja indenizada pelos danos causados, pois não se trata de
uma pessoa de alma e espírito, qual pode ser ferida sua honra, mas trata de um
patrimônio de interesses financeiros (lucro). Nestes termos:
A dor em sentido amplo, consistente em angustias, depressão moral,
vergonha, vexame, sofrimentos interiores, atinentes à alma e ao espirito, é o
fundamento principal dos danos morais. O fenômeno dor, por ser um
fenômeno vital, próprio dos seres com capacidade de sentir, não atinge as
pessoas jurídicas, que não se angustia, não sofrem e não choram a morte
de ninguém. Nunca lhes será licito pleitear ressarcimento com base em
dano moral experimentado. (MARMITT, 1997, p. 136)

Na análise detidamente deste caso que ocasionou o dano moral, às vezes
nem mesmo a pessoa física pode ter seu dano ressarcido, pois muitas vezes é difícil
reparar um dano sofrido pelo ser humano, como uma cirurgia malsucedida ou até
mesmo a vida perdida por erro.
Não há como pagar à alguém pelo sofrimento de ter perdido um ente querido,
o qual muitas vezes é o núcleo da família, amenizando a dor não vai trazer o tempo
perdido ou a trazer a pessoa de volta.
Por fim, mesmo a pessoa física ou jurídica, dificilmente será totalmente
ressarcido pelos danos causados.
Não há como calcular o que uma empresa pode perder com o dano sofrido à
sua imagem, se realmente deixou de perder e quanto perdeu.
Nessa temática verificar-se vários critérios para a reparação do dano moral, então
temos:
Impossibilidade de uma rigorosa avaliação pecuniária do dano moral (RT,
564:265). A esse respeito é preciso esclarecer que o direito não repara a
dor, a mágoa, o sofrimento ou a angústia, mas apenas aqueles dano que
resultarem da privação de um bem sobre o qual o lesado teria interesse
reconhecido juridicamente. O lesado pode pleitear um indenização
pecuniária em razão de dano moral, sem pedir um preço para sua dor, mas
um lenitivo que atenue, em parte, as consequências do prejuízo sofrido,
melhorando seu futuro, superando o déficit acarretado pelo dano. (DINIZ,
2009, p 96).

A título de exemplo, cite-se o caso a seguir:
Há um ano a Coca-Cola, teve sua imagem atingida por causa de suposta
vítima que encontrou pedaços de rato dentro de uma garrafa pet de Coca-Cola, o
caso foi exibido pela rede Record, onde o Sr. Wilson Batista de Resende, afirmava
ter pedaços de rato em uma das embalagens de Coca-Cola, engarrafada pela
empresa Spal, empresa responsável no engarrafamento da Coca-Cola no Brasil.
O pedido de indenização foi negado. Segundo a Juíza Dra. Laura de Mattos
Almeida, da 29º Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autos nº
583002003068942, decidiu que haviam fortes indícios de fraude. O Sr. Wilson
comprou um fardo de garrafas no ano de 2000, e ao abrir a primeira garrafa sentiu
gosto amargo de sangue na boca, verificando que haviam pedaços de rato dentro da
garrafa, assim identificado por ele. Afirma ainda ter sofridos graves lesões físicas e
psíquicas por ter tomado o refrigerante contaminado.
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O processo foi movido pelo Ministério Público, desde de 2003. Wilson Batista
pedia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A Juíza solicitou que
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Instituto de Criminalística (IC)
fizessem laudos para determinar a possibilidade ou não de pedaços de rato terem
sido engarrafados juntamente com o refrigerante.
Segundo a análise do IPT, o lacre da garrafa não estava violado, mas havia a
possibilidade de que a tampa original tivesse sido removida, com a adulteração do
conteúdo, e a garrafa novamente fechada com uma tampa nova, sem que tenha
havido ruptura do lacre.
A Juíza também diz na decisão que segundo o Instituto de Criminalística, a
possibilidade estatística de contaminação semelhante a que é objeto dos autos é
praticamente nula para uma garrafa, considerando as limitações dimensionais e as
barreiras existentes.
Afirma ainda em sua decisão que o Sr. Wilson Batista tem problemas
psiquiátricos e que se dedica a procurar produtos defeituosos em lojas da rede
Carrefour, prejudicando a credibilidade de suas afirmações.
A Coca-Cola em contrapartida emitiu um comunicado oficial e ainda chegou a
lançar um vídeo nas redes sociais, convidando os consumidores a agendarem uma
visita em suas fábricas.
O caso ganhou as manchetes, pois após a decisão da MMª Juíza, o Sr.
Wilson Batista fez greve em frente ao Fórum da 29ª Vara Cível.
Muitas pessoas deixam de tomar os produtos, só por imaginar a hipótese de
ser verdadeira a história, a empresa deixou de vender por alguns dias, mas não teve
um grande abalo, não deixou de vender. A história foi esquecida, e a empresa
continua vendendo seus produtos normalmente.
Como seria se a empresa ingressasse com uma ação de danos morais contra
essa vítima, sendo que à argumentos e testes realizados que comprovaram que a
história era uma fraude, como ressarcir o dano sofrido por uma empresa com grande
nome no mercado.
Impossível de saber se realmente teve alguma perda em seus lucros, agora
se essa história fosse mesmo verdade, muita coisa mudaria.
A imagem da Coca-Cola poderia ter sido atingida no Brasil, e como reverter
essa situação? Como pagar pela imagem que a tanto tempo é reconhecida no país?
Então definir que o dano moral pode até ser indenizando, de uma maneira ou
outra, mas que, em alguns casos não se pode definir se realmente o dano causado
foi reparado, cabendo a quem de direito, independente de qual pessoa está sendo
indenizada.
Muitos outros casos em nosso dia a dia, muitas vezes até involuntariamente
com algum tipo de dano a alguém, em um universo novo, escolas ou entre mais
pessoas o bulling, hoje assim chamado, mas isso seria tema para outra discussão.
A informação sobre vários tipos de assuntos, está mais acessível à qualquer
pessoa, principalmente o acesso à Justiça está bem mais fácil.
Com isso pode ser verificado as seguintes regras a serem seguidas pelo
órgão judicante para arbitrar com homogeneidade a avaliação do dano moral:
Evitar indenização simbólica e enriquecimento sem justa causa, ilícito ou
injusto da vítima; b) não aceitar tarifação; c) diferenciar o montante
indenizatório; d) verificar a repercussão pública; e) atentar às peculiaridades
do caso e ao caráter anti-social da conduta lesiva; f) averiguação não só os
benefícios obtidos pelo lesante com o ilícito; g) apurar o real valor do
prejuízo sofrido pela vítima e o lucro cessante; h) levar em conta o contexto
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econômico do país; i) verificar não só o nível cultural e a intensidade do
dolo; j) basear-se em prova firme o convincente do dano; k) analisar a
pessoa do lesado; l) procurar harmonização das reparações em casos
semelhantes; m) aplicar o critério do justum ante as circunstâncias
particulares do caso. (DINIZ, 2009, p. 105)

Analisar um dano causado a uma pessoa sendo ela jurídica ou física, é algo
muito difícil para se julgar a devida indenização que deve ser recebido pelo mal justo
causado, mas facilmente seria possível o julgamento do dano por aquele que já
sofreu o mesmo dano, uma inconsistência jurídica, pois só sabendo e passado pelo
sofrido causado é que se pode fielmente ser indenizado em todo o seu contexto.
Temos nesse sentido:
O magistrado não é, nem deve ser, um irresponsável, que fixará a
indenização pelo dano moral a seu bel prazer. Ao contrário, deverá agir com
as cautelas de sempre, examinando as circunstâncias dos autos e julgando
fundamentadamente. (GAGLIANO, 2008, p. 74)

Os danos além de deverem ser ressarcidos a qualquer pessoa, deve ter uma
pena que possa levar a vítima um alívio à dor sentido e ao causador do dano o
cumprimento da pena, qual será decidido pelo julgador, sendo feita a justiça que
todos pedem o deferimento.
4. CONCLUSÃO
Desde muito tempo, os danos morais sofridos pela pessoa, teve –se o direito
a ser indenizado.
Em síntese verifica-se que os direitos das pessoas sendo elas físicas e
jurídicas devem ser indenizadas de alguma forma, analisando como definir os danos
causados e o grau de indenização a ser amenizado.
A interpretação dos textos nos dão um condão para verificamos como pode
ser visto o dano moral, e o quanto é difícil realmente esse dano ser reparado a parte
que o sofreu, sendo ainda mais difícil de ser reparado a pessoa jurídica sendo
impossível saber o grau de dano que este sofreu. O direito demonstrado no dever
de indenizar aquele que sofre por um grande abalo emocional ou físico.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo principal apresentar o direito desportivo e sua
legislação vigente articulando-o à Constituição Federal, a Consolidação das Leis do
Trabalho e ao Código Civil. Para tanto, abordou a Lei nº 9.615/98, popularmente
conhecida como Lei Pelé, o princípio do direito ao desporto no art. 217 da
Constituição Federal, os principais fundamentos do Direito do Trabalho, a relação de
emprego para os atletas profissionais, os aspectos dos contratos de trabalho
desportivos e a personalidade dos atletas. O estudo foi realizado mediante revisão
bibliográfica e documental com a justificativa de investigação da eficácia da
legislação brasileira no âmbito desportivo, através de uma visão interdisciplinar, com
o esclarecimento da importância do desporto e o seu impacto na sociedade
brasileira contemporânea. Concluiu-se que a legislação desportiva tema deste
trabalho é insuficiente para atender determinadas demandas desportivas e com isso,
se relaciona com as demais legislações para suprir as suas necessidades.
Palavras-chave: Direito Desportivo; Legislação Específica; Legislação Brasileira;
Desporto no Brasil.
ABSTRACT
The main objective of this study is to present sports law and its current legislation,
articulating it with the Federal Constitution, the Consolidation of Labor Laws and the
Civil Code. To do so, it approached Law No. 9.615 / 98, popularly known as Lei Pelé,
the principle of the right to sport in art. 217 of the Federal Constitution, the main
foundations of Labor Law, the employment relationship for professional athletes,
aspects of sports work contracts and the personality of athletes. The study was
carried out through a bibliographical and documentary review with the justification of
investigating the effectiveness of Brazilian legislation in the sports field, through an
interdisciplinary view, clarifying the importance of sport and its impact on
contemporary Brazilian society. It is concluded that the sports legislation theme of
this work is insufficient to meet certain sports demands and with that, it is related to
other legislation to meet their needs.
Key-words: Sports Law; Specific Legislation; Brazilian legislation; Sports in Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
O direito não é uma ciência exata, mas sim uma ciência social. Em busca
de atender os anseios sociais, o Direito enquanto produto social, preocupa-se
constantemente caminhar ao lado da sociedade. Do ponto de vista tridimensional
de Miguel Reale, a sociedade passa a cons truir novos valores e o Direito passa a
criar normas para se adequar ao determinando momento. Partindo desse
pressuposto, surgem os novos direitos, como por exemplo, o Direito Desportivo.
É notório que o esporte sempre apresentou na sociedade uma demanda
expressiva em suas diversas manifestações, como na sa úde, educação,
economia, política, cultura e na socialização. Isso contribuiu ao longo dos anos
para a expansão e evolução do esporte e como consequência a expansão do
Direito Desportivo com a busca pela regulamentação jurídica e profissionalização
esportiva.
O esporte extrapola os aspectos sociais, econômicos, políticos e até
psicológicos da sociedade porque mexe com aquilo que chamamos de paixão
humana. Logo, um olhar mais criterioso, fundamentado e justo deve ser
direcionado ao Direito Desportivo. Com isso, o objetivo deste trabalho foi
apresentar o Direito Desportivo, bem como a eficácia da legislação desportiva
vinculado à Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho e ao
Código Civil.
2. METODOLOGIA
O presente estudo consiste em uma pesquisa de revisão e análise
bibliográfica e documental. Obteve como fonte livros de acervo de bibliotecas
particulares, trabalhos de conclusão de curso, revistas, artigos científicos e
endereços eletrônicos, e teve como a justificativa para a elaboração do trabalho a
investigação da eficácia da legislação brasileira no âmbito desportivo com o
esclarecimento da importância do desporto e o seu impacto na sociedade
brasileira contemporânea.

3. DESENVOLVIMENTO
Direito desportivo pode ser conceituado como o ramo do Direito que trata
juridicamente ações relativas às atividades desportivas. De acordo com Ramos, o
direito desportivo é,
[...] ciência jurídica autônoma, provida de autenticidade principiológica e
normativa do fenômeno esportivo, englobando as suas materialidades
naturais e interdisciplinares que disciplinam as diversas temáticas jurídicas
desportivas. (RAMOS, 2009, p. 85)

Conforme explica Schmitt (2007, p.2): “A doutrina pouco tem considerado o
estudo do Direito Desportivo, como disciplina formada a partir de um regime jurídico
desportivo. Apenas o faz, no estudo dos seus diversos institutos e legislação,
através de postulados isolados.” E com isso o Direito Desportivo acaba se tornando
insuficiente pela existência de leis referente a matéria esportiva.
Ocorre que a dinamicidade das relações interpessoais tem exigido que a
Ciência Jurídica vá além do tradicional estudo dos Direitos do Trabalho,
Constitucional, Administrativo, Comercial, Penal, Civil e Tributário, bem
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como dos respectivos ramos adjetivos, para avançar sobre searas outras do
conhecimento, igualmente a exigirem dos profissionais do Direito
especialização acadêmica. Penso que é isso o que ocorre, atualmente, com
o Direito Desportivo. (BASTOS, 2012, p.9)

O surgimento do direito desportivo brasileiro deve as transformações políticas
em seu contexto histórico. No Brasil, o início da normatização do esporte contribuiu
significativamente para o surgimento do direito no desporto em 1930 e
posteriormente na década de 1940, quando surgiram os primeiros dispositivos
legais, ou seja, “as primeiras edificações legislativo-esportivas brasileiras, traçadas
pela estatização corporativista da era Vargas.” (RAMOS, 2009, p.82)
Ramos (2009, p.83), conta que na era da ditadura militar surgiu a Lei nº 6.251
de 1975 que instituía a organização e regulamentação desportiva no país e a Lei nº
6.354 de 1976, que dispunha as relações de trabalho do atleta profissional de futebol
e outras providências. Mas de fato, em sua trajetória histórica, o direito desportivo
encontrava-se disperso em códigos até o Estado reconhecer a dimensão do esporte
na sociedade. Assim, o desporto foi acrescentado a Constituição Federal de 1988
alcançando um patamar constitucional.
Posteriormente, devido a necessidade de uma legislação específica, foi criada
a Lei nº 8.672/93, extinta “Lei Zico” revogada pela Lei nº 9.615 em 1998,
popularmente conhecida como Lei Pelé que institui normas gerais sobre desporto e
outras providências, sendo alterada depois pelas leis 12.935/11 e 13.155/15. A
proteção dos atletas profissionais, bem como a relação de empregos dos atletas
através dos contratos desportivos são regidos por esta legislação. Porém, a Lei Pelé
hoje é muito criticada por estudiosos da área por ser incoerente, sofrer diversas
modificações e ainda não atender as demandas esportivas.
[...] foi em 1993 que a Legislação desportiva começou a sofrer suas maiores
transformações. A Lei 8.672, a "Lei Zico", de autoria do Secretário de
Esportes Artur Antunes Coimbra jamais teve aplicação, mas teve real
influência na "Lei Pelé". Esta simplesmente copiou a maioria dos
dispositivos daquela. Impelido por razões que nos fogem discutir, o Ministro
Extraordinário dos Esportes Edson Arantes do Nascimento entendeu que a
legislação desportiva não deveria chamar-se de "Lei Zico", e sim de "Lei
Pelé". E assim nasceu este atentado os desporto brasileiro (sic), repleto de
inconstitucionalidade e desrespeito ao desporto nacional. (SILVEIRA, 2001)

No Brasil, a Copa do Mundo FIFA em 2014, as Olimpíadas e
Paraolimpíadas em 2016 foram um marco para o investimento do esporte no país.
Todavia, os escândalos de desvio de recurso público e corr upção envolvendo
ambos chamam mais atenção do que os próprios eventos em si. Investigações
que começaram em 2014 por causa da Petrobrás acabaram despencando dentro
desses dois eventos pagos pelos cidadãos brasileiros por um sonho de sediar algo
tão grandioso da natureza esportiva. (JORNAL DO BRASIL, 2017)
Nota-se que a expansão e evolução do esporte, bem como as transformações
históricas, políticas, econômicas e culturais trouxeram a necessidade de
regulamentações para direcionar o desporto, garantir direitos, deveres e obrigações
aos atletas e entidades desportivas. Em decorrência disso, além de surgir
legislações específicas para norteá-lo, o Estado passou a reconhecer o esporte
como um fator fundamental na sociedade contemporânea e outras legislações
passaram a abraçar o esporte no Brasil. Este é o caso da Constituição Federal,
Consolidação das Leis do Trabalho e o Direito Civil, entre outras. Mas qual a relação
entre a Lei Pelé e as legislações supracitadas?

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

A princípio, a Constituição Federal de 1988 está no topo do ordenamento
jurídico, é a lei fundamental, suprema. Logo, as demais normas, denominadas
infraconstitucionais, devem estar em consonância com a lei maior, isto é o que
deveria ocorrer com a referida lei desportiva. Mauro Lima Silveira afirma que a lei
desportiva fere a constituição porque desrespeita as normas constitucionais e,
portanto, torna-se uma lei inconstitucional. “Assim são os artigos 22 e 27 da Lei
9.615/98. Eles desrespeitam sensivelmente o ordenamento constitucional regrado
no artigo 5º XVII, XVIII e 217 I da Carta Magna brasileira.” E continua sua severa
critica a lei em questão:
A "Lei Pelé", como muitas outras leis brasileiras, é fruto mais da demagogia,
das relações de animosidade de alguns e da pequena cultura e
intelectualidade de seus elaboradores, do que da preocupação em melhor
estruturar o desporto brasileiro e dignificar a profissão desportiva. É pois,
uma lei sufocada de inconstitucionalidades, ofendendo a gênese da Carta
Magna, como o art. 217 e inúmeros incisos do art. 5°, este último elevado a
cláusula pétrea. Tem-se, então uma lei que fere profundamente a Lei maior.
Quais delas deve prevalecer? A resposta, sem sombra de dúvida, virá por
via jurisprudencial com as decisões e arestos da Corte Suprema brasileira,
devendo os jurista (sic) do país ficarem atentos ao desempenho que a esse
respeito terá o Supremo Tribunal Federal, convertido em guardião
constitucional. É ele que deve zelar pela nossa Constituição, impedindo que
o legislador autorize as "aves-de-rapinas" de plantão, a sangrarem ainda
mais as finanças combalidas de nossos clubes. (SILVEIRA, 2001)

Entretanto, com a Carta Magna, o desporto passa ser visto como de ordem
social, pois encontra-se na seção III da CF/88, bem como um direito fundamental e
social de forma implícita em outros artigos.
A outra estirpe constitucional do desporto é o seu evidenciado cunho de
direito fundamental, bastando para tanto, realizarmos uma hermenêutica
sistemática a respeito do art. 5º, § 2º, que dimana ser os direitos e garantias
fundamentais capitulados no art.5º um rol exemplificativo de direitos
fundamentais, nada impedindo que outros direitos fundamentais estejam
assegurados por toda a Lei Ápice, é exatamente o que ocorre com os
direitos sociais do art. 6º, onde está luminosamente escrito o direito ao
lazer, verbete minuciosamente condensado no art. 217, § 3º, onde se
identifica novamente a palavra lazer, porém desta vez como sinonímia de
desporto, consequentemente, o direito ao desporto é assentamento
refletidor do direito fundamental ao lazer, revestindo-se num autônomo
direito sócio-fundamental. (RAMOS, 2009, p.91)

Contudo, é no art.217 que o desporto aparece de forma explícita e ganha
força constitucional de princípio do direito e que consequentemente abriram as
portas da autonomia do Direito Desportivo. Embora, vale ressaltar que a
Constituição Brasileira é demasiadamente ampla e necessita de leis mais
especificas para suprir os diversos casos concretos.
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e nãoformais, como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto
a sua organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto
rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o nãoprofissional;
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IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação
nacional.
§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça
desportiva, regulada em lei.
§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados
da instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

Diante o exposto artigo, observa-se em seu caput a alusão aos fundamentos
constitucionais de direito previsto no art.1º que dispõe: “O desporto brasileiro
abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei,
inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito.” Já ao
tratar dos princípios fundamentais do desporto a lei sugere no art.2º o desporto
como direito individual e elenca princípios que pretende estar de acordo com a
proposta da CF/88 para este conteúdo.
Além disso, a devida lei desportiva em seus arts. 4º ao 7º abarca a destinação
de recursos públicos através do Ministério do Esporte para a promoção prioritária do
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto
rendimento como previsto no inciso II da CF/88. Porém, este ano, o atual presidente
da República anunciou corte orçamentário de 87% da verba destinada ao esporte
para o ano de 2018. Além disso, o programa do governo “Bolsa Atleta” corre um
risco de ser interrompido. (VECCHIOLI, 2017)
Dando continuidade, nos § 1º e § 2º do art.217 da CF/88, não tão somente
reconhece quanto admite a necessidade da Justiça Desportiva. Diante disso, tornase prudente acreditar que a justiça desportiva é a que terá a melhores condições
para resolver os conflitos da matéria, pois está preparada para os significados,
conceitos específicos e particulares referentes ao desporto criando um equilíbrio
justo entre direito e esporte. (LANFREDI, 2009, p.30 a 37)
A própria Constituição Federal exige, excepcionalmente, o prévio acesso as
instâncias da justiça desportiva, nos casos de ações relativa à disciplina e
às competições desportivas, reguladas em lei (CF, atr.217, § 1º), sem,
porém, condicionar o acesso ao Judiciário ao termino do processo
administrativo, pois a justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias,
contados da instauração do processo, para proferir decisão final (CF,
art.217, § 2º). O poder disciplinar da Justiça Desportiva tem seu exercício
limitado às pratica dos desportos e às relações dela decorrentes.
(MORAES, 2008, p.821)

Na Lei nº 9.615/98 a justiça desportiva está presente nos arts. 49 ao 55. De
fato, vale evidenciar que a justiça desportiva não faz parte do poder judiciário e que
a competência da justiça na esfera desportiva avalia as questões de conflito e
infrações disciplinares de atletas, dirigentes e entidades desportivas e sua
regulamentação administrativa encontra-se prevista nos Códigos de Justiça
Desportiva, conforme art.52.
O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional
previsto no inciso III do art.217 da CF/88 e mencionado no art.2º, parágrafo único, no
art.3º e especialmente do art.26 ao 46 da Lei nº 9.615/98 remete a ideia da
profissionalização do esporte. Para Padilla (2013) não existe o cumprimento da
legislação para a diferenciação e a “lei brasileira utiliza uma qualificação imperfeita”
e por isso se torna equivocada. E por que diferenciar o desporto como profissional e
não-profissional?
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Como o esporte deixou de ser apenas uma atividade de lazer e tornou-se
uma atividade extremamente lucrativa, os indivíduos passaram a enxergar no
esporte uma oportunidade de obter estabilidade financeira, tornando o esporte em
trabalho e renda financeira particular, principalmente na sociedade contemporânea.
Do mesmo modo, as entidades esportivas passaram a regulamentar o vínculo com o
atleta. Este movimento iniciou com o futebol e com a Lei Pelé que uniu o vínculo
esportivo ao vínculo empregatício e essa relação jurídica configurou-se, portanto,
para uma relação trabalhista. Dessa maneira, identifica-se também, a relação entre a
Lei nº 9.615/98, Consolidação das Leis do Trabalho e o Direito do Trabalho.
Os atletas, então, passaram a ser encarados dentro da CLT (Consolidação
das Leis de Trabalho), usufruindo de direitos trabalhistas como o
recebimento regular de seus salários (onde o atraso do pagamento por
tempo maior que três meses possibilita ao atleta seu desligamento do
clube). O vínculo empregatício, então, deixa de ser permanente (passe),
terminando com o fim do contrato, independente do pagamento de qualquer
quantia ou cobrança. A extinção unilateral antecipada do contrato pode
ocorrer mediante uma compensação financeira, denominada cláusula penal.
Assim, tanto clube como atleta, se possuírem melhores propostas de
negócios podem rescindir o contrato mediante pagamento de indenização.
(ALMEIDA, 2007)

De acordo com Martins (2014, p.18,19) o “Direito do Trabalho é o conjunto de
princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e
situações análogas.” Sua função é: “a – tutelar: de estabelecer regras mínimas para
o trabalhador; b – social: para garantir a condição social do trabalhador.” Dessa
forma, o Direito do trabalho tem inúmeras regras que tratam a matéria trabalhista, a
maioria retratada na CLT.
A relação de emprego para os atletas profissionais surge a partir da relação
de uma pessoa física (atleta) e uma pessoa jurídica (entidades desportivas).
Segundo Martins (2014, p.94) a “Relação de emprego trata do trabalho subordinado
do empregado em relação ao empregador.” A CLT disciplina esta relação entre
pessoa física e jurídica, enquanto a Justiça do Trabalho julga as questões relativas
nesta esfera.
Nascimento (2001, p.35) explica que o trabalho subordinado típico é definido
pelo direito de como as pessoas prestam serviços de natureza não-eventual ao seu
empregador, tendo dependência salarial. Segundo o art.3 da CLT art. 3º:
“Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” Pela lei
desportiva o salário aparece no art.31 e nos § 1º e § 2º.
O contrato desportivo é o ato jurídico que conduz a relação entre o atleta
profissional e as entidades desportivas previstos no art.3, §1º, inciso I, da Lei nº
9615/98. De modo profissional, o desporto de rendimento pode ser organizado e
praticado sendo, “I- caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de
trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva.” No art. 28 e §1º, aduz as
normas gerais da legislação trabalhistas e a seguridade social enquanto o art.30
remete prazo de contrato de trabalho do atleta profissional.
Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades
desportivas, é caracterizada por remuneração pactuada em contrato formal
de trabalho firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de
direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as
hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.
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§ 1º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação
trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas
nesta Lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho.
Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado,
com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos.

Na CLT, o art.442 diz que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito
ou expresso, correspondente à relação de emprego. Além disso, o art. 443 aponta
que o contrato individual de trabalho poderá ser verbal ou escrito contendo prazo
determinado ou indeterminado, bem como o art.30 da Lei Pelé que remete prazo de
contrato de trabalho do atleta profissional. O conteúdo mínimo da relação de
emprego e que constituem os contratos de trabalho desportivo concerne ao salário
presumido no art.457 da CLT e no §1º do art.31 da lei desportiva, e FGTS
compreendido no art.479 da CLT e no §2º do art.31 da Lei nº 9615/98.
Dessa forma, as jurisprudências abaixo referem-se ao vínculo de emprego
dispostos nos artigos 2º, 3º, 442 da CLT e especialmente, o § 1º do artigo 28 da
chamada Lei Pelé. Outro fator importante a ser destacado é o vínculo reconhecido
para a modalidade de vôlei. Neste estudo, mais à frente, veremos que a
profissionalização do esporte é reconhecida somente para o futebol pela Lei Pelé. A
jurisprudência posterior salienta sobre rescisão antecipada de contrato de trabalho
com prazo determinado e proveito do FGTS.
Processo: RECORD 1249200249102006 SP 01249-2002-491-02-00-6
Órgão Julgador: 4ª TURMA
Publicação: 02/09/2005
Julgamento: 23 de Agosto de 2005
Relator: RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS
Ementa: ATLETA PROFISSIONAL. VOLEIBOL. (1) COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. Em se tratando de conflito decorrente do
descumprimento de normas trabalhistas envolvendo atleta profissional, a
competência material é da Justiça do Trabalho, não se condicionando a propositura
da ação ao esgotamento da instância desportiva, sob pena de se restringir o direito
de ação constitucionalmente assegurado (arts. 5, XXXV, e 114, IX,CF).(2) FALSO
AMADORISMO. CONTRATO DE IMAGEM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LEI PELÉ
[...] Provada a ativação profissional do atleta de voleibol, em clube que participa
regularmente dos diversos certames, não há como negar a convolação do vínculo de
emprego a teor do disposto nos artigos 2º, 3º, 442 e seguintes da CLT e
especialmente, o § 1º do artigo 28 da chamada Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), com todos
os direitos consequentes.
Processo: RR 933005820075060008
Órgão Julgador: 1ª Turma
Publicação: DEJT 19/02/2016
Julgamento: 17 de Fevereiro de 2016
Relator: Walmir Oliveira da Costa
Ementa: RECURSO DE REVISTA. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL.
RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO. MULTA DE 40% DO FGTS. Tratando-se de rompimento
antecipado de contrato de trabalho por prazo determinado, sem justa causa, fica o
empregador obrigado a pagar a multa de 40% do FGTS, independentemente da
existência de cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão prevista no art.
481 da CLT, nos termos dos arts. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e 9º, § 1º, e 14 do
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Decreto nº 99.684/90. Precedente. Recurso de revista parcialmente conhecido e
provido.
Saldanha (2016, p.27) diz que, como a Lei nº 9615/98 regulamenta apenas o
futebol como o esporte de natureza profissional, o contrato de trabalho para as
outras modalidades esportivas passa a ser facultativo. Assim sendo, o art.94 diz que
os art.27, 27-A, 28, 30, 39, 43, 45 e o §1º do art. 41 são exclusivamente para a
modalidade do futebol. Porém, visando buscar o vínculo empregatício, as outras
modalidades esportivas obtiveram um aumento da demanda por reconhecimento do
esporte enquanto profissão. Segundo Muoio (2012, p.64), “já existindo inúmeras
demandas que atingiram sucesso neste intuito, com todas as consequências legais
que o reconhecimento de vínculo implica.” Ademais, § 5º do art.28 diz que: “O
vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante
constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo [...] tendo
natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício.”
Para asseverar a afirmação acima, as jurisprudências a seguir apresentam
situações distintas para vínculo empregatício de outra modalidade esportiva, como
mencionado na primeira decisão jurisprudencial apresentada neste estudo. No
primeiro caso, há o reconhecimento do vínculo empregatício para a modalidade de
futsal, enquanto no caso subsequente o vínculo para o mesmo esporte não é
reconhecido.
Processo: AIRR 713401820035040016 71340-18.2003.5.04.0016
Órgão: Julgador8ª Turma,
Publicação: 08/05/2009
Julgamento: 6 de Maio de 2009
Relator: Dora Maria da Costa
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. JOGADOR DE FUTSAL. O Tribunal Regional
do Trabalho, examinando as provas, consignou que ficou demonstrada a existência
de vínculo empregatício. Identificada, portanto, a natureza fático-probatória da
controvérsia, inviável o prosseguimento do recurso, nos termos da Súmula nº 126
desta Corte. [...]
Processo: RR 744001620055040020 74400-16.2005.5.04.0020
Órgão Julgador: 3ª Turma,
Publicação: DJ 21/09/2007.
Julgamento: 29 de Agosto de 2007
Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ementa: RECURSO DE REVISTA - VÍNCULO DE EMPREGO - JOGADOR
DE FUTSAL AMADOR - LEI 9.615/98 (LEI PELÉ)- SÚMULA Nº 126/TST A
pretensão recursal, nos termos em que posta, supõe o exame do conjunto fáticoprobatório, tendo em vista que o Regional assegurou que, embora fosse atleta
amador, restaram configurados todos os requisitos do art. 3º da CLT.Adotar
entendimento diverso implicaria revolvimento dos elementos probatórios dos autos, o
que é vedado nesta Instância recursal, conforme a Súmula nº 126 desta Corte. [...]
VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM JUÍZOA controvérsia sobre a
existência de vínculo de emprego, conforme precedentes desta Corte, é suficiente
para afastar a obrigação patronal de pagar créditos rescisórios no prazo previsto no
art. 477 da CLT. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido.
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Diante os questionamentos abordados, com a consequência do patamar da
profissionalização esportiva e os holofotes que a mídia oferece aos atletas, sendo os
atletas profissionais figuras públicas, o direito de imagem acaba sendo um assunto
amplamente discutido. Em virtude disso, a personalidade dos atletas relaciona-se
com a sua imagem, reputação e integridade física. Dessa forma, a previsão legal da
personalidade dos atletas protegida pelo Código Civil do art.11 ao 21. Enquanto, o
direito de imagem e de arena pelo CF/88, art.5º XXVIII, “a) a proteção às
participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
humanas, inclusive nas atividades desportivas.” O direito de imagem está previsto no
art.42 § 1º da Lei Pelé e aduz a natureza civil. Segundo Bastos (2008, p.53), “os
direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida
privada, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas
externas”
O contrato de licença de imagem tem natureza civil, visto que não
configura relação de emprego, desta maneira não são aplicadas as leis
trabalhistas. Em caso de rescisão, será utilizado o disposto no artigo 421 do
Código Civil. (SALDANHA, 2017, p.39)

Apesar de elencar a relação entre as legislações mencionadas, Silveira
(2001) diz que não se pode ajuizar na aplicação da legislação comum ao desporto
pois as leis para o esporte devem estar “dotadas do espírito desportista”, pois o
esporte apresenta em seu contexto “princípios próprios, de suas singulares
características e qualquer lei que não busque tais conceitos bailares será injusta.”
Por outro lado, observa-se diversas lacunas na Lei nº 9.615/98 para abraçar o
esporte somente para si e, portanto, a l ei se torna omissa e insuficiente.
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito , art.4 da LINDB. Neste caso, quando os
magistrados não encontrarem uma norma aplicável para determina do fato, o
mesmo poderá preencher tal lacuna através da analogia (semelhança entre o caso
previsto), costume (uso e convicção jurídica que deriva da pratica uniforme,
constante e geral) e princípios gerais de direito (são enunciados normativos, de
valor universal que orientam a compreensão do ordenamento jurídico. (DINIZ,
2009, p.6)
O juiz recorre a analogia para integrar a lacuna da lei e nos casos
desportivos observados pela jurisprudência foram julgados por analogia. Segundo
Diniz, (2009, p.465) analogia “consiste em aplicar, a um caso não contemplado de
modo direto ou especifico por uma jurídica, uma norma prevista para uma hipótese
distinta, mas semelhante ao caso não contemplado .” A eficácia da lei remete ao
resultado que ela produz. A Lei Pelé protege os atletas profissionais de futebol e a
relação de empregos através dos contratos desportivos. Por isso, não se pode
falar que a referida lei é ineficaz , insuficiente seria um termo de referência mais
adequado. “O problema da eficácia da norma ju rídica diz a respeito à questão de
se saber se os seus destinatários ajustam ou não seu comportamento, em maior
ou em menor grau, as prescrições normativas.” (DINIZ, 2009, p.407)
O direito é dinâmico, porem apresenta lacunas. Todavia, o próprio direito
prevê a possibilidade de lacunas e ao mesmo tempo fornece instrumentos para
resolver estas lacunas, através do princípio analógico, por exemplo. O ordenamento
jurídico é dotado de unidade e harmonia, e com isso, a Constituição Federal torna-se
o norte para as demais leis infraconstitucionais. Quando se interpreta uma lei, não se
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pensa somente nas disposições simples de uma única lei. E como se interpreta de
uma forma coerente? Interpreta-se o conjunto proposto pelo ordenamento, pois a
interpretação é sistemática, ou seja, não interpreta somente um instituto, um único
dispositivo, mas sim o sistema como um todo, reconhecendo que existe falhas, mas
com a possibilidade de resolve-las.
Desse modo, os preceitos constitucionais, trabalhista e civis relacionam
diretamente com o Direito Desportivo. Mas não podemos considerar essa relação
apenas pelas falhas da lei desportiva apresentadas neste estudo. Como já foi
mencionado, o Direito não é uma ciência exata, mas sim social. Por isso, o Direito
Desportivo com toda sua peculiaridade, pode e deve sim se correlacionar com
outros ramos do universo jurídico. Portanto, é imprescindível uma nova
sistematização das leis desportivas, em especial, a lei em questão tema deste
trabalho. “O mérito de uma Lei não está na sua exist ência, mas, sim, na sua
eficácia”. (BASTOS, 2012, p.27)
4. CONCLUSÃO
O presente estudo objetivou apresentar o direito desportivo e sua legislação
vigente articulando-o à Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho e
ao Código Civil e através de uma visão interdisciplinar investigar a eficácia da
legislação no âmbito esportivo. Diante o explanado, constatou-se que as legislações
supracitadas apresentam um diálogo e uma inter-relação com a Lei Pelé.
Embora, muitos estudiosos da área criticam a inconstitucionalidade da
referida lei desportiva, deve-se ressaltar a importância da inclusão do desporto na
constituição, pois o esporte passou a ser visto como parte integrante da lei maior.
Como a lei desportiva supervaloriza o futebol, portanto, observou-se a presença
lacunas no que tange a profissionalização de atletas de outras modalidades. Isto
posto, a CLT e o Código Civil apresentam destaque significativo no amparo a
proteção nos contratos de trabalho e nos direitos dos atletas no Brasil. Portanto,
concluiu-se que a Lei nº 9.615/98 é insuficiente para atender determinadas
demandas esportivas.
As jurisprudências apresentaram diferentes interpretações em decorrência
das lacunas encontradas e foram julgadas por analogia. Com isso, a legislação
especifica para o desporto necessita passar por um processo de atualização e
tornar-se mais abrangente para não proteger somente o futebol, visto que a própria
lei “institui normas gerais sobre desporto” e dessa forma, deve abraçar os demais
esportes.
Além disso, posto que as demandas na esfera trabalhista aumentaram
significativamente e a Justiça do Trabalho e Civil tem cada vez mais amparado as
relações de litígio entre atletas e entidades desportivas, o Direito Desportivo, pouco
difundido, deve ser um tema mais recorrente nas redes de ensino jurídico, pois até
juízes da justiça comum não tem familiaridade com a normativa desportiva. Contudo,
é preciso que o universo do Direito Desportivo seja mais explorado. E dessa forma,
faz-se necessário a continuidade e aprofundamento desse estudo.
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GUARDA COMPARTILHADA E SUA IMPORTÂNCIA NO COMBATE
AOS CASOS DE SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP)
Gisele Augusta André1
Mariana Vargas Fogaça2

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Constitucionalização do direito privado
RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de abordar o instituto jurídico da guarda, que é um
dos deveres inerentes ao poder familiar, e mais especificamente o modelo
compartilhado. O legislador brasileiro, buscando adequar o ordenamento jurídico as
novas tendencias sociais e ao princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, tornou compulsória a aplicação da guarda compartilhada com a Lei
13.058/2014. A nova lei estabelece que, não existindo consenso entre os genitores
com relação a guarda, deve ser aplicado o compartilhamento. Essa modalidade de
guarda é bem vista, pois garante a convivência de ambos os genitores de maneira
efetiva no dia-a-dia dos menores, sendo capaz de amenizar os efeitos negativos do
divórcio na vida dos filhos. Com o término conflituoso de uma relação, muitas vezes
os menores são utilizados como instrumento de vingança entre os pais, diante disso,
neste artigo, busca-se verificar se a aplicação da guarda compartilhada pode ser
instrumento eficaz no combate aos efeitos negativos decorrentes do fim do
relacionamento conjugal, mais especificamente a Síndrome da Alienação Parental.
Palavras-chave: Poder Familiar; Guarda Compartilhada; Síndrome da Alienação
Parental;
ABSTRACT
The present study has the objective of approaching the legal institute of guard, which
is one of the duties inherent to the family power, more specifically the shared model.
The brazilian legislator, searching to adapt the legal planning to the new social trends
and to the best interest of child and adolescent principle, made the application of
shared guard compulsory with Law 13.058/2014. The new law establishes that,
without consensus between the parents regarding the guard, the sharing must be
applicated. This guard modality is well seen because it guarantees the daily
coexistence of both minors parents and it can reduce the divorce negative effects in
the children’s lives. With the conflicted end of the relationship, the minors are used
several times as a vengeance instrument by the parents, and, in this article, is seek
out to verify if the shared guard application can be an effective instrument to combat
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the negative effects caused by the end of the conjugal relationship, more specifically
the Parental Alienation Syndrome.
Key words: Family Power; Shared Guard; Parental Alienation Syndrome
1. INTRODUÇÃO
Os conflitos conjugais costumam repercutir no emocional dos indivíduos que o
protagonizam, ainda que de diferentes formas. As causas dos conflitos podem ser
diversas, a exemplo de “[...] como as atividades domésticas estão divididas, o
sistema educacional a ser utilizado com os filhos, como gastar o tempo em comum,
como administrar o dinheiro, como, quando e quanto se comunicar [...] etc3“.
(SAMPER, 2013, p. 34-35 tradução nossa)
Em determinados casos, os conflitos conjugais podem ser solucionados com
base na adoção de certas medidas e/ou comportamentos por parte dos cônjuges ou
companheiros. No entanto, verificam-se casos nos quais o mesmo não pode ocorrer,
pois, entre outros aspectos, foi verifcado o término do elemento que Lôbo (2011, p.
18) entende ser crucial para a constituição e manutenção das famílias: o afeto.
Destarte, em alguns casos a dissolução da entidade familiar pode apresentarse como uma tarefa incapaz de deixar grandes traumas para as partes envolvidas,
as quais conseguem superar o episódio e prosseguir com suas respectivas vidas.
Porém, em determinadas situações, tal dissolução pode mostrar-se bastante
traumática para ambas as partes e até mesmo, para terceiros. Essas situações
normalmente ocorrem nos casos em que se verificam a presença de filhos menores,
já que em tais cenários se torna necessário estabelecer algumas questões de
grande relevância prática e jurídica, como é o caso da fixação de alimentos e do
modelo de guarda a ser adotada.
Com relação a guarda, é válido salientar que a depender do modelo a ser
adotado, é possível que sejam verificados alguns benefícios, especialmente, para a
criança e ao adolescente. Nesse sentido, o presente artigo possui como objetivo
abordar os diferentes tipos de guarda contidos no ordenamento jurídico pátrio e os
principais modelos elencados pela doutrina, dando-se ênfase para a guarda
compartilhada, de modo, a ser exposta a sua importância no combate a Síndrome
da Alienação Parental (SAP).
Dessa forma, para que haja um pleno atendimento dos objetivos que o artigo
se propôs a atingir, faz-se primeiramente, uma abordagem acerca dos diferentes
tipos de guarda previstos no ordenamento jurídico, bem como, pela doutrina
nacional. Sendo expostos os seus principais aspectos caracterizadores e questões
referentes a suas respectivas aplicabilidades.
De forma subsequente, dedica-se espaço para o estudo da guarda
compartilhada, assim como, a aptidão da mesma, em garantir a efetivação do
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
O tópico seguinte dedica-se a abordar, ainda que de forma breve, os
principais aspectos atinentes a Síndrome da Alienação Parental (SAP). Sendo
expostas questões referentes as suas causas, seus síntomas e as graves
consequências que podem advir dessa Síndrome.

3

“[...] como se dividen las actividades domésticas, qué sistema educativo utilizan com los hijos, como
emplear el tiempo em común, como gastar el dinero, como, cuándo y cuánto comunicarse [...] etc.”
(SAMPER, 2013, p. 34-35).
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Após serem abordados os prinicipais aspectos referentes a guarda
compartilhada e a SAP, expõem-se – em tópico próprio para este fim –, as razões
que fazem da guarda compartilhada, um importante mecanismo de combate a SAP.
Busca-se dessa forma, proporcionar contribuições ainda que suscintas para o
avanço do estudo dessa temática, que se caracteriza por ser contemporânea e de
grande relevância social, haja vista, verificar-se o envolvimento de crianças e
adolescentes, pessoas estas, que se caracterizam por encontrar-se em processo de
formação. Logo, merecedoras maiores aparatos de proteção.
2. METODOLOGIA
O desenvolvimento do presente artigo ocorreu com base no método dedutivo,
partindo de considerações gerais com relação ao objeto ora em estudo, para se
inferir conclusões de menor amplitude acerca do mesmo.
No que se refere a técnica de pesquisa, fez-se uso da indireta documental,
composta pela legislação aplicável a temática. De forma complementar, utilizou-se a
técnica de pesquisa bibliográfica, compreendendo livros doutrinários e demais
publicações de cunho cientifico que se apresentaram pertinentes.
3. DESENVOLVIMENTO
3. 1 Das Modalidades De Guarda Adotadas Pelo Ordenamento Jurídico E Pela
Doutrina
O poder familiar pode ser definido como o conjunto de direitos e deveres
outorgados aos pais, que tem a finalidade de proteger os filhos menores e garantir
sua completa formação moral e intelectual. (GRISARD FILHO, 2014, p. 39-46). Esse
poder pode ser exercido pelos pais ou, caso estes estejam impossibilitados, por
outros membros da família e até por terceiros. (DIAS, 2016, p. 458)
A guarda é um dos deveres do poder familiar, por isso, é função daqueles que
a detêm manter os filhos menores sob seus cuidados e responsabilidade. Com o
rompimento conjugal a guarda sofre importante modificação, visto que será
necessário estabelecer quem será o guardião da criança e do adolescente.
(ALMEIDA, 2012, p. 465)
O genitor-guardião precisa cuidar do cotidiano do menor, sendo seu dever
auxiliar em sua formação e suprir suas necessidades materiais e imateriais. Apesar
de o artigo 1.632 do Código Civil de 2002 estabelecer que o genitor que não detêm a
guarda tem o direito de continuar exercendo todos os direitos da autoridade parental,
com o afastamento natural decorrente da guarda unilateral, esse direito é
geralmente prejudicado. (LIMA, 2007, p. 65).
[...] Com a separação, garantem os arts. 1632 do CC e 27 da LDiv
que nenhum dos pais perde o poder familiar relativamente aos filhos
menores, mas a guarda dissocia-se, debilitando esse poder familiar.
Por certo, a separação dissolve a sociedade conjugal, porém não a
parental entre pais e filhos, cujos laços de afeto, direitos e deveres
recíprocos subsistem, apenas modificados quando necessário para
atender-se à separação dos cônjuges. (GRISARD FILHO, 2014, p.
89)

A legislação brasileira estabelece em seu Código Civil duas modalidades de
guarda, sendo elas a unilateral e a compartilhada. Ainda, a doutrina indica ao menos
outras duas espécies, como a alternada e o aninhamento ou nidação.
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O artigo 1.583 do Código Civil estabelece que a guarda unilateral “é a
atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua”. Nessa modalidade de
guarda, o cuidado diário dos menores é conferido apenas a apenas um dos pais,
restando ao outro o poder de visita, de prestar alimentos e supervisionar os filhos.
(MALUF, 2011, p. 614).
Já na guarda alternada são estabelecidos lapsos temporais em que cada
genitor deverá cuidar dos menores, exercendo a guarda de maneira exclusiva
durante cada período. Essa modalidade de guarda acaba se confundindo com a
guarda unilateral, visto que durante os períodos estabelecidos o genitor-guardião
exerce a autoridade parental de maneira exclusiva, cabendo ao outro o direito de
visitas e fiscalização:
Enquanto os filhos estão na casa de um dos genitores, o outro passa
a ter o direito de visitas e vice-versa, confundindo-se, em realidade,
com o regime da guarda única, apenas com a diferença de ser
exercida em períodos alternados. Assim, tanto a guarda jurídica
como a material concentram-se na pessoa daquele com quem o
menor está residindo, enquanto ao não-guardião cabe o direito de
visitas e de fiscalizar a sua educação, embora a distância, nos
mesmos moldes da guarda única. (2007, p. 68)

No aninhamento ou nidação os filhos menores continuam vivendo no mesmo
lugar, sendo que são os pais que alteram durante determinados períodos na
residência. É uma modalidade de guarda que preserva a rotina da criança e do
adolescente, mas que possui baixa aplicabilidade tendo em vista o custo elevado
para a manutenção de duas residências pelos pais e não muito recomendada,
devido a falta de uma autoridade parental constante na vida do menor, que é
imprescindível para o seu desenvolvimento. (GAGLIANO; POMPLONA FILHO, 2011,
p. 599)
A última modalidade de guarda abordada no presente estudo é a guarda
compartilha, que se verifica quando os genitores detêm a guarda conjunta dos
menores e, portanto, decidem juntos todas as questões relacionadas a criança e o
adolescente.
A lei 11.968/2008 introduziu a guarda compartilhada na legislação brasileira.
Ela aconselhava a aplicação do compartilhamento, mas dispunha que a guarda
deveria ser concedida ao genitor que apresentasse melhores condições para a
criação dos menores, o que acabava desincentivando a sua aplicação.
De modo diverso, a partir da lei n. 13.058/2014 a aplicação da guarda
compartilhada tornou-se compulsória. Dessa forma, caso não exista consenso entre
os pais, a guarda compartilhada deve ser aplicada, deduzindo-se que ambos
possuem perfeitas condições de criar os menores. (SCHNEEBELE; MENANDRO,
2014, 176). Essa modalidade tem sido apontada como uma forma de “[...] manter
preservada a essência do poder familiar, mesmo com a separação do casal”.
(MALUF, 2011, p. 614).
3. 2 Da Guarda Compartilhada E O Melhor Interesse Da Criança E Do
Adolescente
A lei 13.058/14 impôs alterações mais relevantes ao ordenamento jurídico
brasileiro, pois fixa a guarda compartilhada como modalidade-regra a ser adotada.
Com a nova lei, caso não exista consenso entre os genitores com relação à guarda,
o magistrado deve fixar o modelo compartilhado.
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O § 2º do art. 1.584 do Código Civil prescreve que a guarda compartilhada só
não deve ser aplicada quando um dos pais afirmar expressamente que não deseja a
guarda ou quando ele for incapaz de exercer esse poder-dever. Ressalte-se a
divergência existente no Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização desse
dispositivo, ou seja, se seria possível afastar a guarda compartilhada diante das
peculiaridades do caso concreto, além das duas hipóteses mencionadas.4
A guarda compartilhada é considerada a modalidade que melhor atende o
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, pois assegura a
participação dos dois genitores na formação dos menores, sendo apontada como
capaz de amenizar consideravelmente os possíveis distúrbios psicológicos que os
filhos possam desenvolver em decorrência do divórcio. (LIMA, 2007, p. 99)
Alguns pontos negativos sobre essa modalidade de guarda são indicados por
estudiosos, como a suposta instabilidade que ele pode trazer a rotina da criança e o
do adolescente. Contudo, o professor Grisard Filho afasta este apontamento ao
afirmar que essa crítica é feita por pessoas que confundem o compartilhamento com
a guarda alternada. Na guarda alternada os genitores exercem a guarda de maneira
exclusiva durante o período estabelecido para cada genitor. No compartilhamento os
menores os pais tomam as decisões em conjunto, a criança e o adolescente têm
rotina formada e residência fixa, portanto, não existe margem para instabilidade,
tendo em vista que há modificação na rotina dos filhos. (2014, p. 211-219)
Outro ponto muito controvertido relaciona-se as disposições do artigo 1.584,
§2º do Código Civil, que prescreve que o compartilhamento deve ser estabelecido
mesmo que não exista consenso entre os genitores. Argumenta-se que a guarda
compartilhada não pode ser aplicada sem a harmonia e o diálogo entre os genitores,
tendo em vista que todas as decisões serão tomadas conjuntamente.
Gagliano e Pamplona Filho ressaltam que, “[...] quando não se afigura
possível a celebração de um acordo, muito dificilmente poderá o juiz ‘impor’ o
compartilhamento da guarda, pelo simples fato de o mau relacionamento do casal,
por si só, colocar em risco a integridade dos filhos”. Em seus apontamentos, eles
opinam que em poucas situações será possível que o magistrado determine a
aplicação da guarda compartilhada, pois, em muitos casos, o relacionamento está
tão desgastado que aplicar o compartilhamento pode prejudicar ainda mais a vida
dos filhos. (2011, p. 600)
Por outro lado, dentre as diversas vantagens que podem ser elencadas,
aponta-se a guarda compartilhada como importante mecanismo no combate a
Síndrome da Alienação Parental (SAP). A SAP consiste na prática de um dos
genitores de denegrir a imagem do outro. A guarda compartilhada é vista como uma
medida de proteção da criança contra esse distúrbio, pois garante que os pais
convivam de maneira equilibrada com os filhos e oportuniza ao menor a criação de
sua própria opinião a respeito da imagem destes. (VARGAS; CASAGRANDE, 2015,
p. 9-10) Dessa forma, no presente estudo o tema será melhor aprofundado a fim de
verificar se a aplicação da guarda compartilhada pode ser eficaz no combate a SAP.

4

Em sentido contrário: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª Turma. REsp 1626495/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 15 nov. 2016. Em sentido favorável: SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 3ª Turma. REsp 1605477/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21 jun.
2016.
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3.3 Breves Considerações Atinentes A Síndrome Da Alienação Parental (Sap)
Para o bom desenvolvimento do presente tópico é necessário primeiramente
distinguir a Alienação Parental e a Síndrome da Alienação Parental propriamente
dita.
Nesse sentido: “A Alienação Parental (AP) 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)” (SILVA, 2016, p. 226 grifo nosso). Ao passo
que: “A Síndrome da Alienação Parental (SAP) é o conjunto de sintomas que a
criança pode vir ou não a apresentar, decorrente dos atos de Alienação Parental”
(SILVA, 2016, p. 226 grifo nosso).
O termo SAP foi criado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner na
década de 1980. Apesar de ser uma realidade bastante comum no contexto das
famílias brasileiras, os estudos e os debates acerca da mencionada Síndrome
adquiriram maior visibilidade tão somente nos últimos anos. De acordo com Gardner
(2002 grifo nosso):
A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da
infância que aparece quase exclusivamente no contexto de
disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a
campanha denegratória contra um dos genitores, uma campanha
feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificação.
Resulta da combinação das instruções de um genitor [...] e
contribuições da própria criança para caluniar o genitor alvo.

A SAP consiste em uma espécie de abuso emocional, que em casos
extremos pode provocar o enfraquecimento definitivo da ligação psicológica paternofilial (GARDNER, 2002). Apesar disso, muitos genitores se valem das práticas
alienantes com intuito de atingir o outro genitor, de modo que, convertem seus filhos
em instrumentos de vingança.
Normalmente a SAP se manifesta em contextos de dissolução da entidade
familiar e nos casos em que se verificam conflitos acerca da regulamentação de
guarda. Todavia, também é possível que a SAP se manifeste nos casos em que
ainda se verifica o convívio marital, sendo que, em tais casos serão verificados
comportamentos por parte de um dos genitores tendentes a desqualificar o outro
frente aos filhos (SILVA, 2016, p. 226).
O genitor alienador se caracteriza por ser uma pessoa que confidencia ao
filho, inclusive, com certas riquezas de detalhes suas animosidades e más
experiências vividas com o genitor alienado. Diante de cenários como este, o filho
absorve tais informações e sente-se no “dever” de proteger o genitor que pratica a
alienação. Assim, verifica-se o estabelecimento de uma espécie de pacto de
lealdade, no qual o filho costuma demonstrar certo medo de desagradar e opor-se
ao alienador (SILVA, 2016, p. 227).
Episódios dessa natureza, nos quais os filhos são convertidos em
instrumentos de vingança contrariam o importante preceito de que a relação entre
pais e filhos deve ser preservada, independente de seus genitores estarem ou não
constituindo uma mesma família (FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2014, p. 39).
Porém, é necessário considerar que em alguns casos, a SAP pode ser verificada
não somente em decorrência de animosidades, mas em virtude de um sentimento
de posse com relação aos filhos. Esse sentimento costuma ser mais frequente entre
as mães e as práticas alienantes dele provenientes são tão prejudiciais quanto as
verificadas em contextos caracterizados pelo sentimento de vingança.
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Conforme Gardner (apud SILVA, 2016, p. 229-230), a SAP é uma espécie de
lavagem cerebral ou uma programação, visto que a criança participa ativamente na
depreciação do genitor que é alienado. Tal procedimento é feito com base nos
seguintes sintomas:
1) A criança denigre o pai alienado com linguajar impróprio e severo
comportamento opositor, muitas vezes utilizando-se de argumentos
do(a) genitor(a) alienador(a) e não dela própria; para isso, dá motivos
fracos, absurdos ou frívolos para sua raiva.
2) Declara que ela mesma teve a ideia de denegrir o pai alienado. O
fenômeno do “pensador independente” acontece quando a criança
garante que ninguém disse aquilo a ela.
3) O filho sente a necessidade de proteger o pai alienante. Com isso,
estabelece um pacto de lealdade com o genitor alienador em função
da dependência emocional e material, demonstrando medo de
desagradar e opor-se a ele.
4) Menciona locais onde nunca esteve, que não esteve na data em
que é relatado um acontecimento de suposta agressão física/sexual
ou descreve situações que vividamente que nunca poderia ter
experimentado – implementação de “falsas memórias”.
5) A animosidade é espalhada para também incluir amigos e/ou
outros membros da família do pai alienado (voltar-se contra avós
paternos, primos, tios, companheira) (GARDNER apud SILVA, 2016,
p. 229-230).

Em decorrência de tais sintomas poderem apresentar-se conjuntamente, o
diagnóstico da SAP pode tornar-se relativamente fácil de ser realizado (GARDNER,
2002). Entretanto, nos casos em que o diagnóstico não é realizado precocemente é
possível que sejam detectadas consequências de diferentes intensidades e formas
de manifestação. Entre as consequências que podem ser desenvolvidas em função
das práticas alienantes estão: os comportamentos antissociais, a depressão crônica,
ansiedade, falta de disciplina, transtornos de identidade, maior tendência à utilização
de álcool e drogas na vida adulta e em casos mais extremos, o suicídio (LAGO;
BANDEIRA, 2009, p. 295).
Com o objetivo de se combater os efeitos danosos dessa Síndrome, no ano
de 2010 promulgou-se a Lei 12.318. Entre outros aspectos, a mencionada legislação
prevê em seu artigo 6º, que o magistrado, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal do genitor alienante, poderá aplicar as seguintes medidas: ampliação do
regime de convivência dos filhos com o genitor alienado, fixar multa ao alienador,
determinar a realização de acompanhamento profissional, modificar a modalidade de
guarda, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança e em determinados
casos, declarar a suspensão da autoridade parental. Figueiredo e Alexandridis
(2014, p. 68) esclarecem que tais medidas constituem numerus apertus, logo, outras
medidas podem ser aplicadas aos casos concretos para se fazerem cessar as
práticas alienantes.
Importante observação acerca da necessária cooperação entre os
profissionais jurídicos e os profissionais da área da saúde é feita por Silva (2016, p.
230), segundo a qual:
A SAP é um excelente exemplo de uma desordem na qual a saúde
mental e os profissionais jurídicos têm de colaborar porque estas
crianças precisam ser ajudadas. Nem uma nem outra disciplina
podem ajudar isoladamente as crianças sem a participação
significativa mútua. Os profissionais da saúde mental precisam do
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tribunal para colocar em prática as suas recomendações e o tribunal
precisa dos profissionais de saúde mental para conduzir a terapia
apropriada.

Como decorrência dessa colaboração entre diferentes áreas do conhecimento
espera-se que cada vez mais se abra espaço para que a SAP seja discutida e que,
consequentemente, surjam medidas tendentes e se evitar e/ou solucionar essa
grave problemática, que contraria frontalmente o melhor interesse da criança e do
adolescente. Não podendo assim, tal questão ser ignorada.
3.4 Correlação Entre A Guarda Compartilhada E A Sap
A dissolução da sociedade conjugal nem sempre se mostra um episódio de
fácil superação para as partes que nela se encontravam inserida. Tal situação
justifica-se pelo fato de que durante a constância desse vínculo ocorreu um
compartilhamento de sentimentos das mais distintas naturezas, a delimitação de
objetivos mútuos, bem como, a construção de uma vida em comum. Em certos
casos, a compreensão de que essa convivência tornou-se definitivamente inviável
pode dar origem a difíceis situações, nas quais um dos indivíduos – ou até mesmo
os dois – passa a nutrir pelo seu antigo cônjuge ou companheiro sentimentos
nocivos, que se encontram, basicamente relacionados, as mágoas e rancores
vivenciados durante o vínculo conjugal.
Em episódios dessa ordem, não raras vezes, o indivíduo busca mecanismos
que tenham a aptidão de infligir ao seu antigo cônjuge ou companheiro algum tipo de
sofrimento. Ressalta-se que, atitudes como esta, não são exclusivas aos casos de
dissolução da entidade familiar, já que também podem ser verificadas durante o
convívio marital. Mas, independentemente, de serem ou não verificadas durante a
dissolução do vínculo conjugal, essas situações, que por si só já são bastante
preocupantes, tornam-se ainda mais difíceis, quando há o envolvimento de filhos,
especialmente, menores.
Nesses casos, os filhos – como foi exposto no tópico antecedente – passam a
serem alvos de abuso emocional perpetrado das mais diferentes formas,
configurando assim, a SAP.
Se durante muitos anos a SAP foi um assunto pouco conhecido e debatido no
cenário jurídico, o mesmo não mais ocorre. Essa mudança é devida em partes pela
promulgação da Lei 12.318 de 2010, que se dedicou a fazer uma abordagem acerca
dessa temática e que abriu espaço para que pesquisas e discussões ocorressem
com relação a mesma. Inobstante a importância da mencionada legislação, a
mesma sozinha não se mostra capaz de combater a SAP, sendo necessário o
emprego de outros mecanismos para tanto.
Entre tais mecanismos, tem-se a guarda compartilhada que por ser uma
modalidade na qual não há a quebra de vínculo entre o filho e um de seus genitores,
configura um importante meio de se combater a SAP. Em razão de ter a
oportunidade de continuar a conviver com ambos os seus genitores, a criança ou
adolescente apresentará maior capacidade de estruturação de vínculos, visto que
possuirá maior sensação de segurança o que, consequentemente, lhe fornecerá
uma importante base para o seu desenvolvimento psicológico futuro (SILVA, 2016,
p. 290).
Outro importante fator a ser considerado com relação a convivência do filho
com ambos os seus genitores, diz respeito a imagem que este filho irá criar acerca
dos mesmos. Nos casos em que a convivência paterno-filial não ocorre de forma
assídua, normalmente a imagem do genitor que não detém a guarda é criada com
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relevante interferência do genitor guardião, o que em determinados casos, dá-se
com a predominância do sentimento de rancor (LAGO, BANDEIRA, 2009, p. 293).
Comportamentos dessa natureza, contudo, contribui de forma significativa o
desenvolvimento da SAP.
A guarda compartilhada não só proporciona uma aproximação entre pais e
filhos, mas possibilita que estes últimos recebam o cuidado, o carinho e as
orientações necessárias para o seu desenvolvimento – elementos estes que não
podem ser verificados na sua plenitude, nos casos em que há incidência da SAP. O
término do vínculo conjugal ou os conflitos que eventualmente possam ser
verificados em sua constância, jamais devem repercutir na relação paterno-filial,
essa sim, de caráter ad eternum.
Importante questão com relação a guarda compartilhada se refere ao
relacionamento dos pais. Madaleno (2013, p. 333) entende que a guarda
compartilhada somente deve ser indicada, aos casos em que há uma cooperação
entre os pais, em que estes, mesmo após o termino do relacionamento conjugal
possuem um bom relacionamento e o desejo mútuo de contribuírem positivamente
para a formação de seus filhos. Entretanto, mesmo nos casos em que se verificam
conflitos entre os genitores, a guarda compartilhada também pode apresentar-se
eficiente, visto que irá impelir a criação de um canal de comunicação entre os
genitores, assim como, a necessidade de que os mesmos estabelecerem uma
divisão de responsabilidades em prol dos filhos (ALVES; ARPINI; CÚNICO, 2015, p.
926). Ao agirem de tais formas, têm-se maiores possibilidades de que as mágoas e
rancores vivenciados durante o vínculo conjugal possam ser devidamente
superados, evitando-se dessa forma, a instalação da SAP.
Embora possa ser um meio hábil de combate a SAP, imperioso expor, que a
guarda compartilhada não deve ser entendida como sendo o único mecanismo apto,
a ser empregado no enfrentamento dessa Síndrome. Apesar disso, esse instituto
jurídico se mostra de grande importância, o que justifica a sua aplicabilidade
preferencial aos casos concretos.
4. CONCLUSÃO
Com o rompimento conjugal, a estrutura familiar sofre importante modificação,
principalmente quando envolve filhos menores, visto que diversas questões
precisam ser resolvidas, como o direito de visitas a guarda e os alimentos. Quando o
divórcio acontece de maneira amistosa, geralmente essas questões são resolvidas
amigavelmente e a convivência necessária para o bom exercício do poder familiar
ocorre harmonicamente.
Contudo, em grande parte dos casos o rompimento conjugal ocorre de
maneira conturbada e cercado de mágoas, o que pode agravar os problemas de
ordem emocional que a criança e o adolescente podem desenvolver com o termino
da relação. Somado a isso, muitos menores passam a conviver em um ambiente de
alienação parental, em que há interferência de um dos genitores nas emoções do
menor para que repudie o outro genitor, o que pode causar a síndrome da alienação
parental.
A guarda compartilhada tem sido apontada como importante medida de
proteção do menor contra essa síndrome, visto que garante que os pais convivam
de maneira equilibrada com os filhos, que, dentre outros aspectos, impede o
distanciamento entre pais e filhos que muitas vezes ocorre com a prática de atos de
alienação parental.
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Dessa forma, verifica-se que a guarda compartilhada é espécie que deve ser
adotada e incentivada preferencialmente, visto que, além ser modalidade que melhor
abriga o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, é capaz de
estreitar os laços familiares entre pais e filhos que não vivem mais juntos, tornandose instrumento eficaz no combate a Síndrome da Alienação Parental.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar as discussões existentes acerca da
reprodução humana assistida, no que tange o direito ao conhecimento da origem
genética da pessoa gerada por inseminação artificial heteróloga versus direito ao
anonimato do doador de gameta. Vale destacar que ao longo da história, o nascimento
de um filho só se concretizava a partir da relação sexual de duas pessoas de sexos
opostos, cabendo à responsabilidade sobre a criança aos pais biológicos. A escassez
de recursos limitava o desejo maternal ou paternal das pessoas que, por alguma
deficiência genética ou fisiológica, não dispunham de condições de gerarem seus
filhos. Com os avanços tecnológicos e o surgimento das técnicas de reprodução
humana assistida, as pessoas puderam concretizar as suas vontades em exercer a
função paternal e maternal. Será ainda exposto os contrapontos dessa reprodução, o
direito da preservação do anonimato do doador de gameta, e o direito de identidade
pelo concebido, analisando o confronto entre as duas vertentes, no discorrer deste
artigo, iremos perceber a posição atual sobre o respectivo tema, embora ainda não
pacificado. Em caso de litigio, caberá ao judiciário decidir qual direito deverá
prevalecer, já que, ambos, tanto a busca pela ascendência genética, quanto o sigilo
dos doadores de gametas, encontram-se resguardados pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
Palavras-chave: inseminação; direito a identidade; direito ao anonimato; relações
familiares.
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the existing discussions about assisted human
reproduction, regarding the right to knowledge of the genetic origin of the person
generated by heterologous artificial insemination versus the anonymity of the gamete
donor. It is worth mentioning that throughout history, the birth of a child was only
realized from the sexual relationship of two people of opposite sexes, with
responsibility for the child to the biological parents. The scarcity of resources limited
the maternal or paternal desire of people who, because of some genetic or
physiological deficiency, did not have the conditions to raise their children. With
technological advances and the emergence of techniques of assisted human
reproduction, people were able to realize their desire to exercise the paternal and
maternal function. It will also be exposed the counterpoints of this reproduction, the
right to preserve the anonymity of the gamete donor, and the right of identity for the
conceived, analyzing the confrontation between the two strands, in the discussion of
1Acadêmico
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this article, we will understand the current position on the respective theme, although
not yet pacified. In case of litigation, it will be up to the judiciary to decide which right
should prevail, since both the search for genetic ancestry and the secrecy of gamete
donors are protected by the Brazilian legal system.
Keywords: insemination; right to identity; right to anonymity; family relationships.
1. INTRODUÇÃO
Através da história da civilização humana o nascimento de um filho só se dava
origem a partir da união de duas pessoas de sexos opostos, comumente através do
matrimônio, cabendo a responsabilidade sobre a criança aos pais biológicos. A
escassez de recursos limitava o desejo maternal ou paternal das pessoas que, por
alguma deficiência genética ou fisiológica, não dispunham de condições de gerarem
seus filhos.
Pode-se definir a reprodução humana assistida, como sendo a interferência do
homem no processo natural da procriação, pois, “recentemente”, a evolução
biotecnológica revelou ao mundo a possibilidade da reprodução humana ocorrer
através de assistência médica, quando a fecundação não é possível por meio da
relação sexual, ou seja, o meio natural de procriação humana, a evolução
biotecnológica poderá “dar um empurrão” e se fazer auxiliar mediante as técnicas de
fecundação artificial in vivo ou in vitro. Em meio as várias técnicas utilizadas pela
medicina para a reprodução humana, destaca-se a inseminação artificial heteróloga,
ou seja, aquela realizada utilizando material genético (gametas) de doadores
anônimos.
A primeira tentativa de inseminação artificial em humanos foi em 1970, quando
o médico inglês John Hunter praticou a inseminação artificial em uma mulher
utilizando os gametas de seu próprio marido (reprodução homologa), impossibilitado
de procriar em face de uma deformidade da uretra. O Dr. John não foi reconhecido
nem aplaudido pelo feito, ao contrário, foi rejeitado pela sociedade e pela medicina da
época. Assim sendo, tendo em vistas os problemas das famílias em conseguir o
desejo de construir família, a inseminação heteróloga, em tempos atuais foi acolhida
com entusiasmo pela humanidade, e assim milhares de casais, recorreram a
reprodução humana medicamente assistida para satisfazer esse desejo pessoal da
maternidade e/ou paternidade.
Nesse sentido, iremos analisar se há ou não há possibilidade da violação do
sigilo das informações dos doadores anônimos, em detrimento do direito subjetivo à
identidade genética do concebido por meio de inseminação artificial heteróloga, uma
vez que, o direito de conhecer a origem biológica é um direito personalíssimo da
pessoa humana, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e nos
direitos da personalidade.
Entretanto, aos doadores de gametas tanto masculino como feminino, garantese o total sigilo de seus dados, tendo a instituição médica responsável pelo processo
artificial de reprodução, o dever de manter o segredo da identidade civil destes
doadores. Portanto, percebe-se de forma oculta, a colisão entre o direito de buscar a
origem biológica e o direito à manutenção do sigilo dos doadores de gametas.
Verifica-se que há amparo constitucional tanto para se buscar o conhecimento
da origem genética quanto para o anonimato do doador, uma vez que, a identidade
genética trata-se de direito inerente a personalidade humana, sendo seu
conhecimento indispensável para a conquista de uma vida digna; e o anonimato
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essencial, pois, o doador de gametas não pode ser identificado para que não se
impute ao mesmo a paternidade/maternidade.
Vale destacar que o intuito da presente pesquisa é expor se há possibilidade
de identificar o doador apenas para garantir o conhecimento da origem genética e não
o reconhecimento como pai ou mãe, ou seja, se seria possível a identificação do
doador, sem com isso haver consequências civis, implicar em paternidade e/ou
maternidade e responsabilidades de pais tradicionais.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente como um estudo
dedutivo, buscando uma conclusão em relação ao direito a identidade genética versus
o sigilo do doador, tendo como base várias premissas. Desse modo, foi realizado
levantamento bibliográfico com autores de Direito de família, civil, bem como a
resolução do Conselho Federal de Medicina e a Constituição Federal.
3. HISTÓRICO SOBRE A REPRODUÇÃO HUMANA
A reprodução assistida, atualmente é possível pois, o biólogo francês Jean
Rostand, modificou algumas condições das técnicas de fertilização em animais,
desenvolvidas pelo italiano Abade Lazzaro Spallanzani, demonstrando assim, a
possibilidade de conservação de gameta animal à baixa temperatura. Tempos depois,
o gameta humano também foi submetido a baixa temperatura, o que possibilitou o
desenvolvimento da reprodução humana assistida (BARACHO, 2006, p. 118).
As primeiras experiências realizadas por meio das técnicas de reprodução
assistida ocorreram em 1970, como já citado acima, com a realização da primeira
inseminação artificial in vivo, hoje também denominada heteróloga.
Tempos depois, dois geneticistas Watson e Crick, descobriram a forma do
DNA, a partir daquele momento, clareou para a medicina sobre o desenvolvimento
das técnicas de manipulação genética e de fertilização humana em laboratório
(BARACHO, 2006, p. 118).
De acordo com Pussi:
Apenas na década de 50, graças aos trabalhos de dois grandes geneticistas,
de nomes Watson e Crick, foi possível desvendar a estrutura do DNA, o
material genético primordial de todo ser humano. Este, pode-se afirmar, foi o
marco divisor, visto que, a partir deste momento, os avanços na área genética
foram espantosos e, em curto espaço de tempo, foi possível o
desenvolvimento de técnicas de manipulação do material genético e de
fertilização humana em laboratório, sendo que, no final da década de 1970, o
mundo assistiu estupefato do que nunca se acreditou ser possível realizar: o
nascimento dos bebês de proveta (PUSSI, 2008, p. 310, grifo nosso).

Os avanços genéticos ocorridos no final da década de 70 propiciaram o
nascimento do primeiro bebê de proveta, em julho de 1978, ou seja, aquele oriundo
das técnicas de fertilização in vitro Louise Joy Brown, nasceu na cidade de Oldham,
Inglaterra, graças ao trabalho dos doutores Steptoe e Edwards. Essa técnica de
fertilização in vitro, também foi utilizada no Brasil, em outubro de 1984, nascendo o
primeiro bebê de proveta brasileiro, chamado de Ana Paula Caldeira (PUSSI, 2008,
p. 310). Foi ela a primeira criança a ser gerada pelas técnicas de reprodução artificial
no Brasil, se tornando assim o marco da inseminação em nosso país.
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Apesar de ser um procedimento difícil de ser alcançado pela grande parte da
população devido ao seu alto custo, existe hoje no brasil, várias clinicas
especializadas neste tipo de biotecnologia.
3.1 Biotecnologia e Reprodução Humana
Nas últimas décadas, a sociedade mundial pôde usufruir grandes descobertas
científicas da medicina, que trouxeram inúmeros benefícios à vida e à saúde das
pessoas. Os cientistas e as clínicas do mundo inteiro trabalharam arduamente cerca
de 50 anos, com a finalidade de possibilitar a vitória da ciência e da técnica frente a
natural impossibilidade ou dificuldade humana no ato de reprodução (PUSSI, 2008, p.
315).
A evolução constante da medicina, presente nos dias atuais, repercutiu
bastante no meio jurídico, com grande importância, no âmbito do direito de família,
vários novos gêneros de famílias foram reconhecidos juridicamente, inclusive as que
optaram pela reprodução humana assistida para satisfazer um desejo pessoal de
procriação.
Com essa evolução, a reprodução humana assistida causou uma verdadeira
revolução no campo da biotecnologia, que acabou reproduzindo seus reflexos nas
estruturas familiares (DIAS, 2011, p. 366). As famílias compostas hoje em dia,
comparados aos de algumas décadas atrás, não são mais as mesmas, em razão da
modificação do conceito de família, que hoje é formado pelo critério socioafetivo.
4. ESPÉCIES DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA
Apesar de não ser o foco principal do presente artigo, vale destacar as
principais distinções acerca das técnicas médicas utilizadas para a reprodução
humana assistida, uma vez que o tema aqui abordado é confuso e precisa de
explicações específicas, a reprodução humana possui cinco tipos, são elas:






INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL INTRAUTERINA – IIU;
FERTILIZAÇÃO IN VITRO CONVENCIONAL COM TRANSFERÊNCIA
INTRAUTERINA DE EMBRIÕES – FIVETE;
TRANSFERÊNCIA INTRATUBÁRIA DE GAMETAS– GIFT;
TRANSFERÊNCIA INTRATUBÁRIA DE ZIGOTOS – ZIFT;
INJEÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDE – ICSI.

Inseminação artificial intrauterina – IIU: consiste na introdução de
espermatozoides, realizada de forma artificial, no interior do canal genital feminino
com a ajuda de um cateter. Essa técnica é a mais simples entre todas as técnicas de
reprodução humana assistida. Por ser utilizada para casos mais simples como: de
incompatibilidade do muco cervical, deficiência seminal leve ou em casos de
alterações na ovulação ou na concentração espermática (MALUF, 2010, p. 157).
Fertilização in vitro convencional com transferência intrauterina de
embriões – FIVETE: é a técnica realizada em laboratório para a confecção dos
embriões de modo artificial, junção artificial do gameta feminino ao gameta masculino,
com a sua futura transferência para o corpo materno. Consiste numa técnica que
estimula a hiperovulação da mulher, por meio da utilização de hormônios, e, quando
há a formação vários folículos maduros, estes são colhidos por punção, feita por meio
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de ultrassonografia endovaginal e colocados junto a espermatozoides num recipiente
chamado placa de petri, onde ocorre a fecundação. Após, aproximadamente, 48 horas
os embriões contendo de quatro a oito células são transferidos para a cavidade
uterina. Nessa técnica, poderá haver a probabilidade de gravidez múltipla, assim como
poderá ocorre aborto espontâneo. (MALUF, 2010, p. 157).
Transferência intratubária de gametas – GIFT: consiste na transferência dos
espermatozoides e óvulos imaturos, que foram previamente colhidos, para a tuba
uterina da mãe, onde serão aproximados, propiciando a fertilização natural nessa
região. Essa técnica é chamada de fertilização in vivo (PUSSI, 2008, p. 323).
Transferência intratubária de zigoto – ZIFT: é a técnica que corresponde à
retirada do óvulo da mulher para ser fecundado com o sêmen do marido/companheiro
ou doador anônimo em laboratório, para, somente depois, introduzir o embrião já
anteriormente fecundado in vitro, no útero da mulher. Esta técnica é chamada de
fecundação in vitro (PUSSI, 2008, p. 323).
Injeção intracitoplasmática de espermatozoide – ICSI: é aquela em que é
realizada diretamente uma injeção de espermatozoides no citoplasma de um ovócito
maduro, com a ajuda de um aparelho especial que contém microagulhas para injeção
(MALUF, 2010, p. 158).
A escolha de qual técnica será utilizada no caso concreto, irá depender
exclusivamente das necessidades de cada paciente.
5. ESPÉCIES JURÍDICAS
O Código Civil Brasileiro prevê dois tipos de reprodução humana medicamente
assistida, realizada por meio das técnicas de inseminação artificial: a inseminação
artificial homóloga e a heteróloga.
Homóloga, é a inseminação feita com material genético dos próprios cônjuges
ou companheiros. A reprodução humana assistida homóloga decorre da utilização do
material genético do próprio casal, óvulo e espermatozoide, é utilizada quando por
algum motivo o casal não consegue de forma natural, através de a relação sexual
chegar à fecundação, como já mencionado anteriormente.
Heteróloga, é aquela que é realizada com o material genético de terceiros.
Sendo assim, a inseminação artificial heteróloga ocorre quando se utiliza material
genético de doadores anônimos. Independentemente de ser gameta masculino o
feminino.
No caso de a mulher ser casada, para que seja realizada a inseminação com o
sêmen de doador anônimo, necessário se faz que o marido autorize previamente tal
procedimento. Tal disposição está preceituada no artigo 1.597, inciso V do Código
Civil Brasileiro de 2002 que dispõe o seguinte: “Presumem-se concebidos na
constância do casamento os filhos: havidos por inseminação artificial heteróloga,
desde que tenha prévia autorização do marido” (BRASIL, 2013 a).
De acordo com Lôbo:
A lei não exige que o marido seja estéril ou, por qualquer razão física ou
psíquica, não possa procriar. A única exigência é que tenha o marido
previamente autorizado a utilização de sêmen estranho ao seu. A lei não
exige que haja autorização escrita, apenas que seja “prévia” razão por que
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ser verbal e comprovada em juízo como tal. Ressalta-se a distinção entre o
pater e o genitor ou doador anônimo (LÔBO, 2008, p. 200).

Após o consentimento do cônjuge e a efetiva fecundação, não pode haver
revogação e a paternidade não poderá ser impugnada pelo marido em razão do
critério biológico, salvo se a fecundação ainda não tenha ocorrido.
Inegavelmente a reprodução artificial gera conflitos notoriamente no que tange
as famílias tradicionais, além de diversos questionamentos bioéticos. Impõe-se aqui
um importante questionamento: seria lícita a concepção de um filho já sem a figura
paterna? Impondo-lhe a participação coercitiva na família monoparental? O direito
reprodutivo da mãe sobrepõe-se ao direito à biparentalidade do filho? É um uma
pergunta delicada que lentamente vem sendo respondida pela sociedade, pois a
reprodução artificial nos dias atuais, vem ganhando proporções justamente para
mulheres decididas que, por vontade própria, almeja ter seu filho, sem a figura
paterna.
5.1 Proteção jurídica
A família, como emana o art. 226 da CF de 1988, foi configurada como base da
sociedade, sendo assim, possui proteção especial do Estado (BRASIL, 2013 b), a
reprodução humana assistida, faz parte da estrutura contemporânea do modelo
familiar, consequentemente encaixando, e sendo protegido pela Constituição Federal
de 1988.
Sendo assim, observa-se que o amparo legal e Constitucional das técnicas de
reprodução humana medicamente assistida no Brasil nada mais é que a delimitação
do espaço da ciência médica em razão do controle social realizado pelo Estado
através do direito. Pois, na sociedade atual, surge a necessidade de um sistema que
controla, proporcionalmente e razoavelmente, práticas tão invasivas como essas de
manipulação do material genético
6. DIREITO AO SIGILO DE IDENTIDADE CIVIL DOS DOADORES DE GAMETA
Atualmente o nosso sistema jurídico protege o anonimato do doador, a
identidade civil deste não poderá ser revelada, uma vez que quando alguém doa
anonimamente, assim o faz na perspectiva de que terá absoluta ocultação de sua
identidade, não sofrendo responsabilizações perante o concebido.
Os doadores de gametas masculinos e femininos na reprodução heteróloga,
não poderão jamais pleitear ação de alimentos em face do filho concebido por meio
de reprodução assistida, pois, a doação consiste no ato de vontade de doar o material
genético especificamente, renunciando tacitamente a paternidade/maternidade
(FREDIANI, 2000, p. 140).
Desta mesma forma o doador ou doadora não poderá posteriormente
reivindicar direitos inerentes à paternidade/maternidade, estes também não poderão
arcar com os deveres impostos a figura do pai e/ou mãe.
A vedação da identificação do proprietário do material genético está positivada
na Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso X, que dispõe “[…] 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” (BRASIL, 2013
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b). Observar-se ainda, que o artigo 21 do Código Civil de 2002, dispõe que “A vida
privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará
as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.
” (BRASIL, 2013 a).
Dessa forma, entende-se que, havendo a violação da identidade e intimidade
do doador, este poderia entrar com ação judicial, pleiteando assim, uma indenização
por dano moral, decorrente da violação e consequentemente a quebra do sigilo que
lhe fora assegurado tanto pelos mencionados dispositivos legais e constitucionais,
quanto pela Resolução nº 2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina. (BRASIL,
2013 b e CFM, 2013).
A Resolução nº 2.013/13 do Conselho Federal de Medicina dispõe que:
Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa.
Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de
gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as
informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas
exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador.
(CFM, 2013)

Os fatos elencados geram enorme discussão entre os doutrinadores quanto à
inviolabilidade do sigilo da identidade dos doadores de gametas, Frediani se posiciona
a favor da manutenção do sigilo dos doadores anônimos, e, que essa deve imperar,
garantindo dessa forma, a autonomia e o desenvolvimento normal da família em
condições de segurança e de discrição (FREDIANI, 2000 p. 140).
Já Goldhar posiciona-se no sentido de que o anonimato, no viés de direito a
intimidade, por si só não se sustenta na ponderação com tantos outros direitos
fundamentais, de modo que, normalmente este deverá ceder para dar lugar a outros
direitos de maior relevância (GOLDHAR, 2010, p. 284).
Como já explicito em nosso pais há vários entendimentos relacionados ao
tema, alguns doutrinadores se posicionam a favor do sigilo, outros, a favor do direito
ao conhecimento da origem genética. Na jurisprudência brasileira, não é diferente,
verificaram-se a ocorrência de alguns posicionamentos divergentes relativo ao direito
a inviolabilidade da intimidade e direito ao conhecimento da origem genética.
Recentemente, no ano de 1994, houve um entendimento diferenciado no
Supremo Tribunal Federal, em que garantiu o direito de recusa do réu ao exame de
DNA, protegendo com isso sua intimidade, com fundamento no princípio da dignidade
da pessoa humana, e impediu com isso, o direito da outra parte conhecer sua origem
genética.
Vale transcrever:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - CONDUÇÃO DO RÉU
"DEBAIXO DE VARA". Discrepa, a mais não poder, de garantias
constitucionais implícitas e explícitas - preservação da dignidade humana, da
intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da
inexecução específica e direta de obrigação de fazer - provimento judicial
que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no
sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, "debaixo de vara", para coleta
do material indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se no
plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a
jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos
fatos.(71373 RS , Relator: FRANCISCO REZEK, Data de Julgamento:
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09/11/1994, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 22-11-1996 PP-45686
EMENT VOL-01851-02 PP-00397)

Porém, em 2002, o STJ, firmou orientação contrária à decisão do STF,
autorizando o exame de DNA mesmo após o falecimento do genitor, entendendo que
a coleta de material genético do suposto genitor não traria nenhum prejuízo para o
mesmo e não feriria sua intimidade.
A propósito:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. PROVA GENÉTICA. DNA. REQUERIMENTO FEITO A
DESTEMPO. VALIDADE. NATUREZA DA DEMANDA. AÇÃO DE ESTADO.
BUSCA DA VERDADE REAL. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA PARA O JUIZ. PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 130, CPC. CARACTERIZAÇÃO.
DISSÍDIO
CARACTERIZADO.
PRECEDENTE.
RECURSO
PROVIDO.130CPCI - Tem o julgador iniciativa probatória quando presentes
razões de ordem pública e igualitária, como, por exemplo, quando está diante
de causa que tenha por objeto direito indisponível (ações de estado), ou
quando, em face das provas produzidas, se encontra em estado de
perplexidade ou, ainda, quando há significativa desproporção econômica ou
sócio-cultural entre as partes.II -Além das questões concernentes às
condições da ação e aos pressupostos processuais, a cujo respeito há
expressa imunização legal (CPC, art. 267, § 3º), a preclusão não alcança o
juiz em se cuidando de instrução probatória.CPC267§ 3ºIII - Diante do cada
vez maior sentido publicista que se tem atribuído ao processo
contemporâneo, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha
judicial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre
outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com
imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório.IV - Na fase atual
da evolução do Direito de Família, não se justifica inacolher a produção de
prova genética pelo DNA, que a ciência tem proclamado idônea e eficaz
(REsp222445 PR 1999/0061055-5, Relator: Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2002, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJ 29.04.2002 p. 246RDR vol. 23 p.
347REVFOR vol. 367 p. 226RSTJ vol. 157 p. 418)

Apesar das jurisprudências acima mencionadas firmarem entendimento quanto
ao direito de investigação de paternidade, pode-se perceber que o STJ, entendeu por
preservar não só o direito à investigação de paternidade, mas, principalmente, o direito
ao conhecimento da identidade genética, assim sendo, através da analogia, pode-se
utilizar o entendimento do STJ para dar suporte ao direito de buscar a identidade
genética do filho gerado por meio de inseminação artificial heteróloga, até mesmo, se
for o caso, após a morte o doador, pois, é de extrema importância ascendência
genética do concebido, sua origem, suas raízes, não sendo imputado ao genitor
doador qualquer obrigação referente a paternidade/maternidade.
Ressalta-se que o direito ao sigilo está positivado com o objetivo de resguardar
o doador da responsabilidade da paternidade/maternidade, sendo assim, a Resolução
nº 2.013/13 do Conselho Federal de Medicina, prevê garantia do sigilo dos doadores,
de acordo com inciso IV, números 2, 4 e 5 (CFM, 2013).
Cabe destacar ainda, que o código de ética médica, no capítulo I, inciso XI,
impõe ao médico o dever de manter sigilo sobre as informações referentes a seus
pacientes, englobando assim, os doadores e receptores.
Portanto, essas são as mais importantes regulamentações que dão resguardo
ao sigilo do fornecedor de material genético nos dias atuais. É notável que a garantia
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da inviolabilidade da intimidade, engloba a garantia do sigilo dos fornecedores de
material genético e ambos estão expressamente garantidos pelos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais já mencionados, porém, cabe mencionar que
nem todos os direitos são absolutos e no caso concreto cabe ao julgador analisar os
interesses conflitantes solucionando com base na axiologia qual direito deve
prevalecer por possuir maior carga valorativa.
7. CONFLITO DE DIREITOS: IDENTIDADE GENÉTICA VERSUS SIGILO DE
IDENTIDADE CIVIL DOS DOADORES DE GAMETAS
Diante de um conflito de interesses, consequentemente um deverá ceder para
que o outro possa ser satisfeito, para Gomes é necessário fazer uma interpretação
dos princípios conflitantes, após estabelecer uma hierarquia axiológica, levando em
conta ainda, o possível impacto de sua aplicação no caso concreto, onde a norma de
maior valor prevalece e a de menor recai, apenas naquele caso concreto, para que se
possa solucionar aquele caso em especifico (GOMES, 2007, p. 80).
Quanto ao conflito existente no presente trabalho a ascendência genética da
pessoa gerada por reprodução humana realizada por inseminação heteróloga, Greuel,
esclarece que “Enquanto alguns estudiosos defendem a prevalência do anonimato do
doador do material genético, outros posicionam pelo direito à identidade genética.
Esse confronto de entendimentos reforça a necessidade de uma regulamentação
específica” (GREUEL, 2013).
Greuel, ressalta ainda, o que torna o conflito ainda mais árduo, é o fato de
nenhuma lei no ordenamento jurídico brasileiro que disponha de forma expressa as
questões conflitantes na seara da reprodução humana assistida heteróloga (GREUEL,
2013).
Entretanto, em tempos atuais, é depositada tais ponderações de direto no livre
convencimento da magistratura, a interpretação dos princípios, ou seja, cada decisão
será relativa, o sigilo do doador e o direito ao conhecimento da origem genética, este
segundo que é essencial, indisponível, intransmissível e irrenunciável, em virtude de
se tratar de direito da personalidade humana, para que este tenha uma vida digna,
como se preceitua na nossa magna Constituição.
8. CONCLUSÃO
O objetivo do presente artigo foi analisar a divergência entre se garantir a
investigação da origem genética, e o anonimato do doador de gameta, é inevitável
que o doador doa com a intenção/consciência de procriar, pois ele tem consciência,
para que finalidade seu ato servirá, tornando-o assim o mesmo auxiliador do processo
de reprodução humana assistida. Porém, fica evidente que o doador não quer que lhe
seja imputado uma paternidade/maternidade, da qual deriva obrigações e despesas
patrimoniais.
Entretanto, em razão da evolução do direito de família em tempos
contemporâneo, o indivíduo gerado por inseminação artificial heteróloga, adere à
filiação civil, que de acordo com o Código Civil, é aquela que deriva de outra origem
que não seja a biológica, portanto é uma filiação não biológica, entretanto é
socioafetiva, que poderá em virtude da modernização do direito de família prevalecer
sobre a biológica.
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Cumpre salientar que, o real motivo da investigação da origem genética é
conhecimento de suas raízes, suas origens, sua ascendência genética, por que não
dizer o conhecimento do seu próprio “eu”, pois, querendo ou não, o concebido
possuirá resquícios de seu doador.
Este conhecimento é um direito constitucional, diretamente interligado a
dignidade da pessoa humana, pois, não conhecer seu tronco ancestral, pode trazer
consequências drásticas, como, prejuízos irreversíveis a saúde pela dificuldade ou
impossibilidade de tratar possíveis doenças hereditárias, relações incestuosas, com
possíveis patologias graves nos filhos gerados dessa relação, impedimentos jurídicos
matrimoniais, dentre outros.
Neste sentido, o concebido não pode ser privado do direito de conhecer sua
origem genética, uma vez que, o não conhecimento é mais prejudicial que a violação
do sigilo do doador, como exposto no decorrer do trabalho. Entretendo, entende-se
que essa quebra de sigilo deverá ocorrer de forma delicada, sem quaisquer danos a
ambas as partes.
Cumpre destacar ainda que, havendo à vontade, seja ela por doença ou mera
curiosidade humana, se procurado o judiciário, a lide deverá buscar a declaração
judicial da origem biológica, e não a investigação de paternidade. Neste viés, não será
imputado ao doador de gametas os encargos da paternidade/maternidade, tampouco
a obrigação de fornecer alimentação, vestuário, sucessão dos bens, entre outros que
fazem parte da gama de direitos dos filhos concebidos de forma natural.
Deste modo, não há impedimento constitucional, nem legal, para que seja
retirado o direito de conhecer a origem biológica da pessoa gerada por inseminação
heteróloga, ao contrário, pela sua imensa carga axiológica, existe suporte
constitucional e legal, para que seja garantido e satisfeito tal direito.
Diante do exposto, percebe-se que existe possibilidade de se conhecer a
origem genética, sem com isso gerar consequências no estado de filiação, violando
assim, o direito ao sigilo dos doadores de gametas, quando for investigada a origem
biológica.
9. AGRADECIMENTOS
Agradeço imensamente a instituição FATEB pela oportunidade de participar
de um Evento tão rico como é o IV Encontro de Pesquisa.
REFERÊNCIAS
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Vida humana e ciência: complexidade do
estatuto epistemológico da bioética e do biodireito. Normas internacionais da
bioética. Revista de direito constitucional e Internacional. Ano 14, 56, Revista dos
Tribunais, 2006
BRASIL. Código Civil. Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Planalto. Brasília/DF.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso
em: 15 out. 2017 a.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Planalto.
Brasília/DF.
Disponível
em:

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15
out. 2017 b.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n° 71373. Tribunal pleno.
Rel.Min.Francisco Rezek, Brasília/DF, 9 de novembro de 1994. JusBrasil. Disponível
em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14704990/habeas-corpus-hc-71373rs> Acesso em: 14 out. 2017.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 222445 PR
1999/0061055-5. 4ª turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília/DF, 6 de
março
de
2002.
JusBrasil.
Disponível
em
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/292991/recurso-especial-resp-222445-pr1999-0061055-5-stj>. Acesso em: 14 out. 2017.
CFM-CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.RESOLUÇÃO. CFM. Resolução nº
2.013/2013.
Brasília/DF,
2013.
Disponível
em
<http://portal.cfm.org.br/images/PDF/resoluocfm%202013.2013.pdf >. Acesso em : 12
out. 2017.
CFM-CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética Médica. CFM
Resolução nº 1.897/2009, de 6 maio de 2009 (publicada no D.O.U. de 6 maio de
2009,
Seção
I,
p.
75-77) Brasília/DF,
2009.
Disponível
em:
<
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1897_2009.htm>. Acesso em 13
out. 2017.
SILVA, Jackeline De Melo. Inseminação Heteróloga: Direito a identidade genética
x
Direito
ao
Sigilo
do
doador.
Disponível
em
<https://www.jurisway.org.br/monografias/monografia.asp?id_dh=13192>.
Acesso
em: 15 nov. 2017.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8. ed., rev. e atual. – São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
FREDIANI, Yone. Patrimônio Genético. Revista de Direito Privado. n. 2, v. 1, Coord.
por Nelson Nery Júnior e Rosa Mª de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000, p.128-143.
GOLDHAR, Tatiane Gonçalves Miranda. O Direito à informação e ao conhecimento
da origem genética. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; et al. (Cood.) Familias do
Direito Contemporâneo – Estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Bahia:
Jus Podivm, 2010.
GOMES, Daniela Vasconcelos. O princípio da dignidade humana e a ponderação
de princípios em conflitos bioéticos. Revista de Direito Privado, n. 29, ano 6, Coord.
por Nelson Nery Júnior e Rosa Mª de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p.78-92.
GREUEL, Priscila Caroline. Doação de Material Genético: Confronto entre o
Direito ao sigilo do doador, Direito à identidade genética e eventual direito de
filiação. Revista Jurídica FURB. Disponível em . Acesso em 28 mar. 2013.
LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de bioética e biodireito. São
Paulo: Atlas, 2010.
PUSSI, William Artur. Personalidade jurídica do nascituro. 2. ed., rev. e atual.
Curitiba: Juruá, 2008.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017
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TRIBUNAL FEDERAL
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Grupo de Trabalho: A efetividade do processo à luz dos direitos fundamentais e da
hermenêutica jurídica
RESUMO
Este artigo pretende fazer uma análise dos conceitos de integridade e coerência,
preconizados por Dworkin na metáfora do “romance em cadeia” e reformulados na
teoria da resposta correta de Lenio Streck, na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a partir da decisão prolatada no julgamento do pleno do Habeas Corpus
126.292/SP, que permite a execução da pena antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, e das liminares concedidas nos HC 135.100/MG e
135.752/PB que contrariam a decisão anteriormente citada.
Palavras-chave: ntegridade; coerência; resposta correta; HC 126.292/SP.
ABSTRACT
This article aims to analyze the concepts of integrity and coherence preconceived by
Dworkin in the metaphor of "romance chain" and reformulated the theory of correct
answer by Lenio Streck, in the jurisprudence of the Supreme Court from the decision
rendered decision in the trial of the Habeas Corpus 126,292 / SP, which allows the
execution of the sentence before the final and unappealing criminal sentence, and
injunctions granted in HC 135,100/MG and 135,752/PB that contradicts the above
mentioned decision.
Key-words: Integrity; coherence; right answer; HC 126.292/SP.
1. INTRODUÇÃO
O conceito de integridade e coerência preconizados por Dworkin tem a
finalidade de manter as decisões dos tribunais estáveis e previsíveis, como se
fossem escritas por uma única pessoa, de modo a garantir segurança jurídica, a
igualdade, a equidade e justiça. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
rompeu com a linha de decisões que seguia até então através do entendimento da
possibilidade de cumprimento da pena sem o trânsito em julgado da sentença penal
1Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba
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condenatória – ainda pendente de recursos especial e extraordinário. Tendo em
vista esse rompimento, será feita a análise dos conceitos de integridade e coerência
na jurisprudência e no direito.
Para isso, serão abordados os conceitos de integridade e coerência e, a
partir destes, de resposta correta. Após, analisar-se-á se tais ideias estão presentes
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir da decisão do pleno no
Habeas Corpus citado, e se esta decisão pode ser considerada correta. E, por fim,
se houve integridade e coerência nas decisões monocráticas que contrariam a
decisão proferida no HC 126.292/SP, e se estas são respostas corretas.
2. METODOLOGIA
O presente artigo tem o objetivo de abordar a integridade e coerência no
Direito por meio da análise do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal no HC
126.292/SP, e de liminares concedidas após o referido julgamento contrariando-o,
através do método expositivo e do método dedutivo, utilizando-se de livros e
julgados.
3. INTEGRIDADE E COERÊNCIA
A coerência seria o fiel seguimento às decisões anteriores, enquanto a
integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam geradas e
entendidas de forma a expressar um sistema único e coerente de justiça e
equidade. Desse modo, uma instituição pode se afastar da linha das decisões
anteriores, para dar mais fidelidade aos princípios vistos como fundamentais a esse
sistema como um todo2. Então, coerência é a reprodução de decisões anteriores
para casos semelhantes, enquanto integridade é a observância de todas as normas
do sistema jurídico, sejam leis ou precedentes.
Para Dworkin, o direito como integridade contesta que o direito se manifeste
como relatos factuais do convencionalismo, dirigidos ao passado, ou programas
instrumentais do pragmatismo jurídico, dirigidos ao futuro. As afirmações jurídicas
são perspectivas interpretativas que misturam elementos dirigidos tanto para o
passado quanto para o futuro, interpretando a prática jurídica como uma política em
processo de desenvolvimento. Dessa forma, o direito como integridade repele a
questão de se os juízes descobrem ou inventam o direito por considerá-la inútil e
indica que o raciocínio jurídico só é entendido a partir da ideia de que os juízes
fazem ambas e nenhuma delas3.
O princípio da integridade doutrina os juízes a distinguir direitos e deveres
legais a partir do pressuposto de que todos foram gerados por um único autor, a
comunidade personificada, manifestando uma compreensão coerente de justiça e
equidade. No direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras
caso constem ou derivam dos princípios de justiça, equidade e devido processo
legal que dão a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade.
O direito como integridade é tanto produto da interpretação abrangente como sua
fonte de inspiração. É a continuidade e a origem das interpretações mais
2DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 264
3DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 271
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detalhadas que inspira4.
A história é importante para integridade no direito, pois o sistema de
princípios deve demonstrar tanto o status quanto o conteúdo das decisões
anteriores. O direito como integridade começa no presente e só dirige-se ao
passado na medida que sua perspectiva contemporânea determine, pretendendo
justificar o que foi feito em uma história geral merecedora de ser contada e que
traga consigo uma afirmação complexa – a de que a prática atual pode se organizar
e justificar por princípios suficientemente atraentes para ofertar um futuro honrado 5.
O horizonte histórico é uma fase ou momento na compreensão, não se limita
à autoalienação de uma consciência passada, se recuperando no próprio horizonte
compreensivo do presente. No entendimento há uma combinação de horizontes que
“leva a cabo simultaneamente sua suspensão.” 6.
É preciso conhecer a judicatura e todos os momentos que a determinam para
julgar um caso, além dos artigos do código. A única exigência é que a ordem
jurídica tenha o reconhecimento como válida por todos, por esse motivo é possível
entender como tal a ordem jurídica vigente, pressupondo a reelaboração dogmática
de qualquer complementação jurídica feita à lei através da aplicação. Existe uma
relação essencial entre a hermenêutica jurídica e a dogmática jurídica, na qual a
primeira tem primazia. Pois a ideia de uma dogmática jurídica perfeita, sob a qual
seria possível fazer qualquer sentença como um ato simples de subsunção, não
tem sustentação7.
Pode-se comparar o juiz que decide qual é o direito em algum caso com o
crítico literário que analisa as várias dimensões de valor em uma peça ou um
poema complexo. Entretanto, os juízes são igualmente autores e críticos. Um juiz
que julga um caso acrescenta algo na tradição que interpreta, pois os futuros juízes
se deparam com uma tradição nova que incorpora o que aquele fez. A contribuição
dos juízes é direta e a diferenciação entre o autor e intérprete é uma questão de
diversos aspectos do mesmo processo. Assim, há outra comparação a ser feita
entre literatura e direito, o romance em cadeia, em que um grupo de romancista
escreve um romance em série e cada romancista da cadeia interpreta os capítulos
recebidos para escrever um novo capítulo, que é acrescido ao que é recebido pelo
próximo romancista, e assim por diante. Cada um deve escrever seu capítulo de
forma a gerar o romance em elaboração da melhor forma possível. A complexidade
desse trabalho explicita a complexidade de decidir um caso de direito com
integridade. Cada romancista deve elaborar o melhor romance possível como se
fosse escrito por um único autor, e não produto de várias mãos diferentes, o que
demanda uma avaliação geral da sua parte ou várias avaliações gerais à medida
que escreve ou reescreve8.
O artista não pode criar algo sem interpretar enquanto o faz, pois como
pretende criar arte, deve entender por que o que faz é arte e por que é sua obra de
arte melhor utilizando determinada técnica. O crítico cria quando interpreta, porque,
4DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 271-273
5DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 273-274
6GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. 15 ed. Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista: Editora
Universitária São Francisco, 2015. p. 405
7GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. 15 ed. Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista: Editora
Universitária São Francisco, 2015. p. 433
8DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 275-277
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embora limitado pela obra definida nas partes formais e acadêmicas da teoria da
arte, seu senso artístico é comprometido em decidir qual forma de ver, ler ou
entender aquela obra a demonstra como arte melhor. Entretanto, existe uma
diferença entre interpretar quando se cria e criar quando se interpreta, existindo
uma diferença entre o artista e o crítico, que pode ser derrubada em certas
circunstâncias. No caso do romance em cadeia, com exceção do primeiro, cada
romancista, tem a dupla responsabilidade de interpretar e criar, pois precisa ler tudo
o que foi feito anteriormente para determinar o que é o romance criado até o
momento, no sentido interpretativista. Deve interpretar em um estilo que não se
submeta à intenção, pois, exceto o primeiro, não existe um único autor cujas
intenções qualquer intérprete possa considerar como decisiva 9.
Assim, cada juiz é um romancista na corrente, que deve ler tudo o que outros
juízes escreveram no passado, não somente para descobrir o que foi dito, ou seu
estado de espírito quando disseram, mas para ter uma ideia do que esses juízes
fizeram coletivamente, da mesma forma que como um dos romancistas formou uma
ideia sobre o romance coletivo em formação. Qualquer juiz obrigado a decidir um
caso descobrirá diversos casos similares, decididos há décadas ou mesmo séculos
por muitos outros juízes, de estilos e filosofias judiciais e políticas diferentes, em
tempos nos quais o processo e as convenções judiciais eram diferentes. Para
decidir o novo caso, cada juiz se considerar uma parte de um complexo
empreendimento em cadeia, do qual essas várias decisões, estruturas, convenções
e práticas são a história; sendo sua responsabilidade continuar essa história no
futuro por meio do que ele faz agora. Ele tem o dever de interpretar o que
aconteceu antes porque é sua responsabilidade de levar adiante a obrigação que
tem em mãos e não partir em alguma nova direção. Assim, deve determinar, de
acordo com seu próprio julgamento, o fundamento das decisões anteriores, qual
realmente é o propósito ou tema da prática, tomada como um todo, até o
momento10.
Conforme Mitidiero, o respeito aos precedentes é garantia da integridade do
direito, pois o Direito não seria mais que uma esperança ilusória se os juízes não
usarem uma interpretação segura e isonômica, por isso o Estado Constitucional,
atualmente, lança sua normatividade sobre o Poder Judiciário que faz os
precedentes e as Cortes Supremas que são responsáveis por eles como guardiãs
da Constituição e da integridade da ordem jurídica como um todo 11:
“Uma teoria jurídica que pressupõe que a norma é a interpretação da
norma, que todos devem ser tratados de forma isonômica perante o Direito
e que é preciso promover a cognoscibilidade, a estabilidade, a
confiabilidade e a efetividade das normas como condição para que possa
existir a liberdade de autodeterminação não pode sustentar a inexistência
de precedentes vinculantes. Isso porque, sendo o Direito potencialmente
indeterminado e paulatinamente precisado pela atuação do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de autoridade
à interpretação empreendida por essas cortes significa recusa de
vinculação à própria ordem jurídica. Portanto, do ponto de vista
institucional, que é justamente aquele que deve ser levado em
9DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 235-237
10DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 238
11MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 102-103
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consideração pelo sistema encarregado de tutelar judicialmente os direitos,
o Direito encontra sua expressão na interpretação que é dada à
Constituição e à legislação pelas Cortes Supremas a partir de casos
concretos.”12

Então deve-se respeitar o precedente judicial pela vinculação do Direito, pois
à recusa à sua aplicação também é recusa da vinculação do Direito. Além disso, a
fidelidade ao precedente é a forma pela qual a ordem jurídica adquire coerência,
ficando segura e promovendo o respeito à igualdade de todos frente ao Direito,
características necessárias para uma ordem jurídica ser reconhecida legítima 13.
O stare decisis tem a finalidade de assegurar e estabilidade da ordem
jurídica, garantida pelo respeito ao que foi decidido anteriormente, gerando
confiança na sua manutenção por certo período de tempo e na sua aplicação aos
casos futuros semelhantes. De modo que a regra do stare decisis promove a
segurança jurídica em sistema que respeita precedentes 14.O respeito do precedente
pela corte que o emanou é a condição de existência da segurança jurídica:
“A primeira condição para que exista segurança jurídica pelo precedente é
que esse seja respeitado pela própria corte que o emanou. Não por acaso
essa dimensão horizontal do stare decisis – que vincula os próprios
membros da corte que formou o precedente – foi a primeira a ser afirma
expressamente no direito inglês. Se a própria corte responsável pela
formação do precedente não se sentisse submetida à sua força vinculante,
é claro que a cognoscibilidade e a estabilidade da ordem jurídica ficariam
enfraquecidas seriamente comprometidas. Sem autovinculação, porém,
que pouco adianta em termos de segurança jurídica assegurar o respeito
da própria corte ao precedente se as demais cortes a ela submetidas não
respeitarem igualmente o precedente.”15

Uma interpretação plausível da prática jurídica deve ajustar-se a essa prática
e demonstrar sua finalidade ou valor, em termos políticos, mostrando o melhor
princípio ou política a que serve. O dever do juiz é interpretar a história jurídica
existente, não inventar uma melhor. A concepção de qualquer juiz sobre a finalidade
do Direito, da qual dependerá de sua abordagem interpretação, inclui ou implica
uma concepção da integridade e coerência do Direito como instituição que tutelará
e limitará sua teoria operacional de ajuste, suas convicções sobre como, em que
medida e qual interpretação deve se ajustar ao Direito anterior 16.
O direito como integridade demanda que um juiz coloque à prova sua
interpretação de qualquer parte da ampla rede de estruturas e decisões políticas de
sua comunidade, questionando-se se ela poderia integrar uma teoria coerente que
justificasse tal rede como um todo17.
É através da integridade e coerência que se chega à resposta correta: “a
tradição filtrada/atravessada pela reconstrução linguística a partir do texto
constitucional que representa o locus privilegiado do acontecer da atividade do
12MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 103
13MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 103
14MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 104-105
15MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 105
16DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 239-241
17DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 294
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jurista” e assegura que o intérprete está empenhado com a intersubjetividade que o
põe no interior de uma cadeia de sentidos, mas sem dispor desses sentidos 18.
A busca da resposta ao caso concreto deve obedecer a uma integridade, que
é uma terceira virtude percebida em uma comunidade política, junto com a justiça e
da equidade. Para a hermenêutica, a integridade equivale ao respeito à tradição,
que assume no direito uma certa especificidade – que o para dizer algo sobre um
texto, deve-se deixar que ele diga algo. E esse texto depende de um fundamento de
validade, que é a Constituição, produto de um contrato pelo qual fizemos
promessas a nós mesmos. Dessa forma, a correção do texto é aferida a partir da
Constituição, podendo-se afirmar que a resposta correta será a resposta adequada
à Constituição19.
Portanto, a resposta correta a determina caso é encontrada através da
integridade e coerência, da devida observância a todo o sistema jurídico, tanto de
leis quanto de precedentes, e de sua adequação à Constituição Federal, que é a
base do Estado Democrático de Direito.
4. DECISÃO DO HC 126.292/SP
Em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal modificou o
entendimento quanto a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença
e o princípio da presunção de inocência, na decisão do pleno no julgamento do
Habeas Corpus 126.292/SP. Até então, a execução da pena se daria somente após
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em respeito ao princípio da
presunção de inocência positivado no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal
- “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”. A partir da decisão do referido HC, não ofenderia tal princípio “a
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação,
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário.”
Os fundamentos utilizados pelo relator Teori Zavascki foram: (I) tal
entendimento era o adotado mesmo na vigência da Constituição de 88, até o
julgamento do pleno do HC 84.078/MG, realizado em 05/02/2009; (II) que é nas
instâncias ordinárias que o exame dos fatos e provas é exaurido e, dessa forma, a
fixação da responsabilidade penal do acusado, permitindo-se a relativização e até
inversão da presunção de inocência na instância extraordinária, pois esta analisaria
apenas questões de direito; (III) comparação com outros países em que a pena é
executada após o duplo grau de jurisdição; (IV) que o princípio da presunção da
inocência tem permitido e incentivado a indevida e sucessiva interposição de
recursos para propósitos protelatórios visando à configuração da prescrição da
pretensão punitiva ou executória; (IV) que cabe ao Judiciário garantir que o
processo resgate sua função institucional como único meio de efetivação do jus
puniendi através de uma “harmonização” do princípio da presunção de inocência
com a efetividade da função jurisdicional do Estado.
Os ministros Fachin, Barroso, Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes
acompanharam o voto do relator. Os ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de
18STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 313-314
19STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 358-360
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Mello, Lewandowski votaram divergente.
De acordo com Mitidiero, o Supremo Tribunal Federal é uma corte que decide
o sentido da Constituição, já que “a atividade interpretativa impõe a outorga de
sentido a textos e a elementos não textuais da ordem jurídica” e o resultado disso
deriva da individualização dos sentidos, valorações e decisões entre os significados
que são atribuídos ao enunciado. Assim o STF deve justificar lógico
argumentativamente suas decisões para que as partes possam verificar a
fundamentação e para que a sociedade e demais cortes judiciárias possam
reconhecer o precedente de seus julgados20.
No entanto, esta decisão proferida pelo plenário não é integra ou coerente já
que diverge do entendimento firmado e restringe um princípio constitucional, motivo
pelo qual não pode ser considerada uma resposta correta. Como não deu maior
efetividade à Constituição do que o entendimento anterior, não haveria razão para a
mudança de entendimento. O Supremo Tribunal Federal rompeu o “romance em
cadeia”, para acolher um entendimento retrógrado e político, de que é dever do
Estado de punir em detrimento de direitos fundamentais.
Um romancista em cadeia possui várias decisões difíceis a tomar, e é
possível esperar que romancistas em cadeia diversos tomem decisões diversas.
Entretanto suas decisões não abrange a decisão de se deve ou não considerar um
afastamento do romance em execução que lhe foi confiado, e até que ponto fazê-lo.
Pois, ele não tem do quê se afastar ou que se apegar enquanto não escrever um
romance em execução a partir do texto 21. Os juízes devem decidir com base em
princípios, não em política22, pois não são eleitos. As decisões que tomam ao aplicar
a lei do modo em que se encontra devem ser imunes ao controle popular, porquanto
não devem decidir independentemente quanto a modificar, expandir ou restringir o
repertório legal, pois essas decisões só podem ser tomadas sob o controle popular
23
.
A tarefa da interpretação é a concretização da lei no caso concreto, é a tarefa
da aplicação. A complementação produtiva do direito que acontece é reservada ao
juiz que está sujeito à lei como qualquer outra pessoa da comunidade jurídica. A
ordem jurídica exige que a sentença do juiz não derive de arbitrariedades
imprevisíveis, mas de uma ponderação justa do conjunto 24. “O texto da regra não
resiste à Constituição (e sua principiologia).” 25 De modo que a norma criada pelo
julgamento do pleno no julgamento do referido HC também não deveria resistir.
A Constituição deve ser entendida “como” Constituição, confrontando-a com a
sociedade para a qual é voltada; examinando seus dispositivos que estabelecem o
resgate das promessas da modernidade e pela ciência dos efeitos que a história
possui sobre nós, percebemos a ausência de justiça social; constatando que os
direitos fundamentais sociais foram integrados no texto constitucional pois a maior
20MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 79-81
21DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 285
22DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 292
23DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 17
24GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. 15 ed. Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista:
Editora Universitária São Francisco, 2015. p. 432-433
25STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 349
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parte na população não os possui; compreendendo que a Constituição é a própria
ineficácia da maioria dos seus dispositivos que é o retrato da realidade social;
constatando que a Constituição não é apenas um documento que institui direitos,
mais que isto, ao instituí-los revela a sua ausência, desnudando os problemas da
sociedade; entendemos que a Constituição nasce como algo que constitui, que deve
emergir uma nova sociedade, permitindo que a política seja feita de acordo com a
Constituição. Isso significa que uma baixa compreensão do sentido da Constituição
inflexivelmente causará uma baixa aplicação, com efetivo prejuízo para os direitos
fundamentais26. Isto é explícito na referida decisão, já que a baixa compreensão da
Constituição gerou uma baixa aplicação, ferindo direitos fundamentais.
5. LIMINARES QUE CONTRARIAM A DECISÃO DO HC 126.292/SP
Em 01 de junho de 2016, o ministro Celso de Mello julgou a medida cautelar
no Habeas Corpus 135.100/MG, em que concedeu a ordem, argumentando que
houve reformatio in pejus, pois o acórdão inverteu o princípio da presunção de
inocência ao entender suficiente a prolação da sentença em primeira instância para
nulificar tal presunção e imputar ao acusado o dever de provar sua inocência em
sede recursal, violando o disposto no inciso LVII do art. 5ª da Constituição; sustenta
que a presunção de inocência como direito fundamental deve prevalecer até o
trânsito em julgado da condenação criminal; afirma, ainda, que o julgamento do
plenário do HC 126.292/SP não tem eficácia vinculante, considerando o § 2º do art.
102 e art. 103-A da Constituição Federal, por não se tratar de ação direta de
inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade ou de súmula, não
impondo sua necessária observância.
Em 27 de julho de 2016, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a medida
cautelar no Habeas Corpus 135.752/PB, argumentando a jurisprudência
consolidada do STF é firme no sentido de ofender o princípio da presunção de
inocência a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória e que seria o seu entendimento no julgamento do HC 126.292/SP;
citou a decisão liminar exposta acima; sustenta que a prisão cautelar é exceção não
sendo fundamento a gravidade do crime ou a afirmação abstrata de que o réu
oferece perigo à sociedade; que o julgamento do HC 126.292/SP não tem eficácia
vinculante, nos termos dos arts. 102, §2º, e 103-A da Constituição Federal e que
ainda que fosse vinculante, deve-se considerar o princípio da individualização da
pena, levar em consideração a situação particular do condenado.
Ambas as decisões deixam de aplicar o precedente firmado a partir do
julgamento do pleno do HC 126.292/SP para aplicar o entendimento anterior que
melhor efetivava a presunção de inocência como direito fundamental constitucional.
Sendo ambas as respostas as que melhor aplicam o texto constitucional seguindo o
direito histórico, anterior a referida decisão, com integridade e coerência podem ser
consideradas respostas corretas.
Uma aplicação integrativa e coerente do direito deve considerar a forma pela
qual um tribunal ou como os outros tribunais vêm decidindo determinado assunto.
Um precedente é um texto ao que será atribuído sentido a partir do caso concreto
26STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 350-351
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que está sendo analisado, sendo a sua especificidade que o diferencia da cadeia
decisional seguida pelo Tribunal. Assim, existirá um grau de generalização a ser
retirado do núcleo da decisão que fará a ligação hermenêutica com os casos
posteriores analisados em sua individualidade. De modo que a norma que aparece
de um caso concreto é também um texto do que surgirá uma nova norma 27.
A possibilidade de se obter respostas corretas não está na vinculação dos
precedentes judiciais, mas na fundamentação e justificação da síntese
hermenêutica que só ocorre na applicatio. Precedentes transformados em pautas
gerais proporcionam a separação entre direito e fato. É a reconstrução integrativa
do direito aplicável ao caso, que deve considerar a interpretação coerente com as
regras, princípios e decisões judiciais preexistentes na prática judiciária, que
concretizará a decisão, sendo vedado ao juiz lançar mão de seus princípios de
conduta pessoal ou da sua visão de mundo. Quando mais de uma solução for
apresentada a partir dessa conduta interpretativa, o juiz deve optar por aquela que
melhor represente o direito histórico e o vigente, sendo esta a resposta correta para
o caso concreto28. De modo que os ministros podem divergir da decisão firmada
pelo pleno se suas decisões melhor efetivarem a Constituição, além de melhor se
adequarem ao romance em execução.
Uma interpretação é melhor que outra se causar menor dano à integridade
que sua rival. O juiz deve considerar se a interpretação se adapta à ampliação do
registro jurídico melhor que a outra. Deve considerar não somente o número de
decisões que são importantes para cada interpretação, mas se as decisões que
abordam um princípio parecem mais importantes, fundamentais ou de maior
alcance que as decisões que abordam o outro 29.
Assim, como o entendimento adotado antes do julgamento do pleno no HC
126.292/SP é o que fere menos a integridade e é o que melhor representa o direito
histórico e vigente, além de melhor se adequar a Constituição, essas decisões
liminares são corretas. Entretanto, como tal decisão é também um capítulo do
romance em cadeia há a necessidade de uma maior justificação para seu
afastamento. A decisão do julgamento do pleno formou um precedente e como tal
tem efeito vinculante. Negar a eficácia vinculante de um precedente, como feito por
ambos os ministros, com um argumento fraco como o de sua eficácia vinculante
não estar positivada na Constituição, é negar a eficácia vinculante de suas
decisões.
A decisão deve estar justificada por uma argumentação racional, pois a
fundamentação que a Constituição exige implica a obrigação de justificar.
Compreendemos para interpretar, sendo a interpretação a explicitação do que foi
compreendido. A explicitação da resposta de cada caso deve ser sustentada em
uma justificação consistente, com a reconstrução do direito, doutrinária e
jurisprudencialmente, confrontando tradições, esclarecendo a fundamentação
jurídica que legitimará a decisão no Estado Democrático de Direito 30.
27STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 376-377
28STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 385-386
29DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 295-296
30STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 410-412
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Apesar de tal decisão já ter sido reputada como “errada” acima, não se pode
negar sua eficácia. Houve um rompimento no “romance em cadeia”, o que faz ainda
mais necessária o devido enfrentando de capítulo divergente para sua superação,
ou seja, a necessária fundamentação para o afastamento de tal precedente, ou a
distinção entre os casos em análise de modo a afastar a semelhança que
demandaria sua aplicação.
O precedente não tem repercussão hermenêutica intransitiva, dependendo
da confrontação interpretativa vindoura, por motivos e fundamentos devidamente
expostos pela argumentação, entre o critério adotado no precedente institucional e
a insurgência do caso concreto em que se aclama tratamento diferenciado ou
diverso31.
6. CONCLUSÕES
A integridade e coerência no Direito podem ser compreendidas a partir da
metáfora do romance em cadeia de Dworkin, em que cada juiz escreve um capítulo
de um romance através de suas decisões, de modo que devem ler os capítulos as
decisões anteriores, para escrever o seu como se fosse escrito pelo mesmo autor.
Isto somado à efetivação da Constituição através das decisões gerará a resposta
correta.
A decisão do Habeas Corpus 126.292/SP rompeu com a cadeia de decisões
tomadas até então, ao adotar um entendimento ultrapassado de que não há ofensa
à presunção de inocência o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, restringindo um direito fundamental constitucional e a
aplicação da Constituição, motivo pelo qual não pode ser considerada uma resposta
correta.
As liminares concedias nos Habeas Corpus 135.100/MG e 135.752/PB
contrariam a decisão citada anteriormente. Tais decisões podem ser consideradas
corretas pelos mesmos motivos que a outra não o é: estão em conformidade com a
integridade e coerência do direito histórico e vigente, além de efetivarem a
Constituição. Mas o capítulo do romance em cadeia escrito através daquela decisão
não deve ser ignorado. Faltou, nessas decisões, uma maior justificação para o
afastamento do HC 126.292/SP, para efetivamente poderem ser consideradas
respostas corretas.
REFERÊNCIAS
DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. 15 ed. Petrópolis: Vozes. Bragança
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2015.

31STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed.,
rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 410

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à
interpretação da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013.
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 5 ed., rev., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Marco Civil da Internet no Brasil – Lei nº 12.965/14
Diego Kortz da Fonseca

Área de Concentração: Direito - Globalização

RESUMO
O uso da internet no Brasil foi regulamentado pela Lei 12.965/14, também
conhecida como marco civil da internet. Em uma análise sintética dos capítulos que
compõem a Constituição da Internet no Brasil, o presente artigo busca evidenciar
seus principais fundamentos e diretrizes em consonância com a Constituição
Federal, apontando ainda como o Judiciário interpreta seus dispositivos para garantir
princípios, direitos e deveres, durante o uso técnico e civil da internet.
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ABSTRACT
The use of the Internet in Brazil was regulated by Law 12.965 / 14, also
known as civil internet landmark. In a synthetic analysis of the chapters that make up
the Internet Constitution in Brazil, the present article seeks to highlight its main
foundations and guidelines in line with the Federal Constitution, pointing out how the
Judiciary interprets its provisions to guarantee principles, rights and duties during the
technical and civil use of the internet.

Keywords: Law, Internet, Efficacy.
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1. INTRODUÇÃO
Em qualquer tipo de sociedade regida por um sistema jurídico, a ocorrência
de um marco regulatório é fundamental para que se inicie a proteção e promoção de
direitos fundamentais. Desse modo, em sentido amplo, este trabalho apresenta a
ocorrência de um marco regulatório no contexto digital e suas conseqüências ao
sistema jurídico vigente no país.
A Lei 12.965/14 foi promulgada como resposta às denúncias de espionagem
e violação da intimidade da Presidente Dilma Rousseff, feitas pelo ex-agente de
informação da NSA (Agência Nacional de Segurança dos EUA), Edward Snowden.
Em 2013, ele informou a repórteres que a NSA ignorava seus limites constitucionais
e vigiava cidadãos fora das fronteiras dos Estados Unidos, bem como espionava
chefes de Estado, dentre eles a presidência do Brasil. [1].
As denúncias de espionagem e violação de privacidade serviram de munição
para que o governo brasileiro promovesse a aprovação de um projeto de lei capaz
de regulamentar os direitos dos usuários da internet no Brasil, ´.
Assim como uma carta de direitos civis, o marco civil da internet possibilitou
que o Judiciário estabelecesse parâmetros para julgar os conflitos oriundos do meio
“online”. Foi além ao estabelecer obrigações e prospecções que conduzem ao
desenvolvimento das políticas de internet no Brasil.
No capítulo um encontram-se as disposições preliminares que disciplinam os
fundamentos e princípios, os quais, além de promover, definem e interpretam do uso
da internet no Brasil a partir do conceito da liberdade de expressão.
O segundo capítulo protege em primeiro plano o direito à privacidade, mas
também remete aos outros princípios basilares do direito, o que torna essa lei
inovadora em sua preocupação com a garantia dos direitos humanos no mundo
digital.
O terceiro capítulo subdivide-se em seções e subseções, que por sua vez
definem: as premissas e regras para as conexões e tráfego de rede; as
responsabilidades da guarda e disponibilização de registros de conexão e de acesso
a aplicações; as conseqüências dos danos gerados por conteúdo de terceiros; as
normas para o requerimento judicial de registros. Trata-se na verdade da parte mais
técnica da lei, em que se defende a neutralidade da rede como fundamento
norteador do uso e desenvolvimento da internet.
O quarto capítulo trata da atuação do Poder Público na inclusão digital. Fixa
as diretrizes e iniciativas para que União, Estados e Municípios, implantem serviços
e informações que conduzem ao desenvolvimento da internet no Brasil.
Composta por 32 (trinta e dois) artigos e 5 (cinco) capítulos, a Lei 12.965/14,
considerada a Constituição da Internet no Brasil, garante principalmente a
neutralidade de rede em decorrência do princípio da isonomia, protege a privacidade
na internet em razão dos direitos da personalidade, isenta os provedores de
responsabilidade por conteúdos gerados por terceiros com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão, e por fim estimula a inclusão digital e as práticas de e-gov
(governo eletrônico).
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2. METODOLOGIA
A efetivação da justiça depende de uma lei adequada que proteja
primeiramente direitos humanos fundamentais.
Desse modo, buscando relacionar as conseqüências da aplicação da Lei
12.965/14 ao contexto social existente, pretende-se neste artigo abordar quatro
pilares que sustentam e se destacam no marco civil da internet, conforme definição
do Governo Federal: liberdade de expressão; direito à privacidade; princípio da
neutralidade da rede e; governo eletrônico.
Durante o desenvolvimento da pesquisa, pretende-se trazer a tela situações
que demonstram como o Poder Judiciário tem interpretado os dispositivos da lei que
é considerada a Constituição da Internet no Brasil.
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3. DESENVOLVIMENTO
Liberdade de Expressão
O primeiro capítulo da Lei 12.965/14 trata especificamente de fundamentos e
princípios basilares do direito aplicado ao contexto digital.
Desse modo, pela leitura do artigo 2º e 3º, observa-se a preocupação inicial
em evitar a censura, destacando-se inicialmente a evidente necessidade de se
garantir a liberdade de expressão como princípio fundamental ao uso e
desenvolvimento da internet. Nesse ponto, o marco civil da internet não permitiu
nenhum mecanismo para que o governo controle a conexão com a internet de seus
cidadãos. Pelo contrário, buscou garantir um ambiente livre e democrático, que
preserva a continuidade da internet.
Países como Coréia do Norte e China codificam o acesso a informação de
seus cidadãos, permitindo que sejam divulgados apenas assuntos de interesse do
governo. A Constituição Federal de 1988 trouxe a proibição da censura, mais
precisamente no artigo 5º, inciso IX, que prevê ser livre a expressão da atividade
intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença, consonante com o contido no artigo 220, §10º, que veda toda e qualquer
censura de natureza política, ideológica e artística.
De início, a nova lei da internet ecoa as garantias constitucionais já
estabelecidas na Constituição de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que o Brasil é signatário, contudo, mesmo diante da obrigatoriedade de
se promover a liberdade de expressão, o judiciário continuou a restringir esse
direito fundamental. Alguns tribunais brasileiros continuaram a proferir decisões em
contrário ao impedimento da censura, mesmo que protegida pelo texto
constitucional. Como exemplo, as decisões que versaram acerca da edição de
biografias sem consentimento do biografado.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4815 e declarou inexigível a
autorização prévia para a publicação de biografias.
Seguindo o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, a decisão dá
interpretação conforme a Constituição da República aos artigos 20 e 21 do Código
Civil, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença da pessoa biografada, relativamente a obras biográficas literárias
ou audiovisuais (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas). [2]
Na ADI 4815, julgada em 10/06/2015, a Associação Nacional dos Editores de
Livros (ANEL) sustentava que os artigos 20 e 21 do Código Civil conteriam regras
incompatíveis com a liberdade de expressão e de informação. O tema foi objeto de
audiência pública convocada pela relatora em novembro de 2013. [2].
A decisão colocou um termo final na interpretação da lei, afastando a censura
prévia e permitindo a plena liberdade de expressão, preservados os direitos
constitucionais dos biografados.
Outro exemplo da atuação do Judiciário na defesa e promoção da liberdade
de expressão ocorreu em julho de 2016, quando o presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu decisão do juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Duque de Caxias (RJ) para restabelecer imediatamente o
serviço de mensagens do aplicativo Whatsapp. Segundo o ministro, a suspensão do
serviço aparentemente viola o preceito fundamental da liberdade de expressão e
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comunicação (artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal) e a legislação de
regência sobre a matéria. [3]
A liminar foi deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 403, ajuizada em maio de 2016 pelo Partido Popular Socialista
(PPS), originalmente contra decisão do juiz da Vara Criminal de Lagarto/SE, que
bloqueou o aplicativo. [3]
Ao deferir à liminar, o presidente do STF observou que: “a Lei 12.965/2014
dispõe que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como um dos princípios a
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento,
nos termos da Constituição Federal. Além disso, é expressa a preocupação com a
preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede”. [3]
Diante da decisão mencionada é possível afirmar que a liberdade de
expressão, mesmo no mundo digital, deve ser conduta que não cause prejuízo a
outrem, de modo que a própria lei prevê sanções para os atos danosos em face de
terceiro. Nesse momento deve-se ponderar até que ponto o direito a liberdade de
expressão pode ou deve sobrepor o direito à privacidade.

Princípio da Privacidade
Para ilustrar o conflito entre a privacidade e a liberdade de expressão, cita-se
o Agravo de Instrumento nº 2034460-86.2017.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Em resumo, após tentativa de assalto a uma residência da
Zona Norte da cidade, resultou a morte de um dos invasores por autoria de um dos
moradores do local. Ao noticiar o ocorrido, diversos veículos de comunicação
passaram a disseminar imagens da fachada da residência, e informações sobre a
situação financeira da família que lá residia foram mencionadas nas matérias. Isso
resultou em um processo judicial em que a família moradora da casa pedia para que
essas informações parassem de ser veiculadas, pois o desrespeito à privacidade a
colocava em risco, podendo atrair mais assaltantes, interessados em vingar a morte
de um companheiro, ou atraídos pelas informações de que a família possuía muito
dinheiro. [4]
Nesse caso, o Tribunal deu preferência à liberdade de expressão dos veículos
de comunicação, alegando que as informações veiculadas nas notícias referentes ao
caso não foram suficientes para caracterizar uma violação à privacidade da família,
enunciada pelo artigo 5º, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 7º, inciso I, do
marco civil da internet, além de que, novamente, o direito à liberdade de expressão e
disseminação da notícia, garantida pelo artigo 8º, caput, do marco civil da internet,
deveria ser considerado como de interesse público, uma vez que se tratavam de
fatos, sobrepondo-se às vontades dos autores. [4]
A proteção à privacidade surge como segundo pilar do marco civil da internet,
pois de nada adianta garantir o direito de se expressar com ausência de
responsabilidade. Assim garante-se o direito à liberdade de expressão e à
privacidade nas comunicações como condições mínimas para o pleno exercício do
acesso à internet, conforme consta no artigo 8º.
O direito à privacidade garante não ter sua vida privada divulgada sem
consentimento corresponde. É direito básico e fundamental que tem previsão
constitucional, no artigo 5º, inciso 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;
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Nota-se ainda a preocupação do legislador em se garantir o direito à
privacidade ao determinar no capítulo III, seção II a IV, que os provedores só
podem divulgar dados do usuário e/ou monitorar o tráfego da rede, por
determinação judicial com essa instrução. Nesse aspecto, é permitido ao judiciário
proferir decisão que não proteja o direito a privacidade, a depender da necessidade
de cada caso.
Nos últimos anos, a questão do direito à privacidade guarda sincronia com
sigilo das comunicações, como nas questões judiciais envolvendo aplicativos digitais
como Whatssapp e Facebook, por exemplo. Exemplo disso é o primeiro bloqueio do
aplicativo Whatsapp, que aconteceu em dezembro de 2015, oriundo da 1ª Vara
Criminal de São Bernardo do Campo, que durou 48 horas, em decorrência de um
suposto descumprimento de ordem judicial que exigira a apresentação de
determinadas informações.
Antes do advento do marco civil da internet, o Superior Tribunal de Justiça
vinha decidindo pela responsabilização solidária dos provedores por conduta
omissiva, diante do conteúdo veiculado por terceiros, conforme se verifica na
decisão do STJ, em recurso especial, no ano de 2011, que diz: “ao ser comunicado
de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir
de forma energética, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de
responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão
praticada.” [5]
Após a vigência da Lei 12.965/14, a responsabilidade civil dos provedores de
internet, no que se refere à privacidade de seus usuários, fica condicionada ao
cumprimento ou não da ordem judicial. Essa afirmativa não impede que os
provedores de aplicações, em suas regras administrativas internas, definam regras
para conteúdos proibidos. Como exemplo a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em agravo de instrumento nº 2195051-90.2015.8.26.0000, da
7ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29 de junho de 2016, em que consta: “o
artigo 19 do marco civil da internet não diz – nem poderia dizer – que toda remoção
de conteúdo terá de ocorrer por ordem judicial”. [6]
A segunda seção do capítulo três abrange a proteção do registro de dados
pessoais e comunicações privadas. Essa proteção já se encontra prevista no
capítulo I do marco civil, mais precisamente no artigo 3º, incisos II e III, os quais
prevêem a proteção da privacidade e a proteção de dados pessoais, como princípios
norteadores no uso da internet.
O artigo décimo trata de quatro tipos de informações que podem ser
armazenadas por provedores: registros de conexão, registros de acesso a
aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo de comunicações privadas. Para
a guarda e disponibilização dessas informações, o dispositivo estabelece que as
mesmas devam atender à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem
das partes direta ou indiretamente envolvidas.
É na seção três, ainda no capítulo três, que fica estabelecido que os
provedores de conexão com a internet não serão responsabilizados por danos
gerados por terceiros, pois não podem os provedores ter controle sobre o conteúdo
veiculado, principalmente diante da grande quantidade de usuários que acessam a
rede, contudo, a responsabilização civil dos provedores poderá ocorrer se houver
determinação judicial para retirar conteúdo veiculado, conforme já mencionado
acima.
A quarta e ultima seção do terceiro capítulo, mais precisamente no artigo 22,
garante a possibilidade da parte interessada requerer judicialmente, que o
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responsável pela guarda das informações forneça os registros de acesso a
aplicações e ou registros de conexão com a internet.
Para se determinar se o responsável pela guarda de registros dos usuários
armazena os dados coletados, é necessário conhecer sua política de uso, termo que
os usuários aceitam antes de iniciar o uso da maioria das aplicações da internet. O
Facebook, por exemplo, declara em seus termos de uso e política, a forma de coleta
e armazenamento da plataforma. [7]
A efetiva aplicação do artigo 22 do marco civil da internet pode ser verificada
em decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, datada de 08/07/2015, da 6ª
Turma Cível, que reformou a sentença apelada, determinando o fornecimento de
dados de usuário e publicações da rede social Facebook, em consonância com a
inteligência dos artigos 15 e 22 do marco civil da internet. [8]
Neutralidade da Rede
Segundo definição do Governo Federal, um dos pilares mais inovadores do
Marco Civil da Internet é o princípio da neutralidade, que foi estabelecido junto à
concepção da própria internet. Ele diz que: “a rede deve ser igual para todos, sem
diferença quanto ao tipo de uso. Assim, como exemplo, ao comprar um plano de
internet, o usuário paga somente pela velocidade contratada e não pelo tipo de
página que vai ou poderá acessar”. [9]
O princípio da neutralidade da rede encontra previsão a partir da primeira
seção do capítulo três. Tecnicamente busca garantir o tratamento isonômico no
tratamento dos pacotes de dados digitais, em razão do conteúdo, do serviço,
terminal ou aplicação, ou ainda origem e destino dos dados.
Veda no artigo 9º e seus parágrafos, o bloqueio, o monitoramento, a filtragem
ou a análise do conteúdo dos dados digitais que trafegam pela internet. Se ocorrer a
quebra da neutralidade da rede, por qualquer das condições previstas neste, as
operadoras devem respeitar o princípio da proporcionalidade e transparência,
informando as quais serão as priorizações no tráfego de dados.
Para mensurar a importância do princípio da neutralidade da rede, um recente
estudo elaborado a pedido do Comitê do Parlamento Europeu, ao tratar de temas
relacionados ao mercado e a proteção do consumidor, propôs elementos para se
definir a neutralidade. [10]
O estudo buscou definir o que constitui a neutralidade da rede. Dentre os
principais aspectos cita a possibilidade de todos os consumidores, finais ou não,
acessar e distribuir informações ou utilizar aplicativos e serviços de sua escolha e, a
garantia de que todo tráfego na internet é tratado igualmente, qualquer que seja a
fonte, conteúdo ou destino. [10]
Para melhor compreensão da proteção à neutralidade pela Lei 12.965/14,
convém destacar que o sucesso e difusão da internet ocorreu por sua topologia, ou
seja, sua arquitetura baseada no modelo “ponto-a-ponto” (peer-to-peer), que
pressupõe a inteligência da rede em suas extremidades, isto é, nos usuários, e não
no centro, por onde trafegam os dados.
Esse modelo de arquitetura possibilitou que aplicações fossem desenvolvidas
com custo reduzido devido ao acesso de todos os usuários da rede, sem
interferência dos provedores que se limitavam apenas em oferecer os melhores
esforços na entrega dos dados digitais entre as diversas pontas.
Com a política dos melhores esforços, os provedores não garantiam a entrega
dos dados, nem mesmo se o fariam com atraso, o que impedia qualquer tentativa de
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priorização de tráfego. Com essa característica, a internet se tornou uma plataforma
aberta, servindo como ambiente descentralizado, absorvendo interações sociais,
políticas e culturais.
A partir do momento que novas tecnologias passaram a possibilitar que os
provedores tivessem acesso às aplicações que trafegam por suas redes,
possibilitando controlar e limitar os usuários, a arquitetura original da internet foi
alterada. Em suma, os provedores abandonaram a concepção do melhor esforço,
adotando o modelo conhecido como “Qualidade de Serviço (QoS)”. Neste novo
modelo, seja para fins legítimos, seja para fins discriminatórios, a prioridade das
aplicações são previamente determinadas em detrimento de outras.
Diante do contexto apresentado, pode-se se afirmar que a neutralidade da
rede busca a reafirmação da internet em sua arquitetura original, que por sua vez
preserva não apenas a liberdade de expressão e o direito à privacidade, mas
também a inovação e a livre concorrência. De outro modo, a neutralidade da rede
não pode ser regra absoluta visto que a alocação de recursos da rede pode
resultar em benefícios para os usuários.
Para garantir que a regra tenha exceções, o texto do marco civil da internet,
define quais são as hipóteses de exceção a neutralidade da rede, garante que as
técnicas de discriminação não prejudiquem a qualidade mínima do serviço
ofertado, e ainda determina que a degradação do tráfego só poderá ocorrer em
virtude de requisitos técnicos indispensáveis ao adequado funcionamento dos
aplicativos e serviços, sendo necessário ainda tornar transparente ao usuário quais
são as exceções que podem conduzir a discriminação ou degradação do tráfego da
rede.
A atuação do Poder Judiciário na garantia da neutralidade da rede pode ser
percebida nas decisões que bloqueiam aplicativos como o Whatsapp. Nestes casos,
fica evidente que a não observância deste princípio não está em desacordo com o
marco civil da internet, pois, a neutralidade não pode servir como fonte de bloqueio
ou desbloqueio.
Cabe ao Judiciário interferir quando suas ordens legais e específicas forem
descumpridas, e por isso o aplicativo Whatsapp foi bloqueado em diferentes
decisões judiciais, não cabendo a alegação de que o aplicativo foi bloqueado porque
fez ou deixou de fazer concorrência com as operadoras de celular, ou porque violou
o sigilo das informações. O texto da lei é específico quanto à inviolabilidade do sigilo
de dados, mas destaca que a exceção é a ordem judicial.
Por fim, o parágrafo primeiro do artigo nove designa a Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações), como órgão responsável por fiscalizar e apurar as
infrações ocorridas pela falta de neutralidade da rede, considerando sempre as
diretrizes do Comitê Gestor da Internet no Brasil (cgi.br), instituído pelo Decreto
nº4.829/03.
Em verdade, de acordo com a nova lei, a fiscalização da Anatel em relação às
exceções à neutralidade de rede deverá ser precedida pelas diretrizes estabelecidas
pelo Comitê Gestor da Internet, um órgão técnico e com participação multissetorial e
que, participou ativamente de todas as fases da elaboração da Lei 12.965/14,
justamente por abranger aspectos relacionados a cada um dos segmentos da
sociedade que utilizam a Internet. [11]

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Governo Eletrônico
O quarto capítulo da Lei 12.965/14 trata exclusivamente da atuação do poder
público no desenvolvimento da internet no Brasil. Define diretrizes para que União,
Estado e Municípios atuem no sentido de buscar a inclusão digital de toda a
sociedade, fixa princípios para que as aplicações governamentais permitam acesso
pelos usuários em qualquer região do país, e ainda estimula o desenvolvimento e
circulação de tecnologia nacional. É na verdade, uma garantia de atendimento
eficiente e simplificado, por diferentes canais de comunicação.
O conceito de Governo Eletrônico surge a partir do conceito da prestação de
serviços sem a necessidade da presença física, aliada a busca pela eficiência na
prestação dos serviços, com transparência administrativa.
Segundo consta no site oficial do governo eletrônico, “cabe ao Ministério da
Ciência e Tecnologia promover a inclusão digital com foco no social, proporcionando
o desenvolvimento de competências nos municípios brasileiros, com acesso à
tecnologia e o incentivo à pesquisa em ciência e tecnologia, permitindo o
desenvolvimento local e social a partir da inclusão digital de uma forma completa e
multidisciplinar, causando impacto nas realidades mais carentes e contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida da população”. [12]
São exemplos de ações de atuação do poder público em consonância com a
Lei 12.965/14, o projeto Banda Larga nas Escolas, uma parceria entre o Governo
Federal e operadoras de telefonia que promove a instalação de banda larga
(conexão rápida de acesso à Internet) em todas as escolas públicas urbanas de
Educação Básica do País; o projeto Casa Brasil, que leva às comunidades
localizadas em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano computadores e
conectividade, priorizando ações em tecnologias livres aliadas à cultura, arte,
entretenimento, articulação comunitária e participação popular; a Oficina para
Inclusão Digital e Participação Social (OID), um espaço anual de discussão e
proposição de estratégias, políticas públicas e diretrizes de acesso e uso das
tecnologias de informação e da comunicação.
Considera-se que o governo eletrônico está alicerçado em três grandes
frentes que compreendem: o atendimento ao cidadão, a gestão interna e o
desenvolvimento e fortalecimento da democracia. [13]
O Atendimento ao Cidadão consiste no desenvolvimento de novas formas de
relacionamento com o cidadão em que o Estado oferece serviços de forma eficaz e
eficiente, independentemente da variável tempo e espaço. [13]
As ações na área de gestão interna visam à análise e simplificação de
processos e procedimentos internos na busca da inserção, integração e
compartilhamento de informações em diferentes serviços. Essas ações são
fundamentais e precursoras na prestação de serviços online ao cidadão, pois delas
depende a criação e manutenção das bases necessárias para que essa interação
aconteça. [13]
O avanço da democracia potencializou o papel ativo da sociedade no controle
e participação na Administração Pública. Proporcionou espaços e formas para que
esta interação aconteça nas duas vias, promovendo o desenvolvimento e
fortalecimento da democracia. [13]
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4. CONCLUSÃO
A Lei 12.965/14 trouxe caráter instrutivo ao uso civil e técnico da internet no
Brasil, ficando evidente a construção de um projeto baseado em direitos
fundamentais e principalmente na segurança do uso da internet.
É na verdade, uma tentativa de desenvolver os cidadãos a se tornarem
usuários presentes e futuros, buscando um equilíbrio maior entre os atores da rede,
principalmente ao se considerar que em termos estatísticos, o Brasil já é um grande
mercado para a indústria de produtos e serviços de tecnologia, (a considerar sua
população estimada acima dos 200 milhões de pessoas), o que demanda discussão
contínua das regras de uso, garantias e proteções.
Por outro lado, o marco civil da internet deixou algumas lacunas visto que a
utilização da internet demanda direitos, deveres e conseqüências tão amplas quanto
àquelas que constam naqueles poucos trinta e dois artigos da lei. Será necessário
durante os próximos anos que emendas sejam realizadas para completar as lacunas
existentes, bem como que os tribunais cada vez mais julguem baseando-se na Lei
12.965/14, firmando jurisprudência estável, integra e coerente.
De qualquer modo, durante o desenvolvimento deste trabalho foi possível
observar que o marco civil da internet não trouxe algumas definições prévias para
não se tornar uma lei rígida. É certo que regular rigidamente a tecnologia tende a
ter pouca efetividade, correndo o risco de tornar a lei obsoleta diante do
dinamismo dos avanços tecnológicos atuais.
De forma geral, concluí-se que, os avanços trazidos pelo marco civil da
internet ainda não permitem mensuração diante da recente regulamentação do texto
legal, mas resta evidente nas referências citadas neste artigo que este marco civil é
norteado por princípios constitucionais capazes de preservar as características que
fizeram da internet uma plataforma aberta à inovação. Alguns entendimentos
jurisprudenciais mudaram seu rumo após a promulgação da Lei 12.965/14, o que já
faz crer na justiça sendo efetivada em decorrência da ocorrência de um marco
regulatório.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

5. REFERÊNCIAS

[1] Disponível em (https://monitorando.files.wordpress.com/2016/09/privacidade-eregulamentacao-do-marco-civil-da-internet.pdf). Acesso em 07/09/2017
[2] Disponível em
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293336). Acesso
em 07/09/2017
[3] Disponível em
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=321191&caixaB
usca=N). Acesso em 08/09/2017.
[4] Disponível em (http://irisbh.com.br/liberdade-de-expressao-e-o-marco-civil-dainternet-tres-anos-de-regulacao/). Acesso em 08/09/2017
[5] Disponível em (https://otaviocoelho94.jusbrasil.com.br/artigos/153592870/marcocivil-da-internet-responsabilidade-por-danos-de-terceiros). Acesso em 08/09/2017.
[6] Disponível em (http://www.conjur.com.br/2017-jan-23/responsabilidade-provedorconteudo-terceiro-internet). Acesso em 08/09/2017
[7] Disponível em (http://www.facebook.com). Acesso em 08/09/2017
[8]
Disponível
em
(http://igorlucas.jusbrasil.com.br/artigos/451474876/comofundamentar-uma-requisicao-judicial-de-dados-do-facebook). Acesso em 09/09/2017
[9]
Disponível
em (http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/04/neutralidadeliberdade-de-expressao-e-privacidade-conheca-os-pilares-do-marco-civil).
Acesso
em 09/09/2017
[10]
Disponível
em
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU%28
2014%29518751_EN.pdf). Acesso em 09/09/2017
[11] Disponível em (https://www.cgi.br/). Acesso em 09/09/2017.
[12]
Disponível
em
(https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-deatuacao/cidadao/inclusao-digital). Acesso em 10/09/2017
[13]
Disponível
(http://www.ip.pbh.gov.br/ANO11_N1_PDF/governo_eletronico.pdf).
10/09/2017

Acesso

em
em

IV Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de outubro de 2017

PRESCRIÇÃO
Alexandre Romão¹
Área de Concentração: Direito.
Grupo de Trabalho: Garantismo e Sistema Criminal
RESUMO
O presente artigo tem como foco a matéria de Direito Penal, onde será abordado o
tema Prescrição. O artigo irá apresentar o conceito da Prescrição dentro do Direito
Penal, explicando sua função, suas regras, seus elementos e seu funcionamento. O
Artigo também traz explicação da doutrina para o tema, buscando explanar, com
clareza, o significado da prescrição junto com suas regras de aplicação. Ao fim do
artigo, será feita uma conclusão com base no entendimento do que foi explanado
sobre o tema.
Palavras-Chave: Prescrição; Punibilidade; Pretensão Punitiva.
ABSTRACT
This article focuses on the subject of Criminal Law, where the topic Prescription will
be addressed. The article will present the concept of Prescription within Criminal
Law, explaining its function, its rules, its elements and its functioning. The article also
provides an explanation of the doctrine for the subject, seeking to clarify the meaning
of the prescription along with its application rules. At the end of the article, a
conclusion will be drawn based on the understanding of what has been explained on
the subject.
Key-words: Prescription; Punishability; Punitive Pretension.

1. INTRODUÇÃO
Dentro do âmbito do Direito Penal existe a chamada Teoria Quadripartida do
Delito, está teoria aborda que o crime é um conjunto de elementos que estão
interligados, sendo eles o Fato Típico, ilícito, culpável e punível. Diante dessa teoria
é notável levantar a questão do elemento punibilidade, que pode ser conceituada
como uma consequência jurídica que decorre de um ato ilícito praticado pelo agente,
ou seja, é uma punição que o Estado sanciona sobre o agente que cometeu um ato
ilícito. É importante citar que existe dentro do Código Penal alguns requisitos que
Extingue a Punibilidade, estes elementos estão abordados no Artigo 107 do Código
Penal, onde cita:
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
I - pela morte do agente;
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II - pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como
criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos
crimes de ação privada;
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

O Estado é o detentor do “jus puniendi”, ou seja, do direito de punir, esse
direito é abstrato enquanto a lei penal não for violada, assim que é feita infração
penal, o direito passa a ser concreto. A punibilidade não é “Ad Eternum”, não sendo
eterna, sendo que está é determinada no tempo, logo, fica a critério da lei fixar
prazos dentro dos quais o Estado poderá exercer seu direito de punir. Quando é
ultrapassado esses prazos, fica a dever de a prescrição fazer com que desapareça a
punibilidade do agente.
Nota-se então nessas possibilidades da exclusão de punibilidade a
Prescrição, este que será o tema principal desta dissertação. Para entender melhor
o tema Prescrição é necessário entender o seu conceito, e para isso é notável citar
dois escritores de obras sobre o Direito Penal, sendo eles o professor Heleno
Cláudio Fragoso, que cita em seu livro “Lições de Direito Penal: Parte Geral” que
Prescrição é “ a perda de um direito pelo decurso do tempo sem que ele seja
exercido” e o professor Cezar Roberto Bitencourt em seu livro “Tratado de Direito
Penal: Parte Geral, cita que Prescrição “a perda do direito de punir do Estado, pelo
decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente
fixado”.
Por fim, já entendido o conceito de Prescrição e que este é um excludente de
Punibilidade, entraremos em um estudo mais profundo sobre a Prescrição,
abordando sobre os elementos da Natureza Jurídica, os Fundamentos, as suas
Espécies, seus prazos e a Interrupção e Suspensão do Prazo prescricional
2. METODOLOGIA
O presente artigo teve como base em sua estrutura pesquisas bibliográficas
com cunho qualitativo e análises de textos de modo exploratório e descritivo para
expor com clareza a finalidade dos assuntos tratados.
O mesmo utiliza o método dedutivo para melhor expor o tema buscado.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Prescrição: Os Elementos Prescricionais
A natureza Jurídica da Prescrição é um tema bastante abordado pelos
escritores de Direito Penal, o Professor Heleno Cláudio Fragoso aborda sobre a
controvérsia do tema, sendo que é discutido se as normas que regulam a Prescrição
são de direito substantivo ou de natureza processual, o grande conflito que surge é
os caminhos que a prescrição irá tomar se for de origem substancial ou processual,
o professor Heleno Cláudio Fragoso então cita:
“Se entende que essas normas são de natureza processual, a lei nova que
amplia o prazo prescricional tem aplicação imediata. Se São de direito
substantivo, não pode ser aplicada a lei mais gravosa, em virtude do
princípio da reserva legal. (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO)

No entendimento da obra de Heleno Cláudio Fragoso, os que defendem o
caráter processual da prescrição acreditam que ela é apenas uma suspensão ou
impedimento do processo, o decurso do tempo não pode transformar punibilidade
em impunibilidade. Os que defendem o caráter material acabam por entender que a
prescrição se funda na essência e no fim da pena. (FRAGOSO, Cláudio Heleno.
Lições de Direito Penal. P.513)
A prescrição é, com base no entendimento da obra do professor Cláudio
Heleno Fragoso, de natureza processual, pois é preciso de uma fundamentação, de
um argumento ou arguição no processo para que o direito de prescrição seja
atendido, é necessário provocar este direito por meio de um ato processual.
A prescrição é legitimada com base em alguns fundamentos que o professor
Cezar Roberto Bitencourt traz em sua obra “Tratado de Direito Penal”, onde o
mesmo cita os principais fundamentos, sendo o primeiro: “O decurso do tempo leva
ao esquecimento do fato”, este é fundamentado com base na citação de Giulio
Battaglini: “cessa a exigência de uma reação contra o delito, presumindo a lei que,
se o tempo não cancela a memória dos acontecimentos humanos, pelo menos atua
ou enfraquece”. O segundo fundamento é “o decurso do tempo leva à recuperação
do criminoso”, este é fundamento pelo próprio professor Cezar Roberto Bitencourt
que cita: “com o decurso do tempo e a inércia do Estado, a pena perde seu
fundamento, esgotando-se os motivos do Estado para desencadear a punição”. O
terceiro é “o Estado deve arcar com sua inércia”, este, resumidamente, cita que o
Estado deve cumprir seus prazos com o réu, para assim promover a justiça. E o
quarto fundamento, “o decurso do tempo enfraquece o suporte probatório”, de
acordo com Bitencourt, este fundamento está ligado ao direito processual, citando
que:
“O longo hiato temporal faz surgir uma dificuldade em coligir provas que
possibilitem uma justa apreciação do delito. A apuração do fato delituoso
torna-se incerta, e a defesa do acusado mais precária e difícil.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. P. 890)

Visto os fundamentos da prescrição é necessário agora entender as espécies
de Prescrição, existe duas espécies, sendo elas a pretensão punitiva e a pretensão
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executória, a punitiva diz respeito quando está é verificada antes de transitar em
julgado a sentença final e a executória ocorre após o transito em julgado da
sentença condenatória.
O professor Cezar Roberto Bitencourt em sua obra “Tratado de Direito Penal,
cita que: “A prescrição da pretensão punitiva só poderá ocorrer antes de a sentença
penal transitar em julgado e tem como consequência a eliminação de todos os
efeitos do crime”. De acordo com a obra de Bitencourt, a prescrição punitiva se
divide em: prescrição abstrata, prescrição retroativa e prescrição intercorrente”.
Começando pela Prescrição abstrata, Cezar Roberto Bitencourt cita que:
“Denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na
sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso prescricional”. O
professor Bitencourt então aborda sobre o prazo da prescrição abstrata, onde cita:
“O prazo de prescrição abstrata regula-se pela pena cominada ao delito, isto é, pelo
máximo da pena privativa de liberdade abstratamente prevista para o crime,
segundo a tabela do art. 109 do CP”.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa é abordada por Bitencourt, onde
o mesmo cita que “ a prescrição retroativa leva em consideração a pena aplicada,
em caso concreto, na sentença condenatória contrariamente a prescrição em
abstrato, que tem como referência o máximo de pena cominada ao delito”. De
acordo com Damásio de Jesus, em seu livro Direito Penal, a pretensão punitiva
retroativa tem como fundamento a “pena justa”, justificando que a pena sofrida pelo
réu é suficiente e necessária para o caso concreto. O professor Heleno Cláudio
Fragoso aborda sobre os princípios que regem a prescrição retroativa, estes que são
segundo a jurisprudência dos tribunais:
a) Não pode ela ser declarada quando há recurso da acusação, visando a
agravação da pena. Discute-se se o recurso da acusação que não
tenha este efeito também obsta ao reconhecimento da prescrição.
Opinamos no sentindo negativo. O recurso do assistente de acusação
tem o mesmo efeito que o recurso interposto pelo MP;
b) Para que se declare a prescrição retroativa, não é necessário que haja
recurso da defesa. Basta inexistir o recuso de acusação;
c) Pode ser declarada a prescrição retroativa se a sentença é absolutória e
a condenação é proferida pelo tribunal, não havendo mais recurso de
acusação;
d) Pode ser declarada a prescrição retroativa se houve a sentença
condenatória e o tribunal reduziu a pena, de modo a permitir a
prescrição. A sentença condenatória, neste caso, interrompe a
prescrição, mas pode ser considerado o lapso de tempo entre denuncia
e sentença. (FRAGOSO, Heleno Cláudio, Lições de Direito Penal.
P.520)

Sobre a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, o professor Cezar
Roberto Bitencourt cita que: “a prescrição intercorrente, a exemplo da prescrição
retroativa, leva em consideração a pena aplica in concreto na sentença
condenatória”. A prescrição intercorrente tem vista para o futuro, ou seja, para
períodos após a sentença condenatória recorrível. Logo, o seu prazo é dado a partir
da sentença condenatória e vai até o transito em julgado.
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Agora, sobre a outra espécie de prescrição, a pretensão executória, o
professor Cezar Roberto Bitencourt aborda sobre os efeitos desta pretensão, onde
cita:
“ O decurso do tempo sem o exercício da pretensão executória faz com que
o Estado perca o direito de executar a sanção imposta na condenação. Os
efeitos dessa prescrição limitam-se à extinção da pena, permanecendo
inatingidos todos os demais efeitos da condenação, penais e extrapenais.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. P. 908)

O professor Cezar Roberto Bitencourt então fala sobre os pressupostos da
prescrição da pretensão executória e sobre como encontrar o seu prazo:
A— Pressupostos da prescrição da pretensão executória
a) Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, seja abstrata, retroativa
ou intercorrente.
b) Sentença condenatória irrecorrível.
c) Não satisfação da pretensão executória estatal.
B— Como encontrar o prazo prescricional
a) Tomar a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória:
1) Na hipótese de fuga ou de revogação de livramento condicional, tomarse-á o restante de pena a cumprir, para a obtenção do prazo prescricional
(art. 113 do CP).
2) No caso de concurso formal e de crime continuado, deverá, também, ser
desprezado o quantum de majoração a eles pertinente.
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).
c) Analisar a existência de causas modificadoras do lapso prescricional:
1) Reincidência, reconhecida na sentença: eleva em um terço o prazo
prescricional.
2) Art. 115 do CP: reduz pela metade o lapso prescricional.

O artigo 109 do Código Penal nos fornece os prazos para a prescrição:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo
o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada
pela Lei nº 12.234, de 2010).
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I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não
excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não
excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um)
ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Ainda sobre os prazos prescricionais o professor Heleno Cláudio Fragoso aborda em
seu livro “Lições de Direito Penal” sobre a redução dos prazos, onde cita: “São
reduzidos da metade os prazos de prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de vinte e um anos, ou maior de setenta anos na data da sentença”.
Nota-se que a menoridade e a idade avançada são atenuantes da pena e servem
para diminuir os prazos de prescrição da pena. É importante citar, que está
diminuição se aplica as ambas espécies de prescrição.
O professor Cezar Roberto Bitencourt cita o termo inicial da pretensão,
citando artigo 111 do Código Penal e ainda cita sobre o começo do termo inicial da
pretensão:
a) Da pretensão punitiva
Segundo o art. 111 do CP, a prescrição da pretensão punitiva lato sensu
começa a correr:
I — do dia em que o crime se consumou;
II — no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
III — nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
IV— nos de bigamiae nos de falsificação ou alteração de assento do
registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.
b) Da pretensão executória
I — do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a
acusação;
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II — do dia em que se interrompe a execução da pena, salvo quando
referido tempo deva ser computado na pena (internação por doença
mental);
III — do dia em que transita em julgado a decisão que revoga os sursis ou o
livramento condicional.
As prescrições retroativa e intercorrente são exceções à utilização da pena
abstrata para medição da prescrição da pretensão punitiva (art. 110, § 1º).
O termo inicial da prescrição, de regra, é o da consumação do crime, seja
instantâneo ou seja permanente. Embora o art. 4º determine que o tempo
do crime é o momento da ação, em termos de prescrição, o Código adota,
como exceção, a teoria do resultado. Mas, excepcionalmente, em se
tratando de tentativa e de crime permanente, adota a regra geral, que é a
teoria da atividade. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito
Penal. P. 910)

Por fim, é importante citar sobre a Interrupção e a Suspensão dos prazos
prescricional, o professor Heleno Cláudio Fragoso em seu livro “ Lições de Direito
Penal”, sobre as causas da interrupção da prescrição, onde o mesmo o artigo 117
do Código Penal:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
IV - pela sentença condenatória recorrível; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão
recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

condenatórios

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada
pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da
prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos
demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
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§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo,
todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Heleno Cláudio Fragoso cita que a interrupção é feita pela decisão do juiz e
ainda cita:
“Havendo anulação da denúncia ou da decisão que a recebe, seus efeitos
são naturalmente fulminados, deixando de prevalecer qualquer interrupção
prescricional. Se a denúncia ou a queixa foi aditada para suprir erro ou
omissão, a decisão de recebimento do aditamento não tem efeito de
interromper a prescrição. Se o aditamento se referir a novo fato delituoso, a
interrupção se restringe ao novo fato” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. “Lições
de Direito Penal. P. 524)

Heleno Cláudio Fragoso ainda cita “que a prescrição também se interrompe
pela sentença de pronúncia”. O autor então faz um pequeno conceito de pronúncia,
onde cita: “Entende-se por pronúncia a decisão que ordena seja o réu submetido a
julgamento pelo júri”. A pronúncia poderá ser decidida então pelo tribunal, em um
grau de recurso, se o réu for absolvido sumariamente, impronunciado ou teve a
infração desclassificada pelo juiz. Heleno Cláudio Fragoso complementa: “Se o réu,
pronunciado, então recorre a sentença que o pronunciou, a decisão do tribunal,
confirmatória da pronúncia, igualmente interrompe a prescrição”. (Lições de Direito
Penal p.525)
Outros fatores que interrompem a prescrição de acordo com Heleno Cláudio
de Fragoso são: A sentença condenatória recorrível, o início ou continuação do
cumprimento da pena e a reincidência.
Por fim, as causas que suspendem a prescrição estão situadas no artigo 116
do código penal:
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não
corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória,
a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por
outro motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O professor Cezar Roberto Bitencourt faz uma análise sobre o artigo 116 do
Código Penal, onde o mesmo explica profundamente cada aspecto do artigo e ainda
discute sobre a imunidade parlamentar:
A— Causas suspensivas da prescrição da pretensão punitiva
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a) enquanto não for resolvida questão prejudicial
A prescrição não corre enquanto não for resolvida, em outro processo,
questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime.
b) enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro
O fundamento político-jurídico dessa causa suspensiva é que durante o
cumprimento de pena no estrangeiro não se consegue a extradição do
delinquente. E a pena em execução pode ser tão ou mais longa que o
próprio lapso prescricional do crime aqui cometido
c) Imunidade parlamentar
Enquanto não houver licença do Congresso Nacional para que o
parlamentar seja processado, o prazo prescricional ficará suspenso.
B— Causa suspensiva da prescrição da pretensão executória
A prescrição não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso
por outro motivo. Fica em suspenso. (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal. P. 914)

É importante também abordar sobre a prescrição propriamente dita, que tem
como sua regra o dever de não considerar os “agravantes e atenuantes genéricos”,
estando previsto nos artigos 61 a 66 do Código Penal:
Circunstâncias agravantes
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não
constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime;
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso
ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;
e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
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f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma
da lei específica; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício,
ministério ou profissão;
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher
grávida; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;
j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade
pública, ou de desgraça particular do ofendido;
l) em estado de embriaguez preordenada.
Agravantes no caso de concurso de pessoas
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos
demais agentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - coage ou induz outrem à execução material do crime; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade
ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de
recompensa.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Reincidência
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento
ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou
do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
_____________________________________________
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Circunstâncias atenuantes
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70
(setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - o desconhecimento da lei; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após
o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do
julgamento, reparado o dano;
c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em
cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de
violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime;
e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o
provocou.
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância
relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista
expressamente em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Contudo a regra não se aplica em casos que a idade do agente for acima de
70 anos de idade na data do cometimento do delito e menor que 21 anos de idade,
se a data do cometimento foi antes de 11 de janeiro de 2003. Logo, nestes casos, os
prazos prescricionais serão reduzidos pela metade, conforme artigo 115 do Código
Penal:
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na
data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que o Estado é quem tem o poder de punir o agente e deve fazer
isso de maneira que respeite os princípios inerentes a pena, não agredindo o
_____________________________________________
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principal direito que é tema do próprio Direito Penal, a liberdade dos indivíduos, logo
a prescrição é mais um meio de exclusão da punibilidade, está exclusão se dá pelo
fato da demora do Estado punir o agente infrator. Vimos que existem diversos meios
de haver a prescrição e todos eles acompanham um conjunto de prazos e regras,
estes por fim são supervisionadas e aplicadas pelo próprio Estado. Com a exclusão
da punibilidade não há crime e então não á de se verificar a existência de
culpabilidade do agente, as questões de autoria e materialidade da infração acabam
por não serem analisadas e não há como provar a existência do crime e assim,
impossibilitando uma punição, por fim, quando verificada a existência da prescrição
acaba por desaparecer a possibilidade do Estado de aplicar uma sanção, cujo qual,
havia de nascer com o início de um processo penal.
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A POSSIBILIDADE DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA PELA AUTORIDADE POLICIAL
Christian Del Anhol Pereira Bueno1

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Garantismo e sistema criminal

RESUMO
O presente artigo demonstra a possibilidade da aplicabilidade do princípio da
insignificância pela Autoridade Policial no momento da lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante. Por mais que o ordenamento jurídico não contemple de forma objetiva
este princípio, ele vem sendo aplicado cada vez mais por órgãos jurisdicionais, mas
tal atribuição ainda é mitigada à Autoridade Policial. Com a evolução dos tempos, o
princípio da insignificância surgiu em decorrência do postulado de intervenção
mínima, da necessidade de proporcionalidade entre a conduta a ser punida e a
drasticidade da intervenção estatal penal. Diante desta nova ótica, faz-se necessário
que a Autoridade Policial (Delegado de Garantias), como sendo o primeiro a tomar
conhecimento do ilícito penal, se preocupe em assegurar os direitos constitucionais
e de se abster em instaurar cadernos investigativos, diante de um bem jurídico
lesado ínfimo, explanando sua livre convicção motivada. Nestes termos, o presente
estudo, em primeiro momento traz um breve aparato da evolução da teoria geral do
delito para a compreensão de conceitos fundamentais que permeiam o tema, como
a concepção da tipicidade formal e material. Em seguida, conceitua o princípio da
insignificância, demonstrando sua natureza histórica e jurídica e os demais princípios
correlatados. Por fim, demonstra a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância pela Autoridade Policial frente ao fato atípico, abstendo-se de lavrar o
Auto de Prisão em Flagrante e também de baixar portaria para instauração de
Inquérito Policial, causando assim, um desafogamento da máquina estatal.
Palavras-chave: Autoridade Policial; Princípio da Insignificância; Máquina Estatal.

ABSTRACT
The present article demonstrates the possibility of the applicability of the principle of
insignificance by the Police Authority at the moment of the drafting of the arrest
warrant in Flagrante. Although the legal system does not contemplate this principle in
an objective way, it has been increasingly applied by jurisdictional bodies, but such
attribution is still mitigated by the Police Authority. With the evolution of the times, the
principle of insignificance arose as a result of the postulate of minimal intervention, of
the need for proportionality between the conduct to be punished and the drasticity of
state intervention penal. Given this new perspective, it is necessary that the Police
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Authority (Delegate of Guarantees), as the first to become aware of the criminal
offense, is concerned with securing constitutional rights and refraining from instituting
investigative records, lawyer, explaining his motivated free conviction. In this way, the
present study, in the first moment, brings a brief apparatus of the evolution of the
general theory of the crime to the understanding of fundamental concepts that
permeate the subject, like the conception of the formal and material typicity. It then
conceptualizes the principle of insignificance, demonstrating its historical and legal
nature and the other correlated principles. Finally, it demonstrates the possibility of
application of the principle of insignificance by the Police Authority against the
atypical fact, refraining from drafting the arrest warrant in Flagrante and also of
lowering the ordinance to initiate a police investigation, thus causing a
disengagement of the state machine
Key-words: Police authority; Principle of Insignificance; State Machine.

1. INTRODUÇÃO
Na medida em que a sociedade se desenvolve, a insatisfação com o sistema
vivido traz conflitos sociais e urbanos, demonstrando-se através do cometimento de
ilícitos, sua face de sociedade desiquilibrada. Diante disso, o Direito penal como
importante ferramenta de controle social, deve se preocupar com a relevante
proteção ao bem jurídico tutelado, sendo invocado quando outros ramos do direito
se revelarem incapazes.
O grande embaraço apresenta-se na busca pelo equilíbrio entre a gravidade
da conduta a ser punida e a drasticidade da intervenção estatal penal. Eis que surge
o princípio constitucional da insignificância, demonstrando o caráter subsidiário deste
ramo do direito.
Mesmo não sendo legislado e, portanto, não previsto de forma expressa no
ordenamento jurídico pátrio, vem sendo aplicado pelos tribunais e discutido por
diversos doutrinadores. Pois, quando verificado a insignificância de determinada
conduta criminosa devido a sua ínfima lesão ao bem jurídico protegido, passa-se a
considerar a conduta atípica e sem relevância penal, não sendo mais tratada pela
ultima ratio, o Direito Penal.
Ocorre que a aplicação deste princípio é concedido somente a Autoridade
Judiciária, sendo mitigada a Autoridade Policial, talvez, por certa insegurança
jurídica.
Não é digno que o Delegado de Polícia, como sendo o primeiro operador do
direito a tomar contato com a conduta criminosa, proceda com a lavratura de um
Auto de Prisão em Flagrante e a instauração do Inquérito Policial, presentes os
requisitos que admitem excluir a tipicidade da conduta, tornando todo seu trabalho
em vão, causando um verdadeiro ônus a toda coletividade pela movimentação da
máquina estatal e deixando, muitas vezes, de analisar outra conduta criminosa muito
mais relevante.
Diante disso, busca-se analisar se há possibilidade da aplicabilidade do
princípio da insignificância durante a fase pré-processual diante de lesões ínfimas ao
bem jurídico tutelado, como uma forma de benefício para toda a sociedade, realizase uma breve explanação até chegar o assunto proposto; logo após, uma
consideração final sobre o tema em questão.
2. METODOLOGIA
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Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método dedutivo,
consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as informações de artigos,
revistas eletrônicas, livros e alinhando com um pensamento crítico, interpretando a
relação entre tais obras de acordo com os pensamentos dos autores.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. EVOLUÇÃO DA TEORIA GERAL DO DELITO
Por um longo tempo, buscou-se entender os elementos e pressupostos
necessários para reconhecer a prática de um crime. A teoria geral do delito ou
também tradada como teoria do crime, se tornou a responsável pela busca do
núcleo dogmático do delito.
Para Zafaronni e Pierangelli (2001) esta teoria é a parte da ciência que se
preocupa em explicar quais são as características que deve ter em qualquer delito,
não se tratando de um mero discorrer sobre o conceito em si, mas um propósito
essencialmente prático, com a finalidade de tornar mais fácil a averiguação se há ou
não a presença de um delito em cada caso concreto.
Com a evolução histórica, três fases compreenderam esta teoria: conceito
clássico de delito, conceito neoclássico de delito e conceito finalista de delito. As três
fases demonstram certa ligação, na medida em que nenhuma estabelece um marco
de completa interrupção, o que afasta as demais concepções (BITENCOURT, 2012).
Em seus estudos, Greco (2016, p. 202) realiza uma análise cronológica da
teoria do delito, destacando os instituidores destes sistemas, tendo como base o
primeiro que se iniciou no século passado:
[...] formado em 1906, passou a ser reconhecido como o sistema clássico
(causal-naturalista), cuja concepção original é atribuída a Franz von Liszt e
a Ernst von Beling. Em seguida, por causa das críticas que esse primeiro
sistema recebeu e com o fim de aperfeiçoá-lo, surgiu um segundo, que se
denominou sistema neoclássico (causal-normativo), tendo como seus
precursores Reinhard Frank e Edmund Mezger. Em continuidade a essa
evolução, outro sistema foi criado, sendo batizado de sistema finalista, de
autoria de Hans Welzel (grifo meu).

O primeiro conceito de crime foi elaborado por Von Liszt e Beling, abarcava
um sistema puramente naturalístico. Para Capez (2012) esta fase foi caracterizada
pelo excessivo apego a letra expressa da lei, portanto, crime era aquilo descrito pelo
legislador e ponto final.
Assim, o conceito clássico de delito era representado de forma didática por
um movimento (ação) produzindo uma modificação do mundo exterior (resultado),
vinculado mediante nexo de causalidade, a essa estrutura clássica, o delito dividiase no aspecto objetivo (dado pela tipicidade e antijuricidade) e no aspecto subjetivo
(determinado pela culpabilidade) (BITENCOURT, 2012, p. 557).
O sistema clássico acabou sendo substituído pelo sistema neoclássico, pois
já não se admitia a letra da lei aplicada de forma extremante positivada. Uma nova
interpretação filosófica valorativa do neokantismo foi responsável pela ruptura
epistemológica na dogmática penal. Segundo Bitencourt (2012, p.562) com a
orientação Kantiana houve uma reformulação do antigo conceito de ação, atribuindo
uma nova função ao tipo penal, além de mudanças na antijuricidade e redefinição da
culpabilidade, sem alterar o conceito de crime, o qual continuou sendo uma ação
típica, antijurídica e culpável.
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Passou a se buscar uma verdadeira realidade a ser alcançada pelo direito
penal, através de um sistema mais valorativo, não somente uma entidade formal
abstrata. Edmundo Megzer, um dos precursores deste sistema, identificou que
certos tipos penais necessitavam da finalidade do agente, quebrando o anterior
dogma de que a vontade e a finalidade situavam-se na culpabilidade, sem este
elemento subjetivo era impossível dizer se foi praticado referido fato típico (CAPEZ,
2012, p. 133).
O terceiro momento foi marcado pela teoria finalista, sendo sua maior
contribuição, a retirada dos elementos subjetivos que integravam a culpabilidade,
dolo e culpa, para o centro do injusto, concentrando na culpabilidade somente
aquelas circunstâncias que condicionam a reprovabilidade da conduta contrária ao
direito (BITENCOURT, 2012, p. 567).
Para Welzel, fundador do sistema finalista, o crime só estaria completo com a
presença da culpabilidade, sendo assim, o crime continua sendo ação típica,
antijurídica e culpável (BITENCOURT, 2012, p. 589).
3.2. A DEFINIÇÃO LEGAL DE “CRIME” NO BRASIL
O Código Penal de 1940, não trouxe em seu contexto a definição da palavra
“crime”, deixando sobre responsabilidade da doutrina nacional tal incumbência.
A Lei de Introdução ao Código Penal, decreto-lei nº 3.914/41, somente
simboliza que se considerará “crime” a infração penal, que cominar com pena de
detenção ou reclusão, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de
multa, não trazendo maiores detalhes.
Desse modo, inúmeros doutrinadores durante anos passaram a definir o
conceito de crime, sobre três prismas: formal, material e analítico.
Segundo Greco (2015, p. 194-195) ao lecionar sob o conceito formal, crime
pode ser definido como toda conduta que colide a uma lei penal editada pelo Estado;
enquanto no conceito material, o crime é demonstrado como a violação dos bens
jurídicos mais importantes; logo, ambos, não traduzem com precisão o que seja
crime. Para este doutrinador, somente o conceito analítico analisa as características
ou elementos que compõem a infração penal.
Sobre esta ótica, Greco (2015, p. 196) narra que a função do conceito
analítico é investigar todos os elementos e características que integram a infração
penal sem que haja sua fragmentação, ou seja, o crime é um todo unitário e
indivisível, ou o agente comente o delito (fato típico, ilícito e culpável) ou o fato é
considerado um indiferente penal.
Nesta visão analítica, há diversas definições citadas por estudiosos, mas duas
correntes majoritárias destacam-se: Teoria Bipartida e Teoria Tripartida.
Na teoria bipartida, o crime é visto sob o aspecto formal como um fato típico e
antijurídico, sendo a culpabilidade um pressuposto para aplicação da pena,
prerrogativa adotada pelos doutrinadores Damásio de Jesus, René Ariel Dotti, Júlio
Fabbrini Mirabete, Celso Dalmanto como aderentes, entre outros (GRECO, 2015, p.
198).
Sob a concepção da teoria tripartida vale destacar a percepção de Nucci
(2015, p. 157-158):
Trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável, vale dizer, uma ação
ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (tipicidade),
contrária do direito (antijuricidade) e sujeita a um juízo de reprovação social
incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade,
consciência potencial de ilicitude e exigibilidade de agir conforme o direito.
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Esta corrente é a majoritária no Brasil e no exterior, sendo adotada por Assis
Toledo, Heleno Fragoso, Rogério Greco, Eugênio Raúl Zaffaroni, Fernando de
Almeida Pedroso, Cesar Roberto Bitencourt, Luiz Regis Prado, entre outros (NUCCI,
2015, p. 158).
Há muitas discussões referentes a estas teorias, não cabe aqui apontar qual
seria a correta, há somente a necessidade de observar que nas duas teorias não há
discussão referente ao fato típico, sendo considerado o primeiro elemento do crime,
o qual passa a ser analisado para a ocorrência da infração penal.
Portanto, havendo a existência da tipicidade se irá adiante e passará para a
análise da ilicitude, caso não haja tipicidade, não haverá conduta criminosa e muito
menos análise da ilicitude da infração penal.
3.3. A TIPICIDADE PENAL
A análise da tipicidade é necessária, pois a conduta insignificante causará
exclusão justamente da tipicidade material, conceito que é fundamento principal do
presente artigo.
Inicialmente insta salientar, para que uma conduta seja considerada típica é
necessário que esteja prevista em uma normal legal, pois conforme prescreve o art.
5º XXXIX da Carta Magma, o qual aduz o princípio da legalidade “não haverá crime
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
Em seguida, é necessário saber que o conceito tipo penal difere da tipicidade.
Em análise ao tipo penal, Zaffaronni e Pierangeli (2015, p. 399) definem como “[...]
um instrumento legal, logicamente necessário e de natureza predominantemente
descritiva que, tem por função a individualização de condutas humanas penalmente
relevantes”.
A adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal
(tipo) faz sobrevir a tipicidade formal ou legal, sendo que, esta harmonização deve
ser perfeita sob pena de considerar-se o fato atípico (GRECO, 2015, p. 212).
O “tipo” refere-se a fórmula legal quando se diz, por exemplo, “matar alguém”,
encontrando previsão no código penal, já a “tipicidade” é a característica de
amoldamento a conduta de um sujeito “A” que dispara contra “B”, causando-lhe seu
óbito, “A” por apresentar a característica de tipicidade, terá sua atitude como típica
(ZAFFARONNI; PIERANGELI, 2015, 396).
Greco (2015, p. 212) buscando uma maior fixação, narra o seguinte exemplo:
Poderíamos exemplificar a tipicidade formal valendo-se daqueles
brinquedos educativos que têm por finalidade ativar a coordenação motora
das crianças. Para essas crianças, haveria “tipicidade” quando
conseguissem colocar a figura do retângulo no lugar que lhe fora reservado
no tabuleiro, da mesma forma sucedendo com a esfera, a estrela e o
triângulo. Somente quando a figura móvel se adaptar ao local a ela
destinado no tabuleiro é que pode falar em tipicidade formal, caso contrário,
não.

Pelas palavras do nobre doutrinador, se algum indivíduo praticar uma conduta
verificada na legislação (tipo penal) como proibida estará cometendo um delito,
estando caracterizada a tipicidade formal pela simples adequação da conduta à
norma positivada.
Ocorre que a aplicação da tipicidade meramente formal, em um caráter
abstrato, passou a ser considerado insatisfatório frente ao caráter subsidiário do
Direito Penal, pois permitia que delitos insignificantes ou socialmente adequados
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fossem punidos de forma excessiva. A partir desta percepção, surge a tipicidade
material. Nas palavras de Mañas (1994, p. 53):
O juízo de tipicidade, para que tenha efetiva insignificância e não atinja fatos
que devam ser estranhos ao Direito Penal, por sua aceitação pela
sociedade ou dano social irrelevante, deve atender ao tipo na sua
concepção material, como algo dotado de conteúdo valorativo, e não
apenas sob seu aspecto formal, de cunho eminentemente diretivo.

Nesta concepção, será materialmente típico o fato que causar lesividade aos
bens jurídicos protegidos, bem como o definido como socialmente reprovável
(NUCCI, 2010, p. 202).
Corroborando com este pensamento, Rodrigues (2012) relata que o conceito
de tipicidade penal não depende somente da tipicidade formal, a qual é descrita na
lei como uma conduta humana proibida, é necessário também do preenchimento da
chamada tipicidade material, que será definida como uma lesão relevante ao bem
jurídico de terceiros.
O legislador quando da elaboração de tipos penais incriminadores, embora
tenha feito a seleção dos bens por meio de um critério político, abrigou aqueles bens
de maior importância, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, a liberdade
sexual, entre outros (GRECO, 2015, p. 215).
Posto isto, carecem de tipicidade material certas condutas, como o furo na
orelha de uma menina para colocar um brinco, pode ser formalmente uma lesão à
integridade corporal, mas materialmente será um fato atípico, pois é adequado
socialmente (NUCCI, 2010, p. 202). Cabe a doutrina dos princípios da adequação
social e da insignificância configurarem as causas implícitas da exclusão da
tipicidade, para apurar a tipicidade material.
O principio da insignificância não se aplicará em toda e qualquer
circunstância, mas em certas ocasiões não aplicá-lo conduzirá a conclusões
absurdas, punindo pelo ramo mais violento do ordenamento jurídico condutas que
desmerecem aplicação do direito penal razão que serão reconhecidas como
bagatela2 (GRECO, 2016, p. 118).
3.4. ASPECTOS HISTÓRICOS E JURÍDICOS DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
O vocábulo princípio traz a ideia de fonte, gênese ou origem de algo novo
sobre uma lógica universal.
Os princípios, para Bechara e Campos (2005) constituem preposições que se
fazem de forma abstrata e servem de fundamento ao Direito, permitindo solucionar
um problema e orientar um comportamento através de redução a uma unidade da
pluralidade que oferece a vida real.
Miguel Reale (1986, p. 60) descreve que princípios, são verdades ou juízos
fundamentais, os quais servem para dar estrutura e garantir um conjunto de juízos
ordenados em um sistema de conceitos relativos a certa realidade.
Surgem do viver da sociedade e da convicção social da época. Servem, não
somente de orientação ao magistrado no ato da decisão, mas como forma a evitar
que o próprio ordenamento jurídico não esteja em conflito com a consciência social
(BECHARA, CAMPOS, 2005).
2

Delito de bagatela ou infração bagatelar ou crime insignificante expressa o fato de pouca relevância,
é uma conduta ou ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não necessita da intervenção penal
(FILHO, 2012, p. 41)
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O art. 4º da Lei de Introdução as Normas do Direito, contempla a possibilidade
de o magistrado decidir com base na analogia, costumes e princípios gerais do
direito. Por mais que não estejam positivados de forma expressa, apresentam-se
como um instrumento fundamental para o funcionamento da máquina jurídica, pois
completam o sistema e trazem uma maior segurança.
O próprio legislador admitiu que o sistema jurídico não cobre todo o campo da
experiência humana, restando diversas situações que são imprevistas, até mesmo
no momento da feitura da lei, para estas lacunas há necessidade de recurso aos
princípios (REALE, 2002, p. 304).
Assim, os princípios são fontes a serem buscadas, pois ao mesmo tempo em
que servem de alicerce, suprem as lacunas não previstas pelo legislador, dando
fluidez ao sistema e resguardando as garantias fundamentais de cada indivíduo.
É praticamente pacífico o entendimento dentro da doutrina, sobre o
surgimento do princípio da insignificância. Nesta acepção, vale ressaltar os
doutrinadores, Fernando Capez (2009) e Rogério Greco (2015), os quais consentem
como os demais, na definição de que o princípio da insignificância surgiu no Direito
Romano e fundou-se no conhecido brocardo de minimis non curat praetor3
Segundo Luz (2012, p. 204) naquela época “[...] havia muitos casos cuja
insignificância seria de tal forma patente que a Justiça não caberia qualquer
necessidade de avaliação ou julgamento, o que era mínimo, irrelevante, não
merecia, por isso, atenção do pretor”.
Em meados de 1964, o princípio da insignificância acabou sendo introduzido
pelo professor Claus Roxin ao sistema criminal, devido a realização dos objetivos
traçados pela moderna política criminal (CAPEZ, 2009). Já não se justificava mover
toda a máquina estatal para perseguir condutas desta natureza (MENDES, 2016, p.
19).
Este novo princípio, partiu da premissa de auxílio ao intérprete frente a
análise do tipo penal, excluindo casos da incidência da lei aquelas situações
consideradas como de bagatela (GRECO, 2015, p. 115).
Por mais que o ordenamento jurídico não traga em sua legislação o princípio
da insignificância, ele vem se introduzindo a cada dia mais dentro da própria
jurisprudência dos Tribunais.
Durante a evolução dos tempos, doutrinadores buscaram respostas sobre o
teor deste princípio apresentado por Claus Roxin, sendo obtido pela grande maioria
como algo ínfimo, de pouca importância e até mesmo irrisório.
O legislador ao estruturar as normas penais incriminadoras, buscou dar
ênfase aos crimes de maior relevância, deixando as minúcias para serem
interpretadas pelos operadores do direito de forma subsidiária, ditas nas palavras de
Manãs (1994, p. 56):
Ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em
mente os prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa
causar à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe dos meios para evitar
que também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância
surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como
instrumento de interpretação restritiva do direito penal, com o significado
sistemático político-criminal da expressão da regra constitucional do nulum

O termo “minimus non curat praetor” sustentava em que se tratando de uma lesão insignificante não
se fazia necessária à aplicação de uma pena, pois não se tratava de fato punível (TEIXEIRA, 2009).
3
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crimen sine lege, que nada mais faz do que revelar a natureza subsidiária e
fragmentária do direito penal.

Corroborando deste entendimento, Luz (2012, p. 208) detalha que a
concepção do corretivo político criminal pelo princípio da insignificância, seria
basicamente uma forma de evitar a letra da lei fria e garantir uma equidade de uma
dada situação, onde o julgador diante de um resultado injusto pudesse através de
critérios “extrajurídicos”, afastar o plano de incidência da norma penal.
Logo, caberia ao intérprete buscar o tratamento adequado para certos tipos
de condutas, como por exemplo, um crime contra o patrimônio, como delito de furto
de uma moeda, algo que para a vítima não resultaria em seu empobrecimento, seria
incabível a aplicação de uma pena aberrante como é a apresentada pelo código
penal para esta modalidade.
Conceituando o princípio da insignificância, importantes palavras de Teixeira
(2009):
O princípio da insignificância, ou também chamado crime de bagatela
próprio, ocorre quando uma ação tipificada como crime, praticada por
determinada pessoa, é irrelevante, não causando qualquer lesão à
sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima, aqui não se
discute se a conduta praticada é crime ou não, pois é caso de excludente
de tipicidade do fato, diante do desvalor e desproporção do resultado, no
caso, insignificante, onde a atuação estatal com a incidência de um
processo e de uma pena seria injusta [...].

Na prática judicial brasileira, Mendes (2016, p. 20) menciona que a aplicação
do principio da insignificância se dá normalmente nos “[...] crimes cometidos sem
violência, cujo principal exemplo é furto de coisa de pequeno valor ou em crimes
fiscais de pouca monta, como a evasão de divisas ou a sonegação fiscal”. Ocorre
que muitas vezes, há ausência da gravidade da ofensa, o bem jurídico sequer foi
lesionado e a intervenção punitiva estatal de forma desproporcional se faz de forma
rigorosa, assim, toma-se o princípio da insignificância como uma forma de controle
social.
Em busca por soluções mais adequadas levou-se ao afastamento de alguns
ideais iniciais da aplicação da lei, o que antes era visto com o rigor passou a ter uma
nova ótica dentro do mundo contemporâneo. Neste novo plano nem todo caso
submisso deve ser julgado como penalmente relevante, em certos casos a aplicação
da letra fria da lei penal não será obrigatória, podendo ser afastada e trocada por
outras formas de regulamentação (LUZ, 2012, p. 207).
3.4. A INSIGNIFICÂNCIA FRENTE A OUTROS PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL
BRASILEIRO
Dada a importância dos princípios como instrumento de interpretação e
condensação do sistema jurídico, é necessário que haja compatibilidade da
Constituição Federal e outros ramos do direito, neste caso em estudo com o Direito
Penal.
Segundo Bitencourt (2012, p. 87) princípios são garantias do cidadão perante
o poder punitivo estatal e estão amparados na Constituição Federal, localizados já
no preâmbulo, que inspiram todo o sistema normativo, servindo como uma fonte
interpretativa e de integração das normas constitucionais, além de serem
orientativos para normas infraconstitucionais em material penal.
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O princípio da legalidade, adequação social, intervenção mínima e lesividade,
são alguns dos princípios que norteiam o princípio da insignificância e servem de
diretriz para a aplicação do Direito Penal proposto pela Carta Magma.
O princípio da legalidade é umas das bases dentro do Estado Democrático de
Direito e peça fundamental no Direito Penal. Vem inscrito no art. 5º, inciso XXXIX da
Constituição Federal e apresenta a seguinte redação “Não há crime sem lei anterior
que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, redação que pouco difere da
contida no artigo 1º do Código Penal4 (GRECO, 2015, p. 144).
Para Capez (2012, p. 57) a legalidade é gênero que compreende duas
espécies, a reserva legal e anterioridade da lei penal. Segundo este doutrinador,
reserva o estrito campo da lei a existência do crime e sua cominação legal (não há
crime sem lei que o defina, nem pena sem cominação legal) e no campo da
anterioridade, exigindo que a lei esteja em vigor no ato da infração penal (lei anterior
e prévia cominação).
Logo, através deste princípio existe a segurança jurídica do cidadão de não
ser punido, se não houver uma previsão legal criando o tipo incriminador, definindo
as condutas proibidas sob ameaça de sanção (GRECO, 2015, p. 145). Torna-se um
instrumento de limitação do poder estatal de punir e de grande relação com o
princípio da insignificância, pois ambas buscam assegurar os direitos individuais e
eximir alguém de uma punição arbitrária.
Já, o princípio da adequação social para Bitencourt (2012, p.103) seria dizer
que há condutas que por sua “adequação social” não podem ser consideradas
criminosas, pois são “socialmente adequadas” não se revestindo de tipicidade,
portanto, não podem constituir delitos. Capez (2011, p. 35) complementa relatando
que “não afrontar o sentimento social de justiça (aquilo que a sociedade tem por
justo) não pode ser considerado criminoso”. Nucci (2010, p. 230) cita como exemplo,
o uso de brincos, a utilização de tatuagens, para este estudioso a evolução do
pensamento e dos costumes, foi o fator decisivo para a verificação dessa excludente
de tipicidade.
Nota-se a intrínseca relação existente deste princípio com o princípio da
insignificância, pois ambos possuem o mesmo fundamento, a exclusão de condutas
consideradas atípicas.
O princípio da intervenção mínima pressupõe a intervenção estatal somente
deve ocorrer em último caso, sendo a ultima ratio do ordenamento jurídico. Capez
(2011) ao analisá-lo, expõe sua relevância como limitador do poder estatal,
preconizando que a criminalização de alguma conduta só será legitima se constituir
único meio para a prevenção de ataques contra bens jurídicos importantes.
Neste entendimento, também assevera Greco (2015, p. 97) evidenciando que
o legislador pelo momento em que vive a sociedade, sempre que entender que
outros ramos do direito se revelarem incapazes de proteger aqueles bens mais
importantes, selecionará as condutas que merecerão atenção do Direito Penal.
Bitencourt (2012, p. 38) ainda cita como exemplo em sua obra o seguinte
acontecimento, se em um determinado supermercado acontece um furto de um
chocolate, mas já foi solucionado com o pagamento do débito e a expulsão do
inconveniente freguês, não há o porquê de se movimentar toda a máquina estatal, a
qual já está carregada com a criminalidade violenta.
Por fim, o princípio da lesividade ou ofensividade determinará quais condutas
não poderão sofrer os rigores da lei. Segundo Greco (2015, p. 102) não há como
O Código Penal de 1940 descreve em seu artigo 1º a seguinte redação: “Não há crime sem lei
anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”.
4
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punir condutas que não sejam lesivas a bens de terceiros, a exemplo, a autolesão, a
tentativa de suicídio, a ira de um agente ou até mesmo sua piedade. Aquilo que for
de esfera própria do agente deverá ser respeitado pela sociedade e principalmente
pelo Estado, pois é necessária existir certa tolerância no meio social, indispensável
para a sobrevivência entre pessoas diferentes.
Faz-se necessário notar que este último princípio apresenta uma grande elo
com o princípio da insignificância, pois através dele se realizará a busca pelo grau
de lesividade do bem jurídico e a insignificância de determinada conduta.
3.5. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU
BAGATELA FRENTE AOS TRIBUNAIS
É fundamental que se compreenda qual é o posicionamento adotado pelo
STF, visto que por um longo tempo não era possível definir quais eram os requisitos
válidos para a aplicação do princípio da insignificância diante da conduta
materialmente atípica.
Desta maneira, a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, através do
Habeas Corpus nº 84.412/SP, manifestou:
[...] que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos valores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente (mínima idoneidade da conduta), (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada –
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no conhecimento de que
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público
em matéria penal.

Portanto, alguns critérios devem ser valorados, qual seja: (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Pode-se inferir que através da delimitação dos critérios, buscou-se delinear a
intervenção mínima estatal somente aos bens jurídicos relevantes, através da
interpretação e valoração que será realizada pelo magistrado ao analisar o caso
concreto, devendo realizar de forma imparcial.
Segundo Rodrigues (2012) embora a maioria dos casos que envolvem o
princípio da insignificância sejam de crimes contra o patrimônio, tais como, o furto,
dano, apropriação indébita, estelionato e receptação, nada impede que ele seja
aplicado a crimes de natureza diversa, como a lesão corporal leve, lesões corporais
culposas, certas condutas previstas na Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006), atos
obscenos, crimes contra a honra e contra a administração pública, dentre muitos
outros.
Para tanto, é necessário saber que a ausência do crime devido a ínfima lesão
ao bem jurídico, não afasta das responsabilidades dos outros ramos direitos. É
possível a responsabilidade civil do agente pelos danos materiais ou morais, pela
conduta praticada (RODRIGUES, 2012).
Dada a importância da aplicação do princípio da insignificância presente nos
Tribunais, devido a crescente valorização da dignidade da pessoa humana e a
procura da mínima intervenção do Estado diante de certas condutas insignificantes,
é necessário analisar a possibilidade da aplicação deste princípio já na fase préprocessual pelo Delegado de Polícia, pois é ele que terá o primeiro contato com o
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delito praticado, logo se uma conduta é atípica pela Autoridade Judiciária ao aplicar
o princípio da insignificância deverá ter o mesmo valor para a Autoridade Policial.
3.6. A EFETIVA APLICAÇÃO DO PRÍNCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA
AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DO FATO ATÍPICO
No art. 5º da Constituição Federal, o direito a liberdade é um dos direitos
fundamentais garantidos a qualquer cidadão, ao lado do direito a vida, igualdade,
segurança e a propriedade. Também encontra amparo legal no inciso LVII do
referido artigo, a seguinte redação: “Ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
O encarceramento da pessoa humana é medida extrema, pois restringe um
importante direito fundamental. Agir com proporcionalidade e bom senso, diante de
uma mínima lesão ao bem comum, é medida de necessária.
A Autoridade Policial é o primeiro operador do direito a ter o contato com a
conduta criminosa, cabe a ele apresentar uma resposta célere diante da situação
apresentada. Em seu dia a dia se depara com certas condutas ínfimas, movimentar
toda a máquina estatal para realização de um flagrante ou baixar portaria para
instaurar um inquérito policial tornam-se medidas inviáveis, pois se presentes os
vetores consolidados pelo STF, a conduta será considerada atípica pela Autoridade
Judiciária e todo o esforço causado durante a fase pré-processual somente se
tornará um ônus de alto custo para a coletividade.
A possibilidade da aplicação do princípio da insignificância pelo Delegado de
Polícia surge como um grande benefício a ser alcançado. Para Nucci (2014):
Prevalece, hoje, o entendimento doutrinário e jurisprudencial de ser
admissível o uso do princípio da insignificância, como meio para afastar a
tipicidade. Ora, se o delegado é o primeiro juiz do fato típico, sendo
bacharel em Direito, concursado, tem perfeita autonomia para deixar de
lavrar a prisão em flagrante se constatar a insignificância do fato. Ou, seja
deu inicio à lavratura do auto, pode deixar de recolher ao cárcere o detido.
Lavra a ocorrência, enviando ao Juiz e ao Ministério Público para avaliação
final, acerca da existência – ou não – da tipicidade.

A grande questão enfrentada é a falta de normatização para que também
passe a usufruir deste meio. Para Brutti (2005) a competência que seria emprestada
à Autoridade Policial necessitaria de instrumentos legais, quer fosse por meio de
uma cláusula geral inserida no códex substantivo penal, ou então, ao menos pactos
administrativos a serem alcançados em cada Estado Federativo.
Ao dar maiores poderes a Autoridade Policial, o que se buscaria, é que ao
analisar a tipicidade do fato, este agente verificasse se aquela situação possui
previsão normativa (tipicidade formal) e passasse a valorar através do aspecto
material (tipicidade material) se a conduta criminosa causou lesão ao bem jurídico
tutelado, não apenas sob o aspecto formal como é feito ao lavrar o Auto de Prisão
em Flagrante. Em linhas gerais, estenderia a possibilidade do Delegado de Polícia
por meio de sua discricionariedade ao verificar uma conduta criminosa realizasse
seu juízo de valor para promover seus atos.
O fato de não promover as medidas costumeiras com a utilização do princípio
supracitado não significa o arquivamento do Inquérito Policial, pois não é dada esta
incumbência a Autoridade Policial, conforme determina art. 175 do CPP, sendo de
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responsabilidade do Ministério Público, conforme art. 286 do CPP. Segundo Capez
(2011, p. 143) “[...] a autoridade policial pode deixar de instaurar o inquérito, mas
uma vez feito, o arquivamento só se dá mediante decisão judicial, provocada pelo
Ministério Público e de forma fundamentada”.
Com a aplicação do princípio a decisão do Delegado de Garantias seria
sempre fundamentada como se exige das autoridades num Estado democrático de
Direito (CASTRO, 2005). Nesta sistemática, segundo os ensinamentos de Brutti
(2005):
[...] concretizar-se-ia por meio de uma verdadeira faculdade a ser concedida
à Autoridade Policial, quer pela norma federal, quer, ao menos, em
decorrência de acordo em nível estadual, onde está não necessitaria de
instaurar inquéritos policiais acerca de delitos materialmente atípicos,
remetendo-se, de qualquer forma, os seus registros respectivos de
ocorrências policiais à apreciação dos Promotores de Justiça competentes.
Na hipótese de discordarem um ou de outro de critério seletivo adotado pelo
Delegado de Polícia, restituiriam, então, os autos à Delegacia de Polícia, a
fim de ver-se instaurado o procedimento policial a respeito.

A verdadeira funcionalidade fica demonstrada, sendo a única grande
mudança demonstrada com o aumento de atribuições dadas a este policial. Este
procedimento nada prejudicaria ao Ministério Público, que cumprindo seu papel teria
acesso as informações, podendo eventualmente sustentar posição diversa dentro de
sua esfera de convencimento motivado e, muito menos, ao juiz de direito, no qual a
sua livre convicção motivada permanece totalmente intacta, além de estar também
sujeito à fiscalização da Corregedoria de Polícia (CASTRO, 2005).
A Autoridade Policial não pode ser equiparada a uma máquina de encarcerar,
sua livre convicção motivada não pode ser substituída por uma atuação de forma
robotizada, garantir a liberdade da ação da polícia, significa a preservação do
princípio da dignidade da pessoa humana (BRUTTI, 2005).
A busca pelo desafogamento da máquina estatal e o respeito pelos princípios
constitucionais seria a principal resposta com esta atitude. As superlotações em
delegacias, milhares de inquéritos sufocam os poucos funcionários que fazem parte
deste sistema. É necessário se preocupar com lesões de maior gravidade, a busca
pela aplicabilidade do princípio da insignificância é um atalho a ser alcançando para
o próprio sistema em si, pois se será insignificante para o judiciário, está conduta
criminosa já nasceu atípica, nada mais coerente e lógico do que aplicá-lo na fase
pré-processual.
4. CONCLUSÃO
O objetivo do presente artigo foi demonstrar a possibilidade da aplicabilidade
do princípio da insignificância pela Autoridade Policial, revelando a importância de
se legitimar este agente do Estado ao se deparar com casos passíveis da aplicação
do princípio em tela, para que deixe de efetuar a prisão em flagrante e de instaurar
inquéritos policiais, pois se fazem desnecessários e causam um grande prejuízo
financeiro ao Estado.
6Art.

28: Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para
oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
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O princípio da insignificância já é entendimento pacífico pelo Judiciário e pela
Doutrina mesmo não sendo legislado de forma expressa, possui vetores atribuídos
pelo Supremo Tribunal Federal para que haja sua aplicação. No entanto, sua
execução pela Autoridade Policial ainda é motivo de certa inércia no ordenamento
jurídico.
Cabe destacar que em um Estado Democrático de Direito, as ações devem
ser pautadas da forma menos gravosa possível. Encarcerar um indivíduo que
comete um pequeno furto, realizar todos os procedimentos necessários causando
um grande ônus a toda coletividade pela movimentação de toda máquina estatal
sabendo a Autoridade Policial da atipicidade da conduta, seria a medida adequada?
A sociedade evolui e a aplicação do princípio da insignificância pelo
Delegado de Polícia é um avanço necessário, garantir a proteção de direitos
fundamentais, tais como, a vida, integridade física, liberdade sexual, entre outros,
diante de lesões graves é medida excepcional do Direito Penal como ultima ratio,
mas colocar no mesmo patamar as condutas insignificantes é massacrar os
desiguais.
Não se pode mais admitir que pessoas sejam encarceradas em cadeias
públicas por uma conduta criminosa insignificante e aguardem a demora do
Judiciário em seus atos. É necessário ter em mente os principais reflexos causados
pela atitude a pessoas de menor poder aquisitivo.
É necessário que haja a normatização, de forma a alterar o Código de
Processo Penal para que o Delegado de Polícia na presença de uma conduta
atípica aplique o princípio da insignificância, pois possui capacidade técnica para
exercer esta atribuição. O benefício a esta prática, seria a grande redução no
número de ações penais acumuladas pelo Poder Judiciário e o desafogamento da
máquina estatal, o que nos dias atuais trazem um grande descontentamento pela
população ao ver que muitos casos nunca serão solucionados.
Deste modo, conclui-se, que há grande viabilidade de reconhecer tal
atribuição a Autoridade Policial como forma de uma maior respeito a garantias
fundamentais, além de um aumento a celeridade judicial dos crimes mais gravosos
e, consequentemente, um maior senso de justiça para todos.
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar o contexto histórico e social da aplicação da Lei
11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, a qual gerou
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.
Diretamente ligado à cultura e costumes do país, a desvalorização da mulher em
perante a sociedade sempre esteve presente. Deixando de ser algo convencional,
as agressões contra a mulher em âmbito doméstico e familiar passou a ser
seriamente tratada, com punições, digam-se de passagem, mais rigorosas.
Vale ressaltar que a proporção tomada para se criar a Lei Maria da Penha só
aconteceu mediante ao despertar da sociedade diante das atrocidades realizadas
em faces de todas as mulheres do Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Violência contra a Mulher; Sociedade; Medida Protetiva;
Prática da Lei; Vítima.
ABSTRACT
This study aims to analyze the historical and social context of the application of Law
11.340 / 2006, also known as the Maria da Penha Law, which generated
mechanisms to prevent and prevent domestic and family violence against women
and establishes measures of assistance and protection to women. women in
situations of domestic and family violence.
Directly linked to the culture and customs of the country, the devaluation of women in
society was always present. No longer conventional, aggression against women
domestically and domestically became seriously treated, with punishments, by the
way, more stringent.
It is noteworthy that the proportion taken to create the Maria da Penha Law only
happened through the awakening of society in the face of the atrocities carried out on
faces of all Brazilian women.
KEYWORDS: Violence against Women - Society - Protective Measure - Law
Practice - Victim
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1.

INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher pode se manifestar de várias formas e em
diferentes graus. Estas formas de violência não se produzem isoladamente, mas
fazem parte de uma sequência crescente de episódios, do qual o homicídio é a
manifestação mais extrema.
Mediante as diversas formas de agressões sejam elas em âmbito doméstico,
familiar e social, expressas de várias maneiras diversificadas e não apenas a
agressão física, mas também a verbal, psicológica, moral em que as mulheres vêm
sofrendo ao decorrer dos tempos, até que os legisladores tomaram uma iniciativa e
promulgaram a lei conhecida como Lei Maria da Penha.
A criação da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, se deu mediante as
agressões e intimidações constantes por parte do marido contra Maria da Penha e
suas três filhas, e por temer maiores transtornos, ela nunca reagiu, assim como, as
milhares de vítimas de violência doméstica em nosso país.
Em decorrência da denúncia realizada por Maria da Penha em 1998, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou o Relatório 54 no dia 16 de
abril de 2001apontando as falhas cometidas pelo Estado Brasileiro por ineficácia
judicial, impunidade e impossibilidade de a vítima obter uma reparação, o que
demonstra negligência ao não reagir adequadamente diante da violência doméstica.
(CUNHA; PINTO, 2014, p. 29).
No entanto a elaboração que levou seu nome ainda demorou alguns anos
para ser sancionada, prevendo em seus artigos, mecanismos para coibir e prevenir
a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência
e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
2. METODOLOGIA
Para a realização do presente artigo utilizou-se, essencialmente, de
pesquisa bibliográfica, na qual foi empregado o método dedutivo, uma vez que se
partiu da compreensão dada a Lei 11.340 de 2016, para então as praticas das
medidas de proteção garantidas pela Lei em questão, trazendo-se para tanto,
análise doutrinárias.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1.

CONTEXTO HISTÓRICO

No dia 29 de maio do ano de 1983, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, casada com um professor
universitário e economista, foi atingida na coluna por um tiro de espingarda desferido
pelo próprio marido, ao simular um assalto a casa em que moravam, e em
decorrência da lesão sofrida, se tornou paraplégica. Passados alguns dias, pouco
mais de uma semana, ao retornar para casa, a vítima recebeu uma descarga elétrica
ao tomar banho.
Ao longo do casamento, as agressões e intimidações por parte do marido
contra Maria da Penha e as três filhas do casal eram constantes, e por temer
maiores transtornos, ela nunca reagiu, assim como, as milhares de vítimas de
violência doméstica no país. Somente após sofrer a segunda tentativa de homicídio,
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em setembro de 1984, é que Maria da Penha conseguiu denunciar as agressões
sofridas ao Ministério Público.
No dia 4 de maio de 1991 o réu foi condenado a oito anos de prisão pelo
tribunal do júri, recorreu em liberdade, teve seu pedido de nulidade acolhido, e foi
submetido a novo julgamento no dia 15 de março de 1996, sendo condenado a
cumprir dez anos e seis meses de prisão. Recorreu em liberdade novamente, e
passados mais de 19 anos, finalmente foi preso, porém não cumpriu 1/3 em regime
fechado. (CUNHA; PINTO, 2014, p. 28).
Diante da lentidão da justiça brasileira e a grande repercussão do caso,
conforme DIAS (2012, p. 15 apud FERNANDES, ____, P. 22), Maria da Penha não
se calou e ainda assim, “[...] uniu-se ao movimento de mulheres e, como ela mesma
diz, ‘não perdeu nenhuma oportunidade de manifestar sua indignação’”.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização
dos Estados Americanos (OEA), no dia 20 de agosto de 1998 recebeu a denúncia
interposta por Maria da Penha em favor do Centro pela Justiça e o Direito
Internacional (CEJIL), pelo Comitê Latino- Americano e do Caribe para a Defesa dos
Direitos da Mulher (CLADEM) (CUNHA; PINTO, 2014, p. 29).
Em decorrência da denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos publicou o Relatório 54 no dia 16 de abril de 2001apontando as falhas
cometidas pelo Estado Brasileiro por ineficácia judicial, impunidade e impossibilidade
de a vítima obter uma reparação, o que demonstra negligência ao não reagir
adequadamente diante da violência doméstica. (CUNHA; PINTO, 2014, p. 29).
Após quase 20 anos do ocorrido, o Presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva, sancionou a Lei 11.340/2006, nomeou-a de Lei Maria da Penha
ressaltando que: “Esta mulher renasceu das cinzas para se transformar em um
símbolo da luta contra a violência doméstica em nosso país”. (DIAS, 2012, p. 15).
A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

3.2.

TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A violência contra mulher para Maria Berenice Dias (2012. P.43) pode ser
definida como:
Violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A Lei 11.340/2006 se enquadra como forma de violência: a física,
psicológica, sexual, patrimonial além de que fora do contexto da Lei, também
temos a violência intrafamiliar, doméstica, etc.
A violência física está previsto no art. 7, I:
Art. 7°: São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
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I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal;

Vale ressaltar que a violência física é o uso da força que ofenda o corpo ou a
saúde, uma agressão a qual se assemelha ao crime de lesão corporal em termos
previsto no art. 129 § 9° Código Penal:
Artigo 129 Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou,
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação
ou de hospitalidade.

Violência psicológica está prevista no inciso II, do art. 7°:
Art. 7°:
(...)
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularizarão,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

Já a violência sexual está prevista no art. 7, III da referida lei, a qual tem por
teor:
7°:
(...)
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;

A violência patrimonial é entendida, conforme o inciso IV do citado Art. 7º,
como:
7°
(...)
IV - 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;

Violência intrafamiliar, é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar,
a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento
de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum
membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda
que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. Esse conceito
de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço físico onde a violência
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ocorre, mas também às relações em que se constrói afeto. (MOREIRA; SOUZA,
2012)
Já a violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero
em âmbito doméstico, familiar ou de afeto. Ou seja, a relação entre a vítima e o
agressor deve ser de afeto, não havendo necessidade da vítima e o agressor
conviva na mesma residência, o simples fato de que se mantiveram ou mantenham
alguma relação de afeto já qualifica a agressão como violência doméstica. (DIAS,
2012. P.45)
3.3.

OS ASPECTOS DA LEI MARIA DA PENHA

A violência contra a mulher ainda é uma triste realidade escancarada na
sociedade, a qual viola seus direitos em diferentes aspectos, e atinge as mais
variadas idades, etnias e níveis sociais. (CARNEIRO; FRAGA, 2012)
Para Maria Celina Bordin Soares (2009 p 313):
“A lei Maria da Penha inseriu seu âmbito de proteção não só a mulher, mais
a própria entidade familiar ao falar também de violência doméstica e não
apenas em violência contra a mulher. Com efeito, a violência praticada
contra a mulher no âmbito doméstico é capaz de lesar, simultaneamente,
vários bens jurídicos protegidos. Salta aos olhos que a violência domestica
diz respeito não mais apenas a instancia privada da orbita familiar, mas,
também e especialmente, as instancias publicas dotadas de poder para
resguardar os direitos fundamentais dos membros da família”

A lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais conhecida como lei Maria da
Penha foi promulgada com afinalidade de prevenir homicídios e agressões por
partes dos homens contra as mulheres. Desta forma, quando uma mulher é
agredida, esse ato deixa de ser um ato particular como por muito tempo foram
consideradas as formas de violência contra a mulher e passa ser preocupação do
Estado. (ROMAGNOLI, 2015)
No Brasil, a Lei Maria da Penha, traz a possibilidade jurídica de resguardar
os direitos da mulher, a qual apregoa que a violência doméstica e familiar contra a
mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.
Uma das maiores dificuldades encontrada no colocar em prática esta lei é
compreender o quão grande é a mudança cultural que necessitamos compreender.
Compreender a difícil tarefa pretendida pela Lei n. 11.340/2006,
denominada Lei Maria da Penha, significa observar que o mundo manteve,
secularmente, a legitimidade da violência de gênero, tornando está,
portanto, institucionalizada, com enfoques estigmatizados da cultura e da
religião, impondo à mulher, consequentemente, uma vida de subjugação.
(CAMPOS, 2010)

A proposta trazida pela lei traz a opção pela Ação Penal sem a
representação da vítima acarreta um viés público ao conflito, pois acarreta ao
Ministério Público o dever incondicional de perseguir o autor das agressões, sendo
que em muitos casos por se tratar de algo que reflete muito no emocional a vítima
acabava não prosseguindo com a ação penal. (ZAPATER; PERRONE, 2010).
3.4.

MEDIDAS PROTETIVAS TRAZIDAS PELA LEI MARIA PENHA
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As medidas protetivas elencadas a Lei são de caráter de urgência a fim de
assegurar a efetividade da finalidade, qual seja, garantir e prevenir à mulher o direito
a uma vida digna e sem violência.
A aplicação dessas medidas de urgência, além de resguardar a vítima e
garantir que sua vida normalmente, visa ainda à pacificação social e dos
estabelecimentos, impedindo desgastes de terceiros, como ambiente de trabalho e
ou locais públicos de lazer da ofendida.
Após a vítima realizar a ocorrência da violência, poderá requerer qualquer
que seja a medida protetiva que a irão proteger no âmbito de suas relações pessoais
e familiares, sejam elas: afastamento do agressor da residência em comum e a
possibilidade da restrição de aproximação da ofendida e de seus dependentes.
(DIAS, 2012. P. 152)
Diante da ocorrência da agressão seguida do afastamento do agressor do
lar, de imediato ocorre a separação de fato do casal, de modo que se extingue a
obrigação da comunicação dos bens adquiridos ao decorrer da união. Porém essa
separação de fato não substitui a necessidade de posteriormente ajuizar um
processo de divórcio. (DIAS, 2012. P. 155)
Dentro das medidas protetivas de urgência, o juiz encaminha à ofendida e
seus dependentes a programas de proteção ou de atendimento para a recuperação
do transtorno causado pelo agressor. (ARAUJO; SCHUTZ; DIAS, 2012)
Para a concessão da medida protetiva, enquanto medidas cautelares são
imprescindíveis à existência do fumus boni iuris – ter o direito do que se está
pedindo e do periculum in mora - risco da demora na concessão da medida.
(ARAUJO; SCHUTZ; DIAS, 2012)
Previsto o art. 22 e seus incisos e alíneas da Lei 11.340/2006 o juiz pode
proibir o agressor de realizar determinadas condutas, conforme se verifica in verbis:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas
de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação
ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de
2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando
o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio
de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade
física e psicológica da ofendida;

Com essas medidas o legislador busca proteger a incolumidade física e
psíquica da mulher agredida, tendo como objetivo mínimo afastar o agressor do lar,
além de deixa-lo proibido de se aproximar da vítima, de seus parentes e das
testemunhas, o agressor fica, em tese, incapacitado de agir contra qualquer um
destes. (BIANCHINI, 2013, p. 168)
Para a real aplicação das medidas protetivas, deve-se realizar uma
adaptação na realidade social, pois os impactos ocorridos na vida da vítima são
extremos. Por isso sempre haverá a necessidade de certa adequação as casos
concretos da Lei já mencionada. (CUNHA; PINTO, 2014. P. 47)
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Com a intenção de efetivar as obrigações trazidas pela Lei Maria da Penha,
foi elaborado um conjunto de ações entre a União, Estados, Municípios e entes não
governamentais a fim de:
(a)
fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma
vida livre de violência e o direito da mulher a que se respeitem e protegem
seus direitos humanos. (b) modificar os padrões socioculturais de conduta
de homens e mulheres, incluindo a construção de programas de educação
formais e não formais apropriados a todo nível do processo educativo, para
contrabalancear preconceitos e costumes e todo outro tipo de práticas que
se baseiam na premissa da inferioridade de qualquer dos gêneros ou nos
papéis estereotipados para o homem e a mulher que legitimam ou
exacerbam a violência contra a mulher (...); (f) oferecer à mulher, objeto de
violência, acesso a programas eficazes de reabilitação e capacitação que
lhe permitam participar plenamente da vida pública, privada e social; (...)
(CUNHA, PINTO, 2014. P. 74)

Para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, tem-se como
hipótese, a prisão, o juiz deve fundamentar essa medida cautelar pessoal, sendo
indispensável à satisfação dos requisitos tais como prova do crime e indícios
suficientes de autoria, descrito no artigo 312 do CPP. (ARAUJO; SCHUTZ; DIAS,
2012)
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.

Em casos de violência doméstica conta a mulher, o juiz poderá determina o
comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação,
conforme previsto no art. 45 da Lei 11.340 que faz menção ao artigo 152, Parágrafo
Único da Lei de Execução Penal. (ARAUJO; SCHUTZ; DIAS, 2012)
Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de
permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz
poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas
de recuperação e reeducação.

No entanto para se diminuir significativamente com a prática da violência
doméstica e familiar contra a mulher, será preciso mudar acima de tudo certas
atitudes e conceitos culturais, além das crenças sociais, as quais permitem a
ocorrência e continuidade do comportamento abusivo de homens que acreditam na
resolução das divergências e controvérsias utilizando a força, brutalidade e
violência. (SILVA; TEIXEIRA, 2017)
3.5.

ALTERAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA

Em decorrência dos 10 anos desde que entrou em vigência a Lei Maria da
Penha, se fazem necessário à elaboração de algumas medidas a fim de superar
obstáculos que ainda persistem e desestimulam as vítimas a buscar amparo do
Estado.
Atualmente, as vítimas são submetidas a constrangimentos e a desamparo
psicológico, familiar e social, um processo denominado de “revitimização”. Umas das
mudanças proposta pela PCL 7/2016 é impedir que as vítimas fossem submetidas a
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reinquirições sucessivas e a questionamentos inadequados sobre sua vida privada.
(SENADO, 2017)
Depois de muita polêmica, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) aprovou, no dia 29 de junho, projeto de lei da Câmara (PLC 7/2016) que altera
a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) para permitir ao delegado de polícia
conceder medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica
e a seus dependentes. A proposta segue, agora, para votação no Plenário do
Senado. (SENADO, 2017)
Outra inovação do PLC 7/2016 é incluir o direito a atendimento policial
especializado e ininterrupto, realizado preferencialmente por profissionais do sexo
feminino. O texto também reforça a necessidade de que os estados e o Distrito
Federal priorizem, no âmbito de suas políticas públicas, a criação de delegacias
especializadas no atendimento à mulher e de núcleos de investigação voltados ao
crime de feminicídio. (SENADO, 2017)
4.

CONCLUSÃO

Diante do triste contexto histórico que levou a criação da Lei 11.340/2006,
ainda há dificuldades de se efetivar por completo todas suas medidas de proteção
trazidas em favor da vítima de agressão.
Deve a sociedade se atentar as diversas formas de violência elencadas a
Lei, a qual deixa claro que a punibilidade do agressor não se encaixa apenas nos
casos de agressão física, mais também psicológica, sexual, patrimonial além de que
fora do contexto da Lei, também temos a violência intrafamiliar, doméstica, etc.
A aplicabilidade da Lei Maria da Penha traz às mulheres a garantia da
dignidade da pessoa humana, após estarem fragilizadas tanto fisicamente quanto
psicologicamente, será a elas dado uma nova chance de um recomeço mediante as
garantias jurisdicionais trazidas pela lei.
Os casos de agressões contra as mulheres não são apenas casos policiais
ou que devam permanecer sob os cuidados dos legisladores, mas além de tudo é
uma questão de preceitos sociais.
Diante do que foi decorrido no presente trabalho, podemos verificar que é de
extrema importância a total aplicação das medidas trazidas pela Lei 11.340/2006,
diante não apenas da necessidade do amparo à vítima, mas também para a
evolução de nossos conceitos sociais e culturais.
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DO ENCARCERADO NO
SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A RESPONSABILIDADE DO
ESTADO
Tatiana França1

Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Garantismo e sistema criminal

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a violação dos direitos humanos do
encarcerado no sistema prisional brasileiro e a responsabilidade do Estado em
melhorar essa situação para tornar o Brasil um país mais tranquilo. Podemos notar
que em nosso país há muitas falhas dentro do sistema prisional, a grande maioria
das cadeias públicas e penitenciárias não tem estrutura para receber tantos
presidiários, com isso os presos acabam tendo sua integridade física prejudicada,
além do objetivo de reeducar o preso ficar cada vez mais difícil de alcançar, pois
para isso é necessário muitos recursos. Além disso, os encarcerados também
possuem direitos, no entanto, estão tendo seus direitos violados, pois é dever do
Estado garantir os direitos fundamentais da pessoa humana, e o presidiário apesar
de ter sua liberdade restrita por ter cometido algum delito-crime ainda possui direitos
que o Estado deve garantir, diretos que estão expostos na Constituição da
República Federativa do Brasil, porém é notável que em nosso país falta acesso à
educação, acesso à saúde, e acesso a outros direitos do ser humano nas cadeias
públicas e penitenciárias. Além do mais, o Estado deveria ser mais responsável ao
cumprir com suas obrigações, não deixando que os direitos de qualquer ser humano
sejam violados, e da forma em que o país está no quesito violência, é
responsabilidade do Estado tentar diminuir a violência e aumentar a segurança do
país, e se Estado fosse mais responsável em melhorar o sistema prisional brasileiro,
muitos marginalizados teriam a oportunidade de serem reeducados, e com isso após
cumprirem sua pena saírem dos presídios de uma forma melhor, que possam voltar
a conviver em sociedade.
Palavras-chave: Sistema Prisional Brasileiro; Direitos; Estado.

ABSTRACT
This article aims to analyze the violation of the human rights of the prisoner in the
Brazilian prison system and the responsibility of the State to improve this situation to
make Brazil a quieter country. We can notice that in our country there are many
failures within the prison system, the great majority of the public and penitentiary
chains do not have the structure to receive so many prisoners, with that the prisoners
end up having their physical integrity impaired, besides the objective to reeducate the
1
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prisoner to stay each harder to achieve because it requires a lot of resources. In
addition, prisoners also have rights, however, are having their rights violated, as it is
the duty of the State to guarantee the fundamental rights of the human person, and
the inmate despite having his freedom restricted for having committed some crimecrime still has rights which the State must guarantee, which are directly exposed in
the Constitution of the Federative Republic of Brazil, but it is notable that in our
country there is a lack of access to education, access to health, and access to other
human rights in public and penitentiary jails. Moreover, the State should be more
responsible in fulfilling its obligations, not letting the rights of any human being be
violated, and in the way the country is in the area of violence, it is the State's
responsibility to try to reduce violence and increase the security of the country, and if
the State were more responsible in improving the Brazilian prison system, many
marginalized would have the opportunity to be re-educated, and with this after
serving their sentence to leave the prisons in a better way, that they can return to live
in society.
Keywords: Brazilian Prison System; Rights; State.

1. INTRODUÇÃO
Como podemos notar o sistema prisional brasileiro contém muitas falhas,
pois nos dias de hoje as cadeias públicas e penitenciárias estão lotadas e sem
estrutura para receber mais presidiários, além de não possuírem nenhuma
organização. Com isso os presos acabam tendo as prisões como uma escola do
crime, pois muitos marginalizados presos saem das prisões sendo mais violentos e
cometendo mais crimes, ao invés de sair da prisão entendendo sua sanção como
uma lição para não violar mais a lei.
O Estado é responsável por esses grandes problemas ocorridos no sistema
prisional do nosso país, se o Estado disponibilizasse melhor estrutura nos presídios,
não deixasse que os encarcerados tivessem seus direitos violados, se o Estado
disponibilizasse oportunidades de educação e trabalho nas prisões, talvez muitos
dos presidiários após cumprirem sua pena no regime fechado saíssem de uma
forma mais sociável, e que possam conviver em sociedade, assim diminuindo a
violência no país.
O objetivo do presente artigo é analisar a violação dos direitos humanos do
encarcerado no sistema prisional brasileiro e destacar a responsabilidade do Estado
em melhorar o sistema prisional brasileiro, trazendo a possibilidade de um país mais
tranquilo.
2. METODOLOGIA
O presente artigo foi elaborado com base em Leis, dados bibliográficos e
documentais através de artigos científicos e revistas eletrônicas, trazendo
comentários sobre a violação dos direitos humanos do encarcerado no sistema
prisional brasileiro e a responsabilidade do Estado em melhorar o sistema prisional
brasileiro, trazendo a possibilidade de um país menos violento.
3. DESENVOLVIMENTO
O Brasil se tornou um país muito violento, com pouca segurança, e isso vai
aumentando cada vez mais, o que não é o ideal. Uma forma de diminuir esse
problema é o Estado melhorar o sistema prisional brasileiro, pois as cadeias
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públicas e penitenciárias do nosso país na condição em que se encontram acabam
deixando os presidiários mais marginalizados do que já chegaram lá, pela falta de
organização e estrutura eles acabam tendo seus direitos violados, e saem dos
presídios mais revoltados e violentos.
Apesar do preso possuir sua liberdade restrita por te cometido algum crime,
ele também possui direitos, conforme diz Lizandra Pereira Demarchi (2008):
Segundo Lizandra Pereira Demarchi, dentre os direitos e garantias
fundamentais, a Constituição Federal proíbe as penas cruéis (art. 5º, XLVII, e ,
CF/88), e garante ao cidadão-preso o respeito à integridade física e moral (art. 5º
, XLIX , CF/88). Estes dispositivos serão abordados de forma especial, partindose do pressuposto de que os direitos fundamentais são os direitos humanos
previstos na Carta Magna, em leis e tratados internacionais, ou que decorrem da
aplicação destes, que têm eficácia e aplicabilidade imediata, e estão baseados no
princípio da dignidade humana. (DEMARCHI, Lizandra Pereira. 2008).

É dever do Estado garantir os direitos fundamentais da pessoa humana
previstos na Constituição Federal, não excluindo os presidiários, pois eles possuem
direitos fundamentais como todas as pessoas. No entanto, podemos notar que nos
presídios há muita violação aos direitos humanos, os presidiários não possuem
acesso à saúde, à educação, e a outros direitos, assim fica difícil de reeduca-los
para que possam sair da prisão de uma forma que possam voltar a conviver em
sociedade sem violar os direitos do próximo.
Se o Estado cumprisse com sua obrigação de disponibilizar uma melhor
estrutura nas prisões e oportunidades de educação e trabalho para os encarcerados,
os mesmos teriam seus direitos de integridade física garantidos e talvez com essas
oportunidades saíssem das prisões de uma forma sociável, que possam voltar a
conviver em sociedade sem prejudicar o próximo, e assim a violência no país
poderia diminuir, pois na forma em que se encontram as cadeias públicas e
penitenciárias no Brasil, os presidiários que as frequentam acabam voltando para a
sociedade de uma forma ainda mais violenta.
Os artigos 10 e 11 da Lei de Execução Penal discorrem sobre o dever do
Estado em prestar assistência ao preso:
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III - jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.

Prestar assistência material, jurídica, social, à educação, à saúde, e à religião
ao preso está previsto em lei como um dever do Estado, com o objetivo de prevenir
o crime e reeducar o preso para que ele possa voltar a conviver em sociedade, e
isso realmente poderia funcionar se o Estado cumprisse com sua obrigação,
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garantindo assim não somente os direitos dos presidiários, mas também o direito à
segurança da sociedade.
Ignácio Mendez Kersten (2005) traz um conceito em relação aos direitos
humanos e fundamentais:
Segundo Ignácio Mendez Kersten, a expressão direitos humanos é utilizada
em algumas ocasiões como direitos fundamentais, direitos essenciais, direitos
elementares, contudo todas essas expressões referem-se aos direitos
fundamentais do homem. (KERSTEN, Ignácio Mendez. 2005).

Os direitos humanos são positivados da Constituição da República, sem
esses direitos o ser humano é incapaz de ter uma vida de qualidade, ou até mesmo
ter uma vida, pois sem esses direitos o ser humano não consegue viver, por isso
eles são de extrema importância e estão expostos na Constituição Federal. O
Estado tem o dever de garantir esses direitos.
Alana Glaise Alves Silva (2012) afirma que:
A ideia de constituição não parte apenas de um doutrinador que queria
fazer diferença, mas essa célebre ideia parte de um pensamento coletivo de
grandes pensadores e doutrinadores que souberam observar no decorrer dos
tempos à importância de se constituir uma Lei maior escrita, que tivessem a
intenção de respeitar o cidadão e fosse de uma forma bem humana. Já existiam
nos séculos antecedentes algumas leis que eram impostas por líderes do povo,
como os reis, os sacerdotes, os monarcas entre outros. As Leis, castigos e penas
concretizadas por esses líderes eram delegadas para àqueles que conflitassem
com o povo e com os superiores e principalmente se viessem quebrar as regras
impostas por eles. Mas, o que realmente foi se convertendo foram questões que
se distanciasse das anteriores constituições e que tivessem o marco de
valorização e condições de obedecer aos superiores vivendo livremente, em uma
sociedade justa e solidária. (SILVA, Alana Glaise Alves, 2012).

A Constituição é a maior das Leis, antes da Constituição de 1988 existiram
outras em nosso país, conforme explica Alana Glaise Alves Silva (2012):
Para um melhor entendimento, o fato histórico do mundo das
constituições, se entrelaça perante o Estado e sofre constantes transformações no
decorrer dos dias. Antes de ser elaborada a Constituição de 1988, existiram outras
Constituições no Brasil, como a de 1824, que aconteceu logo após a Proclamação
da Independência do Brasil, para tanto esta Constituição tinha como principais
características: governo monárquico, unitário e hereditário, possuía quatro poderes
sendo o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Poder Moderador, que era
exercido pelo imperador sendo então o mais importante e se encontrava em uma
posição acima dos outros antecedentes; O Estado adotava apenas uma religião
sendo o catolicismo; As outras religiões eram só aceitas em domicílios,
secretamente, dessa forma, eram proibidas construções de outros templos que se
fizessem uso externo, além dessas características, a Constituição de 1824 definia
quem era cidadão brasileiro e o imperador não respondia pelos atos praticados
judicialmente sendo irresponsável, mas foi uma das primeiras do mundo a
conceber em seu texto assuntos de direitos e garantias individuais. Depois desta
Constituição, o Brasil conheceu a de 1891 que obteve grande crescimento e
desenvolvimento condizente no melhoramento do Estado Constitucional. A
Constituição de 1891 se deteve como exemplo seguidor a constituição dos
Estados Unidos, teve como principais características a abolição do poder
monárquico, as eleições passaram a ser pelo voto direto, mas não secreto, nesta
época o voto ainda era descoberto, a igreja católica não detinha tanto poder como
antes, deixando a religião católica de ser a única do país, obteve-se também o
sistema de governo presidencialista, entre outros aspectos, fazia parte da
República velha. Com o passar dos anos, surgiu a Constituição de 1934 que de
acordo com o seu preâmbulo teve como principal intenção um regime
democrático, que assegurasse à Nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bemestar social e econômico, se deteve de fortes características como: o voto secreto,
voto obrigatório para maiores de dezoito anos e deu início ao voto feminino, além
de ter previsto a criação da Justiça do Trabalho que teve termos muito importantes
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como proibição do trabalho infantil e a determinação de jornadas trabalhistas de
oito horas, férias remuneradas entre outros fatores e a criação da Justiça Eleitoral.
A Constituição Brasileira de 1937, época em que foi implementada a ditadura do
Estado Novo, foi baseada na constituição da Polônia e tinha os poderes
hierárquicos, Executivo e Legislativo sobre domínio do Presidente da República,
além de ter como principais disposições o fim do liberalismo, eleições indiretas
para presidente e mandato de seis anos para o mesmo, retirar do trabalhador o
direito de greve e admitir a pena de morte. A Constituição de 1946 teve como
grande marco a liberdade de expressão de cada um que havia sido retirada na
constituição de 1937. Esteve inclusas como atitudes tomadas igualdade entre
todos perante e lei, extinção de pena de morte, separação dos três poderes e
principalmente a liberdade de manifestação de pensamentos, tudo sem ofender ao
outro. A Constituição de 1967 obteve de medidas que requereram o de mais
insatisfatório, como o estabelecimento de pena de morte para crimes de
segurança nacional, a justiça Militar teve certo crescimento e o trabalhador foi
restringido dos seus direitos de greve, entre outras medidas. Houve em 1969 uma
Emenda Constitucional que teve a Constituição de 1967 alterada pela junta militar
que assumiu o governo; Com essa substituição o Exército teve domínio sobre o
Poder Executivo e várias outras medidas tomadas pelo governo militar. Por isso
para alguns doutrinadores existiu uma nova constituição em 1969, mas há aqueles
que dizem só ter sido a de 1967 com apenas alteração em 1969. (SILVA, Alana
Glaise Alves, 2012).

No momento atual, a nossa Constituição é a de 1988, e ela veio trazendo
várias mudanças. Com a Constituição de 1988 temos garantia de mais direitos,
apesar de na prática muitas vezes esses direitos serem descumpridos nós
possuímos mais garantias do que antigamente. A nossa Constituição é rígida e não
é fácil de ser alterada, com isso podemos perceber que os direitos fundamentais
expostos na Constituição de 1988 são de extrema importância para a vida do ser
humano, e de forma alguma esses direitos podem ser violados.
Conforme diz Alana Glaise (2012):
É preciso antes de tudo perceber que inicialmente a Constituição foi
programada e feita como um íntegro papel a ser cumprida como tal exposta, mas
a realidade volta-se bem mais diferente. Os direitos estão compilados e impostos
na Carta Magna, mas aqueles que devem obedecê-los diferenciam eis a realidade.
Os Direitos Humanos, além de possuir fortes características na Constituição de
1988 e na Declaração Universal infelizmente muitas vezes são desrespeitados
pela sociedade pelo Estado até então “Democrático”. Assuntos como estes são a
todos os momentos conflitantes e afagantes para o meio social. (SILVA, Alana
Glaise Alves, 2012).

Os direitos humanos são violados em nosso país de várias formas, todo ser
humano precisa ter seus direitos garantidos, mas podemos notar que o Estado está
deixando de cumprir com suas obrigações, garantindo os direitos dos seres
humanos brasileiros.
Conforme afirma Caio Rivas (2017):
Cabe ressaltar ainda que, o § 1º do artigo 5º, que determina que as
normas definidoras dos Direitos e Garantias Fundamentais tem aplicação
imediata, e por sua vez, o § 2º do mesmo artigo, que afirma que os direitos e
garantias fundamentais nela expressos “não excluem centros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte”, incluiu, consequentemente pelo
disciplinado em seu texto, entre os principais direitos protegidos pela Lei Maior
aqueles celebrizados pelos Tratados Internacionais dos quais o Brasil seja
signatário. (RIVAS, Caio. 2017).

Se o Estado fosse responsável em relação ao cumprimento da garantia dos
direitos da pessoa humana, o nosso país talvez pudesse melhorar muito,
principalmente na segurança. O Estado deveria disponibilizar mais estrutura nas
cadeias públicas e penitenciárias para a educação do preso, isso iria garantir um
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direito do encarcerado e também da sociedade, porque de qualquer forma esse
preso em algum momento irá cumprir sua pena no regime fechado e acabará
voltando para sociedade, e nada mais adequado que o preso volte de uma forma
mais sociável que mais violento, pois podemos perceber que nos dias de hoje o que
vem ocorrendo é que os presidiários saem das prisões mais violentos, e talvez o
motivo seja a falta de estrutura nos presídios e falta de organização.
Segundo Carla Bianca Sodré (2013):
Mais do que colocar criminosos no presídio, é importante que seja
possível ressocializá-lo/reeducá-lo, através de um sistema de prevenção, pois isso
evitaria novos casos de delinquência e também de reincidência, vez que muitas
vezes o crime ocorre simplesmente porque não há qualquer meio que iniba a
prática delituosa, pelo contrário, há a certeza da impunidade devida à falta de
espaço nas penitenciárias e na consequente ineficácia da sua função. (SODRÉ,
Carla Bianca, 2013).

A ressocialização do preso é um passo que pode ser tomado para diminuir a
violência no país, pois se o preso voltar reeducado da prisão para a sociedade a
violência será diminuída.
Conforme afirma Amanda Mendes da Silva (2017):
O Estado deve levar em conta que o presidiário deve deixar a prisão em
melhores condições do que quando entrou, inclusive no que tange a preparação
intelectual e profissional, para melhor conseguir sua ressocialização. O trabalho é
uma maneira eficiente e eficaz de ressocializar, pois já prepara o apenado para o
momento em que ele terá que voltar para o convívio em sociedade. Como
sabemos, o mundo não para esperar por aqueles que erraram e cometeram seus
delitos, portanto, mesmo estando preso e pagando sua pena, a lei assegura que o
preso tem o direito de trabalhar e crescer profissionalmente, podendo assim ter
uma maior oportunidade de se qualificar e aprender mais para poder retornar ao
convívio em sociedade. (SILVA, Amanda Mendes da. 2017).

Disponibilizar trabalho e aprendizado ao presidiário aumentará a chance de
reeducação, pois quando o presidiário voltar à sociedade vai possuir mais
conhecimento e poderá conviver melhor.
Segundo Ingrid Glaser (2016):
Acaba por inovar o conceito de direitos humanos, ao introduzir a chamada
concepção contemporânea de direitos humanos, a qual é marcada pela
universalidade e indivisibilidade destes direitos. Assim, o conceito de direitos
humanos é dotado de universalidade, pois possui extensão universal, já que basta
possuir condição de pessoa para ser titular de direitos. Portanto, o ser humano é
visto como um ser essencialmente moral com unicidade existencial e dignidade.
Vale lembrar que a proteção internacional dos direitos humanos tem como objetivo
a proteção ao indivíduo sem se preocupar com a sua nacionalidade ou com o país
de sua origem. Também é marcado pela indivisibilidade, tendo em vista que a
garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos
sociais, econômicos e culturais, vice-versa. Dessa maneira, quando um deles é
violado, os demais também o são. Dessa forma, os direitos humanos são vistos
como uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de
conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais,
econômicos e culturais. (GLAESER, Ingrid. 2016).

Podemos perceber que os direitos humanos são violados de vária formas, no
entanto isso atinge o país todo, pois se o Estado fornecesse a garantia devida o país
estaria em melhor condição.
A violência em nosso país aumenta cada vez mais, e um dos motivos é a
falha do Estado em não disponibilizar estrutura nas prisões. Muitas vezes nas
cadeias públicas e penitenciárias os presidiários são torturados, isso faz com que
eles tenham sua integridade física e mental prejudicada, fazendo também com que
eles siam dos presídios mais revoltados e agressivos, além de aprenderem a ser
mais violentos, pois os presídios hoje em dia são uma escola para o crime. Se o
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Estado não falhasse nessa questão, a violência em nosso país poderia diminuir, pois
se os presídios fossem usados como um lugar de reeducação para o preso, as
chances de ele voltar para a sociedade de uma forma sociável seria maior, e isso
daria mais segurança para o cidadão de bem na sociedade.
Segundo Maria Fernanda Paci (2015):
Em relação à arquitetura prisional, já se comprovou que o tamanho e
forma de um presídio pode ter um impacto significativo no seu funcionamento.
Presídios mal arquitetados contribuem para construções escuras e sombrias, com
pouca ventilação, na qual faltam colchões, roupas de cama, vestimentas e
produtos de higiene pessoal. O sistema hidráulico e elétrico está totalmente
danificado. Em muitas celas coberturas de plásticos improvisadas pelos próprios
presos não conseguem conter as goteiras, os canos nas paredes cobertos de
musgo fica expostos a longo de tetos e paredes. Nas galerias, tem-se o odor forte
de esgoto e os vasos sanitários não possuem descargas. E mais, nota-se a falta
de janelas a qual impede a ventilação. Portanto, a superlotação aliada à péssima
infraestrutura prisional torna a questão mais preocupante e problemática. (PACI,
Maria Fernanda, 2015).

A falta de estrutura dos presídios prejudica o bom funcionamento e acaba não
sendo uma forma de reeducar, mas acaba tornando o preso mais violento. A ideia é
de reeducar para a volta do preso para a sociedade.
Maria Fernanda Paci afirma (2015) que:
Contudo, se o dinheiro é gasto e a reabilitação do preso é mínima, como
se falar em viabilidade social, se nem mesmo há viabilidade econômica. Claro, que
uma está conjugada a outra, porém se ainda houvesse a total reabilitação de um
condenado, estaríamos recebendo algo em troca pelo esforço despendido e
empenhado. Ainda assim valeria a pena o gasto total disponibilizado na
reabilitação. Infelizmente, tal prerrogativa não ocorre. A cadeia invés de promover
a devida reinserção somente colabora para que os detentos utilizem esta como
uma escola do crime. Se o detento entra nas prisões para ser reabilitado ele sai
inevitavelmente um “letrado” na criminalidade. (PACI, Maria Fernanda, 2015).

Com os gatos nos presídios, deveríamos receber o benefício de diminuição
de violência no país, pois o papel da prisão é fazer com que o preso cumpra sua
pena pela pratique do criem e não volte a cometê-lo quando voltar para a sociedade.
Maria Fernanda Paci (2015) diz que:
Portanto, é preciso que a sociedade, as empresas e o Estado, vislumbrem
uma nova alternativa para o sistema prisional, não há mais como pensar em
resolver o problema carcerário somente construindo presídios, isso não é mais
uma forma eficaz de solução e ressocialização do detento. É latente a
necessidade de encarcerar menos e ressocializar mais. Esforços mútuos podem
mudar a história e fazer com que a vida nos presídios tornem-se menos primitivas
e mais ressocializantes. (PACI, Maria Fernanda, 2015).

Acredito que se os presídios possuírem estrutura para reeducação lá dentro
pode resolver o problema, pois assim o preso tem mais chances de ser reeducado
para a sociedade e não voltar a cometer delitos.
Diego Augusto Bayer (2013) também afirma que:
Não se respeita a lei que deveria regulamentar a ressocialização do preso,
fazendo portanto, que o caráter de ressocialização da pena seja por completo
desvirtuado. As atuais condições físicas do sistema penitenciário no Brasil,
acarretam problemas muito maiores, que tem como expoente a má acomodação
dos presos e a própria dificuldade de convivência entre eles. Pior ainda, é a
convivência de presos de baixa ou nenhuma periculosidade com presos altamente
perigosos, transformando os presídios em “Escolas do Crime”. (BAYER, Diego
Augusto).

A finalidade da ressocialização é reeducar o presidiário para que ele volte a
sociedade com o intuito de conviver em paz, e não praticar mais crimes.
Segundo Mauro Tarantini (2003):
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Através do reconhecimento da necessidade da ressocialização do indivíduo
criminoso a pena de prisão passa a ter uma nova finalidade além da simples
exclusão e retenção, passa a ter uma finalidade de orientação social e preparação
para o seu retorno à sociedade, buscando assim a interrupção do comportamento
reincidente. Desta forma, o Estado abandona seu comportamento de castigar
simplesmente por castigar, pois da mesma forma que outros animais castigados, o
resultado obtido apresenta-se muitas vezes diverso do esperado e o criminoso não
ressocializado volta a cada 12 reincidência, mais marginalizado e agressivo,
consequentemente, mais distante de deixar de ser parte da anomia social.
Entenda-se que a pena de prisão nunca deve ser vista como instrumento de
vingança, pois seu objetivo é de restituí-lo de forma mais humana à sociedade.
(JUNIOR, Mauro Tarantini. 2003).

Mauro Tarantini Junior mostra uma das alternativas de ressocialização, essa
alternativa seria a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que
disponibiliza trabalho e aprendizado aos presidiários, e isso traz a reeducação dos
mesmos, fazendo com que eles retornem para a sociedade de uma forma mais
sociável. Segundo Mauro Tarantini (2003):
Uma das alternativas são os Centros de Reintegração Social que utilizam-se do
método APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado).Trata-se de
um tipo de presídio humanista que não utiliza polícia em que os recuperandos
passam por um conjunto de rotinas rígidas de atividades para a sua recuperação e
os próprios recuperandos possuem as chaves da porta de saída. Este método foi
criado em 1972 pelo advogado Mário Ottoboni como uma atividade complementar
ao trabalho da pastoral carcerária a fim de atenuar as rebeliões que
constantemente ocorriam na cadeia pública de São José dos Campos/SP. Dois
anos após esta associação adquiriu personalidade jurídica e passou a ser uma
entidade privada trabalhando em parceria com o poder público. (JUNIOR, Mauro
Tarantini. 2003).

A ressocialização é a forma mais garantida de diminuição da violência em
nosso país.
Mauro Tarantini Junior (2003) afirma que:
Como parte da ressocialização, o sistema prisional prevê a progressão da pena
que remete o indivíduo do regime fechado para um regime menos rígido, seja o
regime semiaberto seja o regime aberto, observando-se as ressalvas para os
casos de crimes hediondos (Lei 8.072/90). Mesmo nos casos de crimes hediondos
o recluso pode conquistar a sua liberdade condicional através do cumprimento de
2/3 da sua pena, desde que não haja reincidência do ato criminoso, apresente
bom comportamento que só pode 13 ser avaliado do ponto de vista subjetivo,
além da análise de uma comissão técnica que busca verificar se este indivíduo
está apto a retornar ao convívio social. Infelizmente o sistema prisional observa os
prazos da progressão da pena previstas em lei, mas incapaz de por em prática
instrumentos efetivos de ressocialização, devolve o recluso ao convívio social em
uma condição do ponto de vista humanista pior que quando privado da sua
liberdade. Como resultado não observa-se somente a reincidência, mas também
acompanhado desta um incremento na animalidade do elemento que passa a
praticar crimes mais bárbaros, como os casos de estupro e outros crimes
praticados por pessoas que já passaram pelo sistema prisional e que a mídia
frequentemente mostra. Muitos destes aproveitando-se de indultos ou de
benefícios de progressão penal. (JUNIOR, Mauro Tarantini. 2003).

O Estado deve perceber que se a atual situação dos presídios não está
colaborando para a melhora na sociedade, essa situação deve ser alterada, para
que esse problema possa melhorar, e fazer com que muitos presos sejam
reeducados e não voltem a cometer mais crimes que prejudicam a população,
fazendo do Brasil um país mais tranquilo.
4. CONCLUSÃO
Conclui-se que o ponto principal a ser destacado é que o Estado tem o dever
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de garantir os direitos do ser humano, porém vem sendo falho em não cumprir com
suas responsabilidades. Em relação à paz e segurança na sociedade, se o Estado
disponibilizasse educação e trabalho aos presidiários, talvez muitos deles
melhorassem o comportamento e aprendessem a não cometer mais crimes, assim,
deixando de violar os direitos do próximo.
Pois com estrutura nos presídios o presidiário não teria sua integridade física
e mental prejudicada, não teria seus direitos humanos violados, e no lugar de
aprender a ser mais violento nos presídios, o preso iria aprender a conviver melhor
em sociedade, assim podendo retornar com tranquilidade, assim, diminuído a
violência no país.
Dessa forma, o Estado estaria cumprindo com seus deveres, garantindo mais
segurança para a sociedade, tornando o nosso país menos violento.
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DELAÇÃO PREMIADA: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA, LIMITES E
CONTROVÉRSIAS
LARISSA MOREIRA IWANUSK1

Área de Concentração: Direito Penal e Processual Penal

RESUMO
A Delação Premiada é instituto do processo penal previsto em várias leis esparsas.
Contudo, sua aplicabilidade foi melhor evidenciada com o advento da Lei de
Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013), uma vez que o mencionado diploma
legal dispôs acerca dos requisitos necessários para a concessão da benesse.
Mencionada na lei como Colaboração Premiada, o aludido instituto trata-se de meio
de produção probatória, cuja finalidade é conceder ao Autor ou Coautor de um crime
a redução de sua pena ou até mesmo o perdão judicial em troca de informações
úteis para a investigação de crimes cometidos por organizações criminosas. Para
definir a proporção do benefício a ser concedido, leva-se em consideração o valor da
colaboração ofertada pelo pretenso beneficiário. Desta forma, se a informação
prestada resultar em desmantelamento de uma associação criminosa por inteiro, por
exemplo, lhe será concedido o maior prêmio. O presente artigo traz por escopo a
análise da função do Ministério Público nas negociações com os delatores, bem
como analisa a aparente controvérsia atinente às questões éticas e morais em
detrimento dos limites na concessão do benefício.
PALAVRAS-CHAVES: DELAÇÃO
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

PREMIADA

–

PROCESSO

PENAL

–

ABSTRACT
The plea bargain is an institute of the criminal procedure envisaged by the various
sparse laws. However, its applicability was better evidenced with the advent of the
Criminal Organization Law (Law no. 12.850 / 2013), since the mentioned legal
document ordered about the necessary requirements for the granting of the gift.
Mentioned in the law as an Awarded Collaboration, the said institute is a kind of
probative production, whose purpose is to grant to the Author or Co-author of a crime
the reduction of his sentence or even judicial forgiveness in exchange of useful
information for the investigation of crimes committed by criminal organizations. To
define the proportion of the benefit to be granted, it´s considered the value of the
collaboration offered by the alleged beneficiary. This way, if the information provided
results in the dismantling of an entire criminal association, for example, it will be
awarded the highest prize. This current article brings by scope the analysis of the
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function of the Public Service in the negotiations with the informers, as well it
analyzes the apparent controversy associated to ethical and moral issues to the
detriment of the limits on the concession of the benefit.
PALAVRAS-CHAVES: PLEA BARGAIN – CRIMINAL PROCEDURE – BRAZILIAN
LEGISLATION

1. INTRODUÇÃO
Pretende-se no presente trabalho, a análise do instituto da delação premiada
na legislação brasileira, desde o seu conceito, origem histórica, até o seu atual
estágio na Lei pátria.
É sabido que a Delação Premiada é causadora de repulsa moral, até
porque, o conceito de “traição” remete à história antiga, desde os tempos bíblicos,
uma vez que Judas Iscariotes, até os dias de hoje, é lembrado por ter entregue
Jesus a Pilatos em troca de moedas de prata.
No que tange à história local, tem-se que os brasileiros associam a imagem
de traidor a Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou inconfidentes mineiros em
troca do perdão de sua dívida junto à Fazenda Real.
No Brasil, a delação premiada teve sua origem nas Ordenações Filipinas, no
entanto, passou a ganhar uma conotação pejorativa, justamente em razão da sua
questão ética, sendo extirpada do direito brasileiro e reaparecendo
excepcionalmente no Regime Militar, onde era usada como artifício para descobrir
pessoas que eram contra o regime totalitário.
Com efeito, é correto afirmar que a delação permaneceu por tempos omitida
em nosso ordenamento jurídico. Sua insurgência ocorreu com o advento da
Constituição Federal de 1988, que levou a edição da Lei dos Crimes Hediondos (Lei
nº 8072/1990), trazendo a previsão de acordo premial em função do
desmantelamento de associações criminosas com fins de crimes considerados
hediondos, em benefício da diminuição de pena.
Com o passar do tempo e, diante do crescente aprimoramento do modus
operandi dos grupos organizados, o legislador brasileiro deparou-se com a
necessidade de prever o instituto como forma de investigação criminal em concurso
de agentes.
Assim, diversos diplomas legais passaram a incluir o instituto em questão,
traçando como requisito comum entre eles a voluntariedade da colaboração e sua
respectiva eficácia.
Por fim, as peculiaridades contidas em cada norma será objeto de estudo do
presente artigo. Outrossim, a análise dos aspectos éticos e constitucionais da
aplicação da Delação Premiada terá o condão de concluir a importância do instituto
processual já mencionado.

2. METODOLOGIA
Para o alcance dos objetivos a que se presta o presente trabalho, foi
utilizada a metodologia qualitativa, tendo como técnica de elaboração a pesquisa
bibliográfica.
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3 DESENVOLVIMENTO
3.1 O CONCEITO DE DELAÇÃO PREMIADA
Delação, do latim delatio, pode ser traduzida como ação de delatar,
denunciar, expor ou revelar divulgar algo oculto. Quanto ao termo “premiada”, para
Guilherme de Souza Nucci (2015), se refere a vantagem ou recompensa. O instituto,
portanto, é válido ao investigado para que este revele a concorrência de outros
coautores ou partícipes de uma mesma infração penal. Permite, assim, que a
autoridade (policial ou judicial), possua melhor conhecimento sobre o crime, sua
autoria e materialidade.
Segundo Damásio (2005):
[...] é incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, investigado,
indiciado ou réu, no bojo de seu interrogatório ou outro ato processual.
Configura aquela incentivada pelo legislador, que premia o delator,
concedendo-lhe benefícios como redução de pena, perdão judicial,
aplicação de regime penitenciário brando, etc.

Ainda percorrendo obras de conceituados doutrinadores, Nucci (1997, p. 208)
afirma que a delação premiada ocorre:
Quando se realiza o interrogatório de um co-réu e este, além de
admitir a prática de um fato criminoso do qual está sendo acusado, vai
além e envolve outra pessoa, atribuindo-lhe algum tipo de conduta
criminosa, referente à mesma imputação.

Veja-se, portanto, que não basta a prestação de informações por terceiro de
fato delituoso, uma vez que o delator, ao ser interrogado imputando a outrem a
participação em fato antijurídico, confessa a sua parcela de culpa no mesmo crime.
Só se pode falar em delação quando o réu também confessa, porque, se
negar a autoria, atribuindo-a a outrem, estará escusando- se da prática
criminosa, em verdadeiro ato de defesa e, portanto, o valor da assertiva,
como prova, será nenhum. Destarte, o elemento subjetivo essencial na
delação, para sua credibilidade como prova, é a confissão do delator.
(INELLAS, 2000, p. 93)

Outrossim, é necessário que se diferencie a delação premiada da noticia do
crime (notitia criminis), atentando-se para o que leciona Walter Barbosa Bittar (2011,
p. 4-5):
Etimologicamente, delação advém do latim delatione, e significa a ação de
delatar, denunciar, revelar etc. No entanto, a palavra delação, de modo
isolado, pode ter dois significados nas ciências penais, restando necessária
uma breve distinção de sentidos da palavra. Num primeiro momento,
delação, na sua acepção de denúncia, deve ser entendida no sentido de
delatio criminis, ou seja, seria o conhecimento provocado, ‘por parte da
autoridade policial, de um fato aparentemente criminoso’. Neste sentido, o
delator seria uma pessoa, via de regra, sem relação alguma com o fato
criminoso. Já, em sua acepção de revelar, se poderia entender a delação
como sendo a conduta do participante que efetua ‘a admissão da própria
responsabilidade por um ou mais delitos, acompanhada da ajuda
proporcionada aos investigadores para o conhecimento do mundo criminal a
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que pertencia’. É nesse segundo sentido que se encontra a figura dos
colaboradores ou, no Direito italiano, dos arrependidos (pentiti).

Pertinente também distinguir a colaboração premiada da delação premiada.
Luiz Flávio Gomes (2010), afirma que a primeira possui maior abrangência, já que o
agente confessa o crime, assume a culpa, porém sem a obrigatoriedade de indicar
concorrente no delito. Seu objetivo, portanto, é colaborar com a investigação em
troca de pena mais branda (artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal). A segunda há
necessariamente a confissão de culpa associada à incriminação de terceiros
envolvidos no crime.
Pode-se dizer, de maneira simplificada, que a delação premiada nada mais é
do que a “traição” cometida em face de participantes de uma associação criminosa,
por um dos membros desta, visando à atenuação de sua própria punição. A despeito
desta inferência, o tema é alvo de críticas e controvérsias, gerando polêmica não só
entre os operadores do direito, bem como entre a população.
Beccária (2002, p. 39), em sua obra clássica Dos Delitos e das Penas, aduz
que:
As acusações são desordens evidentes, mas consagradas e fatos
necessários em muitas nações por causa de fraqueza da constituição.
Esse costume torna os homens falsos e solapados. Quem pode
suspeitar em outro um delator, vê um inimigo nele. Então os homens se
acostumam a mascarar os próprios sentimentos e, com o uso de ocultálos a outros, chegam finalmente a escondê-lo de si mesmos.
Desgraçados os homens quando chegam perdidos e flutuantes nos
vasto mar das opiniões; permanentemente ocupados em salvarem-se
dos monstros que os ameaçam, vivem o momento atual sempre
amargurados com a incerteza do futuro; privados dos prazeres
duradouros da tranqüilidade e da segurança, consolam-se com estarem
vivos, apenas alguns prazeres espalhados cá e lá em
sua triste vida, devorados com pressa e desordem.

Inobstante as críticas tangentes à temática, Guilherme de Souza Nucci
pondera que:
[...] a possibilidade de se reduzir a pena do criminoso que entregar o (s)
comparsa (s). É o dedurismo oficializado, que, apesar de moralmente
criticável, deve ser incentivado em face do aumento contínuo do crime
organizado. É um mal necessário, pois trata-se da forma mais eficaz de se
quebrar a espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus
membros possa se arrepender, entregando a atividade dos demais e
proporcionando ao Estado resultados positivos no combate à
criminalidade". (NUCCI, 2010, p. 778).

De outro ponto de vista, a delação premiada trata-se de um negócio jurídico
bilateral, estando de um lado o agente, acusado ou investigado, no intuito de
confessar um crime, fornecer informações e incriminar terceiros e, do outro, a
autoridade com a finalidade de conceder a benesse da redução da pena ou de
regime mais brando, conforme a lei que se aplica ao caso concreto.
Desta forma, o acordo de delação premiada, realizado entre o Ministério
Público e o agente (indiciado ou réu), deve levar em conta a relevância e veracidade
das informações prestadas para assim estabelecer a proporção das vantagens a
serem concedidas ao agente. Como consequência, o instituto é uma estratégia
eficaz para o êxito de elucidação dos fatos da investigação criminal, haja vista que o
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relato dos fatos por alguém que participou de alguma forma iter criminis, é superior
ao depoimento de eventual testemunha, pois é hábil a expor detalhes desde o
primeiro acontecimento, até os atos de execução.

3.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
Inobstante o foco do presente trabalho seja o instituto da delação premiada na
legislação brasileira, é relevante que se faça uma correlação histórica com
legislações estrangeiras, no intuito de se obter uma melhor compreensão acerca do
instituto processual em questão.
Pode-se dizer que a prática de troca de informações por alguma espécie de
vantagem existe há mais de dois mil anos. Embora de modo simplório, o tema já foi
aludido pelo filósofo e guerreiro chinês Sun-Tzu, o qual adotava conduta semelhante
ao da delação premiada, consistindo em espionar seus inimigos para conhecer suas
fraquezas, em troca de recompensas (SUN-TZU, 1994, p. 191 e 193).
Na Idade Média houve a utilização da inquisição como forma de obtenção de
confissão. A tortura era o procedimento padrão para que quem a ela fosse
submetido confessasse um crime, delatasse ou acusasse em prejuízo de terceiro.
Era recorrente que o torturado mentisse para cessar a tortura, diante da evidente
coação. (DIAS e SILVA, 2013)
O benefício da impunidade era previsto no Código Napoleônico a quem
delatasse seus comparsas no caso de existência de organizações criminosas que
afrontassem ao governo, visando a proteção do Estado. (FERRAJOLI, p. 546).
Outrossim, na década de 70 a Itália, estabeleceu em seu Código Penal uma
menor penalização para co-autores de crimes como extorsão mediante sequestro,
subversão da ordem democrática e sequestro com finalidade terrorista nos casos em
que houvesse a delação. (DIAS E SILVA, 2013).
Por sua vez, os Estados Unidos, país conhecido pelo hábito de celebração de
acordos no âmbito de processos penais, há o instituto do plea bargaining, definindo
Nasheri (1998, p.8) como:
o processo pelo qual o acusado ou suspeito em um caso criminal renuncia
ao seu direito ao julgamento em troca de uma redução da acusação ou da
sentença. É uma barganha consistindo da troca de uma concessão oficial
para o acusado ou autocondenação.

Como reflexo das negociações e da autonomia concedida ao Ministério
Público para a realização do acordo e dos termos nele inclusos, aproximadamente
90% dos processos criminais são concluídos por meio de acordo.
Para o doutrinador Luiz Flávio Gomes (2007, p. 193):
Antes do julgamento, pode ocorrer a chamada plea bargaining, que consiste
em um processo de negociação entre a acusação e o réu e seu defensor,
podendo culminar na confissão de culpa (guilty plea ou plea of guilty) ou no
nolo contendere, através do qual o réu não assume a culpa, mas declara
que não quer discuti-la, isto é, não deseja contender. Costuma-se
mencionar que cerca de 90% (noventa por cento) de todos os casos
criminais não chegam a ir a julgamento.

Finalmente, no Direito Brasileiro a delação premiada é remetida às
Ordenações Filipinas, que vigorou de janeiro de 1603 até a instituição do Código
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Criminal de 1830. As disposições penais rigorosas, munidas de evidentes
parcialidades e injustiças, premiava o traidor com parcela dos bens eventualmente
retirados daquele a quem acusasse:
Titulo XII – Dos que fazem moeda falsa, ou a despendem, e dos que
cercam a verdadeira, ou a desfazem.
5 – E todo o que cercar moeda de ouro, ou de prata, ou a diminuir, ou
corromper qualquer maneira, se as cerceaduras, ou a diminuição, que
assi tirar, quer juntamente, quer por parte valerem mil reais, morra
por isso morte natural, e perca seus bens, a metade para nossa
câmara, e a outra para quem o acusar.

O instituto era apresentado pela legislação em questão nas seguintes
situações: primeiramente no caso de cooperação para evitar traições contra a
pessoa do Rei (Lesa Majestade), quando o cooperador não era o principal autor. A
segunda situação se referia ao perdão judicial ao que indicasse o coautor com quem
se associou para o cometimento de crimes elencados na lei. Neste caso, verifica-se
que a delação possuía tamanha influência a ponto de resultar em impunidade se a
relevância de informações fornecidas tivesse a capacidade de desmantelar a
organização criminosa acusada.(TROMBETA, 2016).
Fato histórico que também remonta ao objeto do presente trabalho foi a
Inconfidência Mineira (1789), deflagrada pelas informações fornecidas pelo Coronel
Joaquim Silvério dos Reis em troca do perdão de suas dívidas com a coroa
portuguesa. A denúncia resultou na prisão e acusação do crime de Lesa Majestade
de vários inconfidentes, dentre eles o líder do movimento que pretendia a
independência do Brasil, Joaquim José da Silva, também conhecido como
Tiradentes, condenado à morte por enforcamento. Alguns anos depois, outro fato
relevante ao tema foi a Conjuração Baiana (1798), tendo por protagonista o soldado
Luís das Virgens, que, após a delação de um capitão de milícias, teve seu corpo
mutilado em várias partes. (PILETI, 1998, p. 191)
Em decorrência das barbáries cometidas para a obtenção de informações, a
prática da delação passou a ser mal vista pela população. Sua conotação pejorativa
fez com que fosse retirada do direito pátrio, ressurgindo apenas no Regime Militar
(1964), cuja utilização objetivava identificar pessoas que discordavam do regime
totalitário, conduta considerada crime aos líderes do governo.
Com uma breve análise, vê-se que a delação premiada é análoga a vários
acontecimentos históricos. Em nosso ordenamento jurídico, o instituto pendeu de
expressa disposição legal até passar a fazer parte da Lei dos Crimes Hediondos
(8.072/1990), que previa, em caso de desmantelamento de associações criminosas
para a prática de crimes hediondos, o acordo premial em troca da redução da pena.

3.3 A DELAÇÃO PREMIADA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Uma vez estabelecido conceito e função da delação premiada, cumpre
analisar em que momento o instituto surgiu no direito positivo pátrio. A despeito do
assunto, Guidi (2006, p. 112) compara o tema à atenuante genérica prevista no
Código Penal:
Nosso Código Penal possui um arremedo de delação premiada utilizando
como atenuante genérica, previsto no artigo 65, incido III, alínea “b”, em
que se “premia” o criminoso que tenha buscado, espontânea e
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eficazmente, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar- lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Nessa
mesma linha de pensamento, nosso legislador também previu no artigo 16
do Código Penal o Arrependimento Posterior, beneficiando aquele que
“voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o
resultado se produza”. Frise-se que esses não são casos de delação
premiada propriamente dita, pois não se exigem os requisitos
específicos e os benefícios são mitigados. GUIDI, José Alexandre
Marson.

Por sua vez, a doutrina majoritária entende que o marco inicial da delação
premiada no ordenamento jurídico brasileiro foi a entrada em vigor da Lei dos
Crimes Hediondos nº 8.072/1990, que ocorreu após a promulgação da Constituição
Federal de 1988.
A nova sistemática trazida pela Carta Magna resultou na mudança da
filosofia criminal. O direito penal que outrora era visto como meio de controle social
de emergência passou a ser encarado de outro ângulo, tendo por objetivo a
proteção da segurança jurídica. Como reflexos desta filosofia, principalmente em
relação ao disposto no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal2, é que surge
a Lei de Crimes Hediondos.
No que tange ao objeto do presente trabalho, o artigo 7º, §4º da Lei
supracitada, que acrescentou o § 4º ao Artigo 159 do Código Penal Brasileiro, criou
a hipótese de diminuição de pena, de um a dois terços, no crime de sequestro
cometido por quadrilha ou bando ao co-autor que delatasse e contribuísse para a
libertação do sequestrado.
A segunda hipótese de delação premiada no mesmo diploma legal está
prevista em seu artigo 8º, parágrafo único:
Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do
Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o
bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena
reduzida de um a dois terços.

Posteriormente, a Lei nº 9.269/1996 alterou o Artigo 7º, ampliando a
concessão do benefício a todo o delator que tivesse cometido crime em concurso de
agentes e facilitasse o resgate da vítima, prescindindo de caracterização de
quadrilha ou bando.
Na Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária e Relações de Consumo (Lei
nº 8.137/1990), a diminuição da pena de um a dois terços é concedida ao co-autor
ou partícipe que revele à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa dos
crimes inclusos na mencionada lei e cometidos em quadrilha ou coautoria.
Em 1995 entra em vigor a Lei º 9.034/1995, que se encontra atualmente
revogada, cujo artigo 6º aduzia a hipótese de redução de pena de um a dois terços
no caso em que o infrator apresentasse à autoridade informações hábeis a elucidar
crimes praticados por organização criminosa, tais como materialidade, autoria ou
maneira de atuação. A Lei apresentou o termo “colaboração espontânea” em seu
2

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
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conteúdo. Assim, era abrangido pela norma qualquer agente que tivesse
participado da organização criminosa, sem assumir a própria culpa, conforme
lecionado pelo professor Luiz Flávio Gomes (1995, p.135).
Ainda no mesmo ano, objetivando a utilização do instituto como forma de
combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei nº 9.080/1995
alterou o artigo 25, § 2º da Lei 7.492/1986, que passou a dispor:
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometido em quadrilha ou co-autoria,
o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá sua pena
reduzida de um (1) a dois terços (2/3).

Destaca-se também a Lei de Lavagem de Bens e Capitais (Lei nº
9.613/1998), que teve por objeto disposições acerca de crimes de lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores. A delação premiada encontra escopo em seu
artigo 1º, § 5º:
A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em
regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substitui-la por pena
restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que
conduzam à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

Nota-se no dispositivo supramencionado que o benefício previsto possuía o
condão de motivar os infratores a contribuir com a persecução penal, haja vista que
além da redução da pena, possibilitava ao magistrado a aplicação ou substituição
por pena restritiva de direito e até mesmo a possibilidade de cumprimento da pena
em regime aberto.
Novamente, e com significável inovação, a delação premiada aparece na Lei
nº 9.807/1999, responsável pela criação do Programa Federal de Assistência a
Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e pela disposição concernente a proteção de
acusados ou condenados que prestem colaboração voluntária à investigação policial
e ao processo criminal.
Pode-se constatar que a peculiaridade do instituto reside no fato da
possibilidade de concessão de perdão judicial e extinção da punibilidade ao acusado
que preencha os requisitos legais. Veja-se:
Art. 13 – Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes,
conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade
ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que
dessa colaboração tenha resultado:
I – a identificação dos demais co-autores e partícipes da ação
criminosa;
II – a localização da vítima coma sua integridade física preservada; III
– a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único: A concessão do perdão judicial levará em conta a
personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e
repercussão social do fato criminoso;

Na hipótese em que a cooperação é fornecida por agente reincidente, o
benefício é concedido de forma minorada, ou seja, não há possibilidade de perdão
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judicial, apenas da redução da pena de um a dois terços, nos ditames do artigo 14
da mesma Lei.
Foi trazida à baila a possibilidade de uma espécie diferenciada de
perdão judicial, isso porque, segundo o conceito original, o perdão
judicial era aplicado deixando de punir aquele que tenha sofrido uma
conseqüência social tão grave, que pode se considerar aplicada e
cumprida a pena. Aqui, o agente não sofre conseqüências sociais, mas
legais, na medida em que a autoria foi desvendada com grau de convicção
pela justiça, a ponto do agente admitir sua situação de vencido e
confessando a participação de outros. Enquanto aquela se dá por
conseqüências sociais, esta decorre da colaboração voluntária.
(MENDRONI, 2007, p.40).

Por sua vez, a Lei nº 10.409/2002 – Lei de Tóxicos, trouxe benefícios mais
vantajosos no que diz respeito à delação premiada, pois era facultado ao Ministério
Público deixar de oferecer a ação penal e arquivar os autos de inquérito e demais
procedimentos administrativos investigatórios, levando em conta a eficácia da
contribuição do delator.
Posteriormente, a mencionada lei é revogada com o advento da Lei nº
11.242/2006, trazendo a possibilidade de redução de pena de um a dois terços nos
casos em que o acusado demonstre sua efetiva participação na investigação, que
por sua vez é condicionada à identificação de seus comparsas e contribuição para a
recuperação (total ou parcial) do produto do crime quando possível (CARVALHO,
2009,p. 105).
Contudo, mesmo com todas as leis citadas, a delação premiada foi melhor
disposta na Lei 12.850/2013, que revogou a antiga Lei de Crime Organizado (Lei nº
9.034/95), haja vista que anteriormente à sua vigência inexistiam diretrizes concretas
no que diz respeito ao procedimento a ser adotado no instituto. Até então, a delação
premiada traduzia, de maneira abstrata, determinado benefício ao co-autor que
colaborasse com a persecução penal.
Com a entrada em vigência da nova lei, denota-se um regramento mais
especifico melhor detalhado, que regra de maneira efetiva quanto a forma e
conteúdo do instituto, dispondo de claras para sua aplicação. Como resultado, sem
que haja violação de direitos e garantias do delator, permite maior eficácia na
apuração e ao combate ao crime organizado. (CUNHA, 2014, p. 35).
Neste sentido, faz-se necessária a citação das hipóteses em que a delação
premiada é permitida pela Lei:
o

Art. 4 O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial,
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e
das infrações penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização
criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais
praticadas pela organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
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Primeiramente, infere-se do dispositivo supra a obrigatoriedade de
individualização da colaboração, vinculando a obtenção do benefício ao colaborador
se da sua colaboração resultar em pelo menos um dos incisos do artigo 4º.
Em segundo lugar, de maneira diversa de legislações anteriores, a exemplo
da Lei nº 11.343/06 e 9.613/1998, alterada pela Lei nº 12.683/12, não há exigência
de que o crime investigado seja cometido em grupo para a concessão do prêmio,
desde que o colaborador indique ao menos um partícipe ou coautor.
A norma em questão também explicita que a benesse a ser concedida ao
colaborador é adstrita à obtenção de resultados. Resta claro, portanto, que o que
estabelece um acordo de colaboração mais benéfico ao colaborador são os reflexos
advindos das informações por ele prestadas, ou seja, quanto mais resultados, maior
o benefício.
Constata-se, ainda, que o §2º do artigo 4º, traz em sua essência relevante
meio para a celeridade do processo penal, pois faculta ao Delegado de Polícia e
representante do Ministério Público o requerimento de perdão judicial ao juiz
competente. Caso seja indeferido, aplica-se o disposto no artigo 28 do Código de
Processo Penal.
No mesmo sentido, a possibilidade do Ministério Público optar por sequer
oferecer denúncia ao acusado enquadrado nas hipóteses do §4º do mesmo artigo,
pode resultar indiretamente na celeridade processual, diante da dispensabilidade de
conhecimento do Juiz acerca do acordo celebrado e consequente diminuição do
volume de demandas no judiciário.
Por sua vez, o §6º do artigo 4º estabelece a vedação de participação do juiz
no período das negociações, restringindo esta fase do procedimento ao delegado de
polícia, o investigado e seu defensor, com a respectiva participação do Ministério
Público, ou, quando cabível, entre o Ministério Público e o investigado/acusado e
seu defensor. Portanto, ao magistrado é atribuída apenas a verificação da legalidade
dos trâmites adotados na negociação para então homologar o acordo de proferir seu
julgamento. A despeito do tema, discorre Stephan Gomes Mendonça (2014):
(...) se faz imperioso o afastamento do julgador deste acordo, sob pena de
macular a própria validade da prova obtida, conquanto ao juiz compete
apenas a posição de terceiro que o Estado ocupa no processo, sem
participar da obtenção de provas, o que deve ficar a cargo das autoridades
policiais e do Ministério Público, dentro dos limites legais.

De maneira sucinta, mas objetiva, Fabio Fettuccia (2014), elenca as
alterações apresentadas pela Lei 12.850/2013 da seguinte forma:
A) Troca do nome delação para colaboração;
B) Sigilo do colaborador;
C) Estabeleceu procedimentos para autoridade judicial, ministerial e
policial;
D) Trouxe uma mitigação ao principio da obrigatoriedade da ação penal;
E) Trouxe capacidade postulatória a autoridade policial;
F) Proíbe o líder de a organização delatar;
G) Em caso de retratação a autoincriminação não pode ser usada em
desfavor do colaborador;
H) a colaboração será realizada preferencialmente mediante recursos de
gravações audiovisual ou técnicas similares, destinados a obter maior
fidelidade das informações;
I) o cumprimento da pena deve ser feito em estabelecimento penal diverso
dos demais corréus ou condenados;
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J) renúncia expressa do direito ao silêncio na presença de advogado com
sujeição ao compromisso legal de dizer a verdade;
K) os atos da colaboração deverão ser realizados na presença de
advogado;
L) a sentença não poderá condenar exclusivamente nas declarações do
colaborador;
M) termo de acordo com detalhes dos relatos, possíveis resultados,
condições propostas, aceitação do colaborador e seu defensor,
assinaturas da autoridade que participou das negociações e as medidas
protetivas necessárias ao colaborador e a sua família.

3.4 LIMITES LEGAIS E CONTROVÉRSIAS
É inegável que a utilização do instituto da colaboração premiada fornece ao
direito processual penal uma ferramenta eficaz na apuração de crimes cometidos em
associação criminosa. Contudo, para que o instituto não seja banalizado ou aplicado
erroneamente, faz-se imprescindível a observância estrita dos limites legais
aduzidos na Lei.
Seguindo este raciocínio, para que o acusado não realize imputações falsas a
terceiros, objetivando vantagem ilícita, o legislador cautelosamente delineou a
natureza jurídica do instituto como meio de obtenção de provas, proibindo que o Juiz
profira sentença condenatória com base unicamente em declarações prestadas pelo
agente colaborador (artigo 4º, §16 da Lei nº 12.850/2013).
No entanto, este limite por si só não afasta da temática as controvérsias que
se insurgem, sejam elas do ponto de vista ético-moral, bem como do ponto de vista
constitucional.
Neste momento do trabalho, serão apontadas algumas divergências
doutrinárias acerca da (in)constitucionalidade e (i)legalidade da colaboração
premiada e apresentados os apontamentos éticos e morais que causam debates
entre a população.

3.4.1 O Princípio da não autoincriminação:
A garantia de não auto incriminação, ou o nemo tenetur detegere, tem por
escopo assegurar a qualquer cidadão brasileiro, o direito de não ser obrigado a
produzir provas contra si mesmo, salvo quando consentido.
Luiz Flávio Gomes (2009) aduz que:
O privilégio ou princípio (a garantia) da não autoincriminação (Nemo tenetur
se detegere ou Nemo tenetur se ipsum accusare ou Nemo tenetur se ipsum
prodere) significa que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a
produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou indiciado, nem o
acusado, nem a testemunha etc.). Nenhum indivíduo pode ser obrigado, por
qualquer autoridade ou mesmo por um particular, a fornecer
involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração ou dado ou
objeto ou prova que o incrimine direta ou indiretamente. Qualquer tipo de
prova contra o réu que dependa (ativamente) dele só vale se o ato for
levado a cabo de forma voluntária e consciente. São intoleráveis a
fraude, a coação, física ou moral, a pressão, os artificalismos etc. Nada
disso é válido para a obtenção da prova. A garantia de não declarar contra
si mesmo (que está contida no art. 14.3, "g", do PIDCP, assim como no art.
8º, 2, "g", da CADH) tem significado amplo. O não declarar deve ser
entendido como qualquer tipo de manifestação (ativa) do agente, seja oral,
documental, material etc.
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Mesmo tendo estabelecido a Convenção Americana de Direitos Humanos a
possibilidade de autoincriminação, quando consentido pelo acusado, remanesce
discórdia entre operadores do direito quanto ao cerne da questão. Os que adotam
opinião contrária ao instituto, ponderam que a oferta do prêmio punitivo é capaz de
reduzir o delator a objeto do processo penal:
a superioridade do acusador público, acrescida do poder de transigir, faz
com que as pressões psicológicas e as coações sejam uma prática normal,
para compelir o acusado a aceitar o acordo e também a “segurança” do mal
menor de admitir uma culpa, ainda que inexistente. (LOPES e ROSA, 2015).

De ponto de vista antagônico, Ana Paula Gadelha Mendonça (2014) defende
que “não há inconstitucionalidade no instituto, isto porque não há violação dos
direitos fundamentais do acusado, pois sua ação decorre de acordo com sua
vontade e não de ato de violência que o obrigue.”
Oportunamente, ressalta Luiz Flávio Gomes (2016, p.1) que “os dois
princípios centrais da colaboração premiada são: (1) autonomia da vontade do
agente do fato e (2) assistência técnica de advogado.”
Destarte, embora haja entendimento no sentindo de retirar a credibilidade da
colaboração premiada, diante da posição hierárquica ocupada por órgão público, é
importante considerar que eventual constatação de inconstitucionalidade (em caso
de abuso) recai sobre casos em concretos, e não sobre o instituto da colaboração
premiada em si, já que a legislação que a regulamenta não corrobora com o
cometimento de excessos ou ilegalidades, sendo as vedações a recursos
implantadas e exigidas por exclusiva voluntariedade do membro do Ministério
Público, o que, por assim dizer, não tem o condão de condenar o instituto por casos
singulares, eivados de inconstitucionalidade.
Portanto, acordos que contenham tais cláusulas, são evidentemente
inconstitucionais e nulos de pleno direito, mas não significa dizer que a delação
premiada como instituto também é.

3.4.2 Da ofensa ao Princípio da Individualização da Pena
A Carta Magna faz menção ao princípio supra em seu artigo 5º, inciso XLVI,
dispondo que cada condenado receberá a reprimenda certa e determinada para
prevenção e repressão do seu rime, cujo processo executório ficará também sujeito
às regras do princípio individualizador. Desta feita, o artigo 59 do Código Penal
estabelece que o Juiz, ao fixar a pena a ser cumprida pelo condenado, deve
ponderar na sua dosimetria o grau de culpabilidade do agente.
Nas lições de Rogério Greco (2011, p. 71), “é atribuído ao judiciário a
aplicação da pena pertinente, de acordo com a deleção feita pelo legislador das
condutas negativas ou positivas, que afrontam bens jurídicos importantes.”
Pela permissiva legal, é plausível afirmar que não há óbice para que duas
pessoas, agentes de um mesmo crime, incorram em penas diversas, uma vez que o
código penal, por expressa disposição constitucional, aduz a individualização da
pena.
No entanto, no que tange à delação premiada, há entendimento que a
considera como afronta ao princípio da individualização e da proporcionalidade das
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penas, visto se pune com penas diferentes pessoas envolvidas no mesmo fato e
com idênticos graus de culpabilidade.
Rogerio Sanches e Ronaldo Batista Pinto (2014, p. 143) citam ensinamentos
de Luiz Rascovski, afirmando que o princípio da proporcionalidade estaria maculado,
posto que ensejaria a aplicação de sanções diversas àquelas que perpetraram o
mesmo crime. Além disso, verifica-se invasão da competência jurisdicional do
magistrado, pois atribui ao Ministério Público a função de reduzir a pena do acusado.
Contudo, é necessário que a culpabilidade seja corretamente conceituada
como “grau de reprovação social” atribuído a determinado agente. A partir disso, vêse que não merece prosperar o argumento de afronta a proporcionalidade pela
divergência das penas, haja vista que a colaboração com a justiça, por si só
demonstra menor culpabilidade. (GOMES, 2010).
Além disso, é coerente afirmar que conceder pena igual ao que colaborou
com a justiça, ao do agente que se negou a agir da mesma forma, representa
discrepância do ponto de vista moral. Corroborando com esta premissa, Alberto
Silva Franco (2005, p.73) afirma que
Num modelo de Estado Democrático de direito, sustentado por um princípio
antropocêntrico, não teria sentido, nem cabimento, a cominação ou a aplicação de
pena flagrantemente desproporcionada à gravidade do fato. Pena desse teor
representa ofensa à condição humana atingindo-a, de modo contundente, na sua
dignidade de pessoa.

Não parece ser razoável suscitar a ausência de proporcionalidade como
causa de inconstitucionalidade, uma vez que explicita a lei que a diminuição da pena
será quantificada imediatamente de acordo com a eficácia da colaboração, o que
está inversamente proporcional a sua reprovabilidade social.
No que diz respeito à suposta invasão de competência jurisdicional para a
fixação da pena, Salo de Carvalho (2017) entende que
o julgador não pode abdicar da tarefa individualizadora, substituindo-a pela
adesão cega à pena estabelecida no acordo. Em observância ao princípio
constitucional e às regras instrumentalizadoras dispostas no Código (artigo
59 e artigo 68), o magistrado deve realizar a dosimetria, adequando a
sanção ao fato de forma a apresentar uma resposta proporcional,
observando, como limite máximo, o acordado. Nada impede, portanto, que
na determinação chegue a resultado inferior. Do contrário, poderiam ser
criadas situações bastante graves. Não apenas porque não cabe ao
Delegado ou ao Promotor individualizar a pena (o procedimento é judicial),
mas porque é no contraditório que as hipóteses da denúncia são testadas
(verificadas, refutadas, falseadas), inclusive em relação às circunstâncias
objetivas e subjetivas que moldarão a pena.

3.4.3 Renúncia do direito à silêncio
O artigo 4º, § 14 da Lei 12.850/2013, que dispõe que: Nos depoimentos que
prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao
silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.
Tem-se que um primeiro momento, a norma causou certo alarde entre a
comunidade jurídica, diante da aparente afronta ao direito fundamental ao silêncio
(art. 5º, LXIII da CF).
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Aury Lopes Junior (2012) entende que o acordo de delação premiada fere a
autonomia da vontade de viola garantias fundamentais como o direito ao silêncio.
Em função disso, entende-se que a obrigatoriedade da renúncia ao silêncio,
que representa também o princípio constitucional da não incriminação, refletem na
obtenção de confissão sem que haja observância ao contraditório e ampla defesa,
tornam as declarações do delator prova ilícita.
Para Celso Antonio Bandeira de Mello (1995, p. 538)
(...) Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o
escalão do princípio atingido, porque representa a insurgência contra todo o
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumelia irremissível a
seu arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra”.

Nas lições do advogado Alexandre de Moraes (2014):
A inadmissibilidade da utilização das provas ilícitas não tem o condão de
gerar a nulidade de todo o processo, pois, a previsão constitucional não
afirma serem nulos os processos em que haja prova obtida por meios ilícitos
(HC 69.912/RS, HC 74.152/SP, RHC 74.807-4/MT, HC 75.8926/RJ, HC
76.231/RJ); entretanto, a consequência da ilicitude da prova é sua imediata
nulidade e imprestabilidade como meio de prova, além da contaminação de
todas as provas que dela derivarem.

A despeito do direito ao silêncio, Bottini (2014), ao ser entrevistado pela revista
Migalhas, durante o evento da XXII Conferência Nacional dos Advogados, afirmou que:
Me parece absolutamente ilegal você exigir que aquele que faça delação
premiada desista de qualquer recurso que questione questões jurídicas, que
questionem a competência do juiz, a validade de provas, que questionem
uma série de questões do próprio processo penal. Acho que o fato de
colaborar com a justiça no mérito, não o impede, ou seja, ele abre a mão de
um direito, que é o direito ao silencio, agora, todos os outros direitos, ele
não necessariamente precisa abrir mão. Acho que essa imposição é
inadequada, que não faz sentido.

Vale ressaltar, conforme já explicitado em momento anterior, que a
colaboração premiada é voluntária. Ou seja, em nenhum momento a Lei permite que
qualquer autoridade retire “à força” qualquer confissão ou delação de um acusado.
Sendo assim, quando há a demonstração de interesse em colaborar com a
investigação criminal por meio de fornecimento de informações, não é plausível que
este se utilize do direito ao silêncio, pois deve o acusado cumprir com o acordo
celebrado.
Por fim, cumpre esclarecer que nosso sistema da delação premiada foi
copiado do modelo europeu, sendo que a confissão, bem como a delação premiada,
dependem necessariamente serem corroboradas por outras provas para assim
viabilizar a condenação, dentro de um processo que assegura a ampla defesa e o
contraditório. Inclusive, Luiz Flávio Gomes (2016) insiste que o “[...] contraditório e
ampla defesa exauriente restam preservados. O fato de existir um acordo de
colaboração premiada não afastará a dialeticidade do processo, de modo que a
sentença seja síntese do contraditório e da ampla defesa.”
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3.4.4 A delação premiada e a ética
Com os recentes acontecimentos de escândalos de corrupção política no
país, o instituto da delação premiada passou a ser utilizado em maior escala para a
apuração de crimes cometidos por organizações criminosas.
Em um primeiro momento, o procedimento causou aos olhos da população
certa repulsa, seja por a adoção de conduta de “traição” por parte do delator, ou pela
negociação realizada entre um órgão público de relevância para a segurança
nacional (Ministério Público e Delegado de Polícia) e um criminoso.
Inobstante o instituto tenha como respaldo a traição, a delação premiada
surgiu como instrumento imprescindível para desmantelar organizações criminosas,
havendo de se considerar, ainda, que aqueles que violam todo e qualquer direito
fundamental não primam pela honestidade ou pela ética.
Fernando Capez discorre que (2014):
Cabe ao estudioso do Direito conhecer a natureza do instituto, bem como
tomar as cautelas necessárias para saber diferenciar as diversas hipóteses
previstas na legislação, as quais, a despeito das críticas recebidas por
parcela da doutrina, acabam se tornando um mal necessário, com o fim de
combater delitos graves e, principalmente, a criminalidade organizada.

Sabe-se que hodiernamente a traição é conduta reprovável à sociedade. No
ordenamento jurídico brasileiro, a conduta infiel pode levar a qualificação de um
crime. Já no convívio social comum, há relatos de casos de traição que resultaram
em morte.
Assim, não se pode olvidar que a permissão da colaboração premiada atribui
ao Estado grande responsabilidade, pois não apenas o dever de proteção do delator
deve-se haver a cautela para que outros bens jurídicos não sejam lesados, tais
como a sua família.
Questionando a legitimidade da Natália Oliveira de Carvalho pondera que
“ao preconizar que a tomada de uma postura infame (trair) pode ser vantajosa para
quem o pratica, o Estado premia a falta de caráter do codeliquente, convertendo-se
em autêntico incentivador de antivalores ínsitos à ordem social” (apud LIMA, 2014,
p. 730-731).
Contrapesando esta afirmação, Norberto Avena (2014, p. 603) já
“vislumbra no instituto um mecanismo de combate à criminalidade organizada e
que, bem empregada, servirá de instrumento importante na busca da verdade real”
(2014, p. 603).
Por fim, tem-se que é impossível esgotar em um único trabalho todas as
questões atinentes às opiniões sobre a ética e moral por traz da Colaboração
Premiada, posto que cada indivíduo tem consigo uma vivência e uma formação
moral. Mesmo assim, é seguro afirmar que no conflito entre a lei e a ética, deve-se
sobressair a proteção dos bens jurídicos e valores individuais e coletivos da
sociedade, até porque as ações de um agente criminoso sempre atingem
diretamente o bem comum.

16

4 CONCLUSÃO
O estudo teve por principal objetivo a descrição da aplicabilidade do instituto
da Colaboração Premiada. Como resultado, foi possível concluir pela importância e
relevância do instituto, em consonância com a realidade atual brasileira.
Isto porque, nos últimos anos, houve notório aumento das associações
criminosas, sendo o seu desmantelamento muito dificultoso, seja pela dificuldade de
obtenção de provas, ou até mesmo pelos esquemas complexos desenvolvidos por
organizações criminais poderosas.
Além disso, os escândalos de corrupção, que não raro passavam impunes
pelas mãos da justiça, começaram a ser investigados de forma mais veemente, após
a celebração de acordo entre participante de esquemas delituosos e a autoridade
competente.
Consequentemente, a delação premiada torna-se verdadeira revolução no
processo penal, alterando o paradigma clássico retributivo da justiça brasileira e
instituindo-se um modelo de justiça consensuada, largamente utilizada em inúmeros
países de primeiro mundo. Se por um lado a adoção do instituto possa aparentar
ineficiência do Estado no combate ao crime, por outro se vê que o instituto foi
introduzido no sentido de facilitar e investigação e respectiva punição dos atos
ilícitos cometidos.
Ainda no que diz respeito às consequências da utilização do instituto, podese citar que a alta classe social, outrora considerada intocável diante do seu poder
aquisitivo, ou até mesmo pelo seu poder coator, passou a sentir os reflexos do
método adotado, que vêm culminando no desmantelamento de várias associações
criminosas de que faziam parte.
Embora a delação tenha sido introduzida no ordenamento pátrio pela Lei de
Crimes Hediondos (8.072/1990), e reproduzida em várias legislações esparsas, temse que sua sistemática só foi estabelecida claramente, com o advento da Lei de
Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013). Com o preenchimento das lacunas
legais existentes em momento anterior, atribuiu-se ao instituto aspecto jurídico mais
seguro, ao que se refere ao seu uso como meio de obtenção de prova no processo
penal.
Cumpre ressaltar, que conclusões acerca da inconstitucionalidade não
devem tomar por base a justificativa presumida de que o Estado, em regra, tem por
hábito a prática de excessos em face do acusado. Nestas situações, a Lei é clara ao
estabelecer limites para a atuação das autoridades competentes. Neste âmbito,
qualquer atitude contrária à lei tem por escopo a invalidade do acordo por evidente
violação Constitucional.
No que tange ao aspecto ético e moral, embora a conduta exigida pelo
instituto cause estranheza ao senso comum, deve-se levar em conta os bens
jurídicos a serem tutelados a partir do êxito de eventual investigação criminal.
Partindo desta premissa, não restam dúvidas de que o poder concedido ao
Ministério Público ou ao Delegado de Polícia, não objetiva a conivência ou abonação
de fato criminoso, ao contrário, procura, por meio da norma vigente, desmantelar
associações criminosas que, por reiteradas vezes, atingem bens jurídicos
inestimáveis.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto analisar a possibilidade de destinar as
apreensões decorrentes dos processos de apuração de ato infracional e correlatos,
originários das Varas da Infância e Juventude, aos Fundos Municipais da Criança e
do Adolescente do Município em que se deu o ato infracional, de modo a possibilitar
maior aproveitamento desses recursos em prol da comunidade local, que sofre
diretamente com os reflexos das infrações, bem como em prol dos próprios
adolescentes infratores, de modo a dar-lhes proteção e assegurar os seus direitos
na qualidade de pessoas em desenvolvimento.
Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; Ato Infracional; Bens e
Valores Apreendidos; Fundos Municipais da Criança e Do Adolescente.

ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the possibility of assigning as seizures
arising from the infrastructural and infrastructural processes, originating in the
Children and Youth Sticks, to the Municipal Funds of the Child and Adolescent of the
Municipality in which the in order to allow greater use of resources for the benefit of
the local community, which suffers from the consequences of the infractions, as well
as for the benefit of the juvenile offenders themselves, so as to protect and safeguard
their rights as persons in development
Key-words: Child and Adolescent Statute; Infractionary Act; Seized Goods and
Values; Municipal Funds for Children and Adolescents
1. INTRODUÇÃO
A destinação dos bens e valores apreendidos na prática de ato infracional é
tema que não foi tratado de forma especifica pelo ordenamento jurídico brasileiro,
ocasionando certa dúvida no momento de realizar o devido encaminhamento das
apreensões, gerando uma discussão bastante relevante, uma vez que é uma dúvida
que se mostra presente nas Varas da Infância e da Juventude, podendo fazer com
que se acarretem diversas decisões em diversos sentidos.
Desta forma, o que se busca no presente estudo é realizar uma análise
1
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conjunta de nosso ordenamento jurídico em relação aos dispositivos legais que
tratam sobre o tema, confrontando a destinação dada pela legislação
infraconstitucional, à exemplo, a Lei de Drogas (aplicada subsidiariamente), com a
proteção constitucional dada à criança e ao adolescente, bem como com as
diretrizes e políticas de atendimento aos menores trazidas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, de forma a se encontrar uma solução que se mostre mais efetiva
na prática, uma vez que se sabe que os atos infracionais são números bastante
expressivos em todo nosso país e que tem reflexo imediato na comunidade em que
se deu a pratica do ato.
Para tanto, quanto à organização do presente trabalho, iniciou-se com a
análise da destinação à bens e valores apreendidos na prática de crimes dada pela
legislação infraconstitucional, que tem aplicação subsidiária ao Estatuto da Criança
e do Adolescente. Após, passou-se analisar a legislação constitucional e
infraconstitucional de proteção à criança e ao adolescente, abordando-se, dentre
outros, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Por fim,
abordadas estas premissas, buscou-se chegar à uma resposta que se mostre mais
efetiva no campo prático.
2. METODOLOGIA
Para a realização do presente artigo utilizou-se, essencialmente, de pesquisa
bibliográfica, na qual foi empregada o método dedutivo, uma vez que se partiu da
compreensão do tratamento dado ao assunto pelo ordenamento jurídico como um
todo, para então buscar-se uma solução especificamente para o caso do ato
infracional, trazendo-se, para tanto, análises doutrinárias e jurisprudenciais.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 ASPECTOS GERAIS
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990)
representa um marco na consolidação dos direitos da Criança e do Adolescente, o
qual adotou a Doutrina da Proteção Integral dos mesmos, considerando-os sujeitos
de direitos, ostentando, além dos direitos garantidos à todos, direitos especiais que
lhe são inerentes (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA; 2012, p. 47).
É notório que, aos casos relacionados à infância e juventude, aplicam-se os
direitos e garantias da legislação penal e processual penal, em observância ao
princípio da proteção integral, por força do artigo 226 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que dispõe que: “Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas
da Parte Geral do Código Penal, e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de
Processo Penal”. Por conseguinte, diante de alguma lacuna, conclui-se que as
referidas legislações são aplicadas subsidiariamente, no que couber, à legislação
menorista, quando não implicar afronta às suas disposições e princípios (Decreto Lei
nº 8.069, de 13 de Julho de 1990).
Com efeito, dentro do procedimento de apuração de ato infracional e os
demais de competência da Justiça da Infância e Juventude, o destino de valores
apreendidos referentes a bens de titularidade desconhecida ou cuja perda tenha
sido decretada é tema a respeito do qual o Estatuto da Criança e do Adolescente
restou silente. Com isso, importante refletir sobre qual a forma de destinar tais
valores que refletirá de maneira mais positiva na efetivação dos propósitos do ECA.
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Conforme acima disposto, a legislação penal e processual penal aplicam-se
subsidiariamente, em casos de lacunas, à Justiça da Infância e da Juventude e, à
título de exemplificação, cita-se as disposições constantes nos artigos 91 do Código
Penal, 133 do Código de Processo Penal, e 63 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas),
abaixo colacionadas, quando à destinação de objetos de crime ou seus instrumentos
em decorrência da condenação:
Art. 91 - São efeitos da condenação:
[...]
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro
de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
o
[...] (Decreto-Lei n 2.848, De 7 de Dezembro de 1940)
Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício
ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos
bens em leilão público.
Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional
o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé (Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de Outubro de 1941).
Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento
do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado
indisponível.
o
§ 1 Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta
Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu
perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.
o
§ 2 Compete à Senad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados
em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da
União.
o
§ 3 A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato
o
cumprimento ao estabelecido no § 2 deste artigo.
o
§ 4 Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de
ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação
dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União,
indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o
órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da
legislação vigente (Lei nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006).

Entretanto, inobstante a aludida aplicação subsidiária dos dispositivos
supramencionados, não se olvidando à sua importância, tem-se que sua aplicação
literal aos procedimentos preconizados no ECA deixariam de atender aos fins à que
este se destina.
É inegável a similaridade entre o procedimento de apuração de ato
infracional, por exemplo, com os procedimentos criminais. Entretanto, há
fundamentais diferenciações entre os mesmos, que decorrem da própria doutrina da
proteção integral à Criança e ao Adolescente, uma vez que estes não praticam
crimes, e sim atos infracionais, porquanto considerados inimputáveis e impassíveis
de sofrerem condenação, conforme dispõe o artigo 228 da Constituição Federal:
“São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
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legislação especial2” (FULLER, Paulo Henrique Aranda; DEZEM, Guilherme
Medeira; NUNES, Flávio Martins Alvez Júnior; 2013).
Com isso, ao final do procedimento de apuração de ato infracional, se for o
caso, será o adolescente considerado responsável pelo ato praticado e submetido à
aplicação de medida protetiva ou socioeducativa (ENGEL, 2006, p. 46). Muito
embora observem-se inúmeras semelhanças entre o sistema penal e a legislação
menorista, não se pode olvidar que esta decorre dos Princípios estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), de acordo com o art. 227 da
Constituição Federal, onde a criança e o adolescente são tidos como pessoas em
desenvolvimento.
Neste diapasão, sabendo-se as diferenças procedimentais existentes, por
certo que o tratamento não pode ser o mesmo, devendo-se, ao determinar a
destinação dos bens e valores apreendidos, adotar certos critérios para a melhor
aplicação e proteção ao interesse da criança e adolescente, assim como a fim de
tutelar com maior efetividade a sociedade afetada pela prática do ato infracional.
Para solucionar tal controvérsia, importante entender a política de
atendimento à criança e ao adolescente trazida pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
3.2 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E A MUNICIPALIZAÇÃO
Com efeito, dispõe o artigo 86 e 88, incisos I, II e IV, do Estatuto da Criança
e do Adolescente:
Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
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;
[...]
IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. (Decreto Lei
nº 8.069, de 13 de Julho de 1990) (grifei).

Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha,
acerca da política de atendimento, lecionam que:
Por política de atendimento entende-se o conjunto de ações e programas
que, sob a condição de garantir a dignidade da pessoa humana, promovem
o bem estar coletivo e atendem a demandas específicas, administrando os
recursos disponíveis e buscando outros que possam auxiliar na busca
constante da projeção dos direitos fundamentais. (...) A política de
atendimento surge com um intuito coletivo, de modo a abranger o bem estar
de toda a comunidade, ou pelo menos, das pessoas que estiverem em uma
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situação específica. A própria expressão “política” já traz ínsito o significado
de administração de recursos, de atividades voltadas a um grupo de
pessoas (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA; 2012, p. 275).

Diante da diretriz de municipalização do atendimento à infância e à
juventude, constante no artigo 88, inciso I, do ECA, começa-se a verificar a real
possibilidade de reversão das apreensões nos processos vinculados à pratica de ato
infracional aos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha,
ao discorrer acerca da municipalização do atendimento, entendem que:
Em razão da radical mudança decorrente do Estatuto, aos municípios foi
atribuído maior poder e reponsabilidade sobre as políticas para a infância,
incumbindo ao Executivo municipal importante tarefa para o funcionamento
do Sistema de Garantias de Direitos.
Obedecendo a essa diretriz, os municípios assumiram atribuições antes
privativas da União e dos Estados membros. De fato, parcela considerável
do Sistema de Garantia de Direitos está sob responsabilidade do município
e é necessário fazer com que ele cumpra assuas funções, principalmente
pelo desenvolvimento de serviços sociais básicos nas áreas de educação,
saúde e assistência social (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA; 2012, p. 281).

Desta forma, levando-se em consideração essa “prerrogativa” dos
municípios, não há óbice à destinação aqui discutida, uma vez que a comunidade
local é diretamente afetada pela prática do ato infracional, sendo do seu interesse
tutelar efetivamente os direitos dos adolescentes infratores, o que, por conseguinte,
poderá acarretar em uma espécie de prevenção que os mesmos voltem a delinquir.
Ainda, a fim de corroborar com a tese aqui levantada, importante mencionar
as disposições do artigo 214, §§1º e 2º do ECA, que versam acerca da reversão das
multas administrativas ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do
respectivo município:
Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.
§ 1º As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da
decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério
Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais
legitimados.
§ 2º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado
em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária
(Decreto Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990).

Ademais, destinação diversa, que impedisse que o próprio Município se utilize
de tais valores em benefício de suas crianças e adolescentes, saltaria aos olhos, eis
que, conforme já argumentado, é o próprio município que enfrenta diretamente os
reflexos dos atos praticados pelos menores infratores.
Veja-se, à exemplo, o Município de Telêmaco Borba, onde os índices
criminalidade de modo geral são bastante expressivos, considerando tratar-se
Município relativamente pequeno, sendo reiteradamente objeto de notícia
imprensa na região3. De acordo com as informações contidas no memorando
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informações municipais para planejamento institucional, disponível no site do
Ministério Público do Estado do Paraná, somente no ano de 2015 foram praticados
40 (quarenta) homicídios; 532 (quinhentos e trinta e dois) roubos e 841 (oitocentos e
quarenta
e
um)
furtos
(Disponível
em:
<http://www2.mppr.mp.br/cid/telemacoborba.pdf> Acesso em: 15 de outubro de
2017. p. 26).
Em decorrência da numerosa criminalidade presente na cidade de Telêmaco
Borba, por óbvio que a situação dos adolescentes infratores, tidos como pessoas em
desenvolvimento, é demasiadamente preocupante, uma vez que cercados por
tamanha violência. Neste cenário, é daí que decorre a emergente necessidade de
angariar recursos aos municípios para efetivar a proteção tanto da sociedade,
quanto do adolescente marginalizado.
Importante enfatizar o conceito de interpretação sistemática do ordenamento
jurídico, definida como:
A interpretação sistemática assim entendida leva em conta o sistema em
que se insere o texto e procura estabelecer a concatenação entre este e os
demais elementos da própria Lei, do respectivo campo do direito ou do
ordenamento jurídico geral, o que possibilita ao intérprete da norma jurídica
a verificação do Direito como um todo, averiguando todas as disposições
pertinentes ao mesmo objeto e entendendo o sistema jurídico de forma
harmoniosa e interdependente (CANFÃO, p.9).

Desta forma, interpretando sistematicamente todo nosso ordenamento
jurídico, se o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os valores advindos
das multas administrativas previstas no mesmo serão revertidas especificamente ao
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município, mostrase razoável a destinação também dos bens e valores de titularidade desconhecida
ao fundo municipal.
A questão da destinação das multas administrativas ao fundo municipal da
criança e do adolescente é pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOSARTS. 154 E 214 DO ECA. MULTA ADMINISTRATIVA
DESTINADA À MANUTENÇÃODO FORUM LOCAL E NÃO AO FUNDO GERIDO
PELO CONSELHO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Nos termos
do art. 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as multas de natureza
administrativa, impostas nas Varas da Infância e da Juventude devem ser
revertidas aos Fundos Municipais da Infância e da Juventude. (Precedente).
Recurso provido.
(STJ - REsp: 562391 ES 2003/0112577-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data
de Julgamento: 03/08/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ
30/08/2004 p. 323) (grifei)

Assim, analisando conjuntamente os artigos 86, 88, incisos I, II e IV, 214 §§1º
e 2º e 260, §§, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como os
princípios constitucionais, é perfeitamente possível a decretação de perdimento dos
valores/bens apreendidos em favor do Município em que se deu o ato infracional, a
<http://www.plantaotb.com.br/noticia/395/ap%C3%93s-arrast%C3%83o-na-avenidapolicia-militar-prende-emflagrante-os-ladr %C3%95es-.html> Acesso em: 15 de outubro de 2017. p. 26.
<http://www.plantaotb.com.br/noticia/388/-quatro-individuos-armados--abordam-jovem-e-furtam-veiculo-nomonte-sinai.html> Acesso em: 15 de outubro de 2017. p. 26.
<http://www.reportertb.com.br/telemaco-borba-considerada-cidade-mais-violenta-parana/> Acesso em: 15 de
outubro de 2017. p. 26.
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possibilitar a utilização dos mesmos em proveito das suas crianças e adolescentes,
assim como dos moradores locais, uma vez que deve a comunidade mais próxima
cuidar de suas crianças e adolescentes envolvidas com a criminalidade.
Sobre a questão aqui levantada observa-se que alguns Tribunais já vem
entendendo da mesma forma, à exemplo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATO
INFRACIONAL. DESTINAÇÃO DE VALORES DE PROPRIEDADE DO
REPRESENTADO AO FUMDICA. Considerando as tentativas de
localização do adolescente e o ínfimo valor para restituição (R$ 4,00 quatro reais), cabível a destinação do valor ao FUMDICA - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento
Nº 70039947205, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
AlzirFelippeSchmitz, Julgado em 10/02/2011)
(TJ-RS - AG: 70039947205 RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz, Data de
Julgamento: 10/02/2011, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 16/02/2011) (grifei)

Para finalizar, deve-se ainda levar em consideração que o Município detém
maior capacidade de conhecimento das adversidades relacionadas ao tema, uma
vez que a comunidade local vivencia diariamente o envolvimento de crianças e
adolescentes com o mundo das drogas e com a criminalidade em geral, justificandose, por conseguinte, a reversão dos valores apreendidos ao Fundo especial
municipal.
4. CONCLUSÃO
Diante de toda a exposição supra, conclui-se que a partir da diretriz de
municipalização do atendimento à infância e à juventude, ditada pelo artigo 88,
inciso I, Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais adequado é a destinação de
eventuais valores aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
de onde tramitou originalmente o processo de apuração de ato infracional.
A importância da adoção de tal entendimento decorre do enfrentamento diário
pela comunidade local dos problemas decorrentes dos atos praticados pelos
adolescentes infratores, que muitas vezes geram sentimento de impunidade na
própria comunidade, fazendo com que esta clame por soluções fáceis e mediatas
que, na verdade, só serviriam para “tapar o sol com a peneira”.
Desta maneira ao possibilitar que se busque soluções para a comunidade
dentro da mesma, com a participação da população diretamente afetada, poderá
resultar numa maior viabilização do atendimento infanto-juvenil, otimizando o
sistema municipal de atendimento e atendendo ambos os lados, seja o clamor da
sociedade, seja a maior proteção dos direitos das Crianças e Adolescentes e, com
absoluta certeza, a reversão das apreensões em favor do Município seria uma forma
de facilitar essa participação.
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RESUMO
Qual é a legitimidade de punir do Estado e a quem deverá ser punido? Dentre as
doutrinas estudadas o trabalho busca encontrar uma reposta para essa questão.
Sabe-se que o Estado é o titular do direito de punir, não obstante, esta punição por
vez é confundida com o poder de vingança e numa sociedade cada vez mais
violenta como não desejar a vingança? O Estado Democrático de Direito traz as
garantias da presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana, no entanto,
percebe-se que o Estado nem sempre cumpre com os mandamentos
constitucionais. A doutrina tende a buscar a legitimidade do Direito Penal nas teses
contratualistas. A principal pena imputada pelo Estado brasileiro aos cidadãos que
transgrede a lei é a da privativa de liberdade, ou seja, a prisão. A prisão surgiu com
a finalidade de garantir a custódia e tortura. Na atualidade percebesse que o Estado
Brasileiro tem o poder de punir encarcerando sua população “delinquente”, sendo
que o Direito Penal é usado como instrumento de controle social. Assim, é
necessário repensar o Direito Penal Brasileiro, pautado a sua construção nos direitos
fundamentais previstos na Constituição da República.
Palavras-chave: Poder de Punir, Prisões, Vingança, Direitos Fundamentais

ABSTRACT
What is the legitimacy of punishment of the State and to whom punishment? Among
the doctrines studied, the work seeks to find a response to this question. It known
that the State is the holder of the right to punish, nevertheless, this punishment at the
same time is confused with the power of revenge and in a society more and more
violent like not wanting revenge. The Democratic State of Right brings the
guarantees of the presumption of innocence and the dignity of the human person;
however, it perceived that the State does not always comply with the constitutional
commandments. The doctrine tends to seek the legitimacy of Criminal Law in
contractualist theses. The main penalty imputed by the Brazilian State, to citizens
who transgress the law, is that of deprivation of liberty, that is, imprisonment. The
arrest arose with the purpose of guaranteeing custody and torture. Nowadays, it
perceives that the Brazilian State has the power to punish by imprisoning its
"delinquent" population, and Criminal Law is used as an instrument of social control.
Thus, it is necessary to rethink the Brazilian Criminal Law, guided by its construction
in the fundamental rights provided for in the Constitution of the Republic.
Graduanda do 8º período do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – PR – FATEB. email: <mgsvistun@gmail.com >.
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1. INTRODUÇÃO
A primeira parte desse trabalho busca investigar as teorias e a legitimidade
do Direito Penal que, constantemente, encontra sua justificativa em teses
contratualistas, em que para proteger o Estado será imputado pena a quem
desobedece às normas estabelecidas e acordadas pela sociedade naquele
determinado lapso temporal, sabendo-se que a principal pena a ser aplicada pelo
Estado brasileiro é a da privação da liberdade de locomoção, ou seja, a prisão.
O encarceramento foi criado não com finalidade de punir, pois, até o final do
século XVII, o encarceramento garantia apenas a custódia e a tortura, posto que, as
punições previstas na época eram: a de morte, as galés, o banimento, as penas
corporais e/ ou infamantes.
A segunda parte a pesquisa busca verificar qual é o poder de punir do Estado
brasileiro e como ele utiliza esse poder. Com aproximadamente 622 mil presos, o
Estado brasileiro é o quarto no ranque mundial de população carcerária, isso
demonstra como o Estado brasileiro utiliza o Direito penal como instrumento para
controle social.
Por fim, será analisado o perfil dos presos brasileiros e quais são suas
garantias frente ao Estado. Observando que o Direito penal causa estigmatização,
que não é nenhuma novidade, tendo em vista que a condição socioeconômica da
população representa a seletividade do poder de punição do Estado brasileira.
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
legitimidade de punir do Estado.
3. AS TEORIAS PARA JUSTIFICAR O DIREITO PENAL
A justificativa de diversas doutrinas do Direito Penal para a imputação de
sansões para aqueles que cometem um delito é encontrada nas teses
contratualistas, que diz foi na formação do Estado que surgiu a necessidade de sua
proteção, sendo a pena o meio encontrado para a preservação dos interesses da
ordem e paz social frente àqueles que desobedecessem às leis.
Pena é coação; coação traz o significado, uma resposta ao fato, fato no
sentido do ato de ter violado a norma, ou seja, é a violação da norma em sua
vigência, então, “tanto o fato como a coação penal são meios de interação
simbólica”2 e a pena, também, traz consigo um significado, como por exemplo: o
preso não cometerá delitos fora de penitenciária, se torna assim uma prevenção
segura durante o tempo em que o autor cumpre a pena privativa de liberdade 3.
Simplificando o raciocínio, a tese contratualista de formação do Estado
JAKOBS, Günther; MELIÁ, Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas. 2ª ed., trad. de
André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 22
3
JAKOBS, Günther; MELIÁ, Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas... Op. Cit. p. 22
2
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idealizou o seguinte: cada homem deposita uma parcela da sua liberdade em favor
do Estado e é o conjunto dessas parcelas de liberdades que fundamenta o direito
de punir estatal, o qual possui o poder-dever de criar um ambiente seguro e propício
para o desenvolvimento da sociedade. A segurança social, deste modo, surgiria a
partir do pensamento de que a Lei é a base e o direcionamento do comportamento
humano e, principalmente, que somente “as leis podem fixar penas” 4.
O Legislador passa a ser o principal responsável pela positivação de
comportamentos indesejáveis praticados por um individuo na sociedade em
determinado período de tempo vivido, bem como o responsável para estipular qual
a necessidade de ser imposta uma pena àqueles que desrespeitarem tal
mandamento.
A finalidade do encarceramento, até o final do século XVII, não era a pena e
sim a custódia e a tortura, porquanto, pena nesta época eram as de morte,
corporais e/ ou infamantes. Com o iluminismo estas sanções começaram a ser
questionadas e, somente, então, surgiu a ideia da prisão como pena privativa de
liberdade. Desta forma, o Direito Penal não deve ser entendido como evolução da
vingança e sim uma forma de tentar evitar a vingança, ou seja, “a pena não está
justificada pelo fim de vingança, senão pelo de impedir por completo a vingança” 5.
Segundo Paulo César Busato o conceito tradicional do Direito Penal revela
que é um conjunto de norma postas por lei, em que apresentam condutas acatadas
pela sociedade como sendo graves ou intoleráveis e por essa razão são
merecedoras de uma pena ou a medida de segurança.
Este conceito traduz a garantia de liberdade, ou seja, ao ser adotado pela
sociedade o princípio de legalidade no Direito penal, este fica submetido a lei,
separa o Direito da influência moral e religiosa. Entretanto, esta é uma concepção
formal do tema, que apresenta diversos problemas, como por exemplo:


Decidir qual o comportamento que receberá um castigo severo ou não;



Definir o que seria a legitimidade para determinar as condutas
maléficas;



Como e quando deve-se reprimir as tais condutas; e



Quais são os benefícios alcançados para o controle social.

Dessa forma, nota-se a evidência de diversas indagações a respeito das
definições e aplicabilidade do Direito Penal6.
A tese sobre o Direito Penal de Günther Jakobs consiste em definir duas
espécies: Direito Penal do cidadão, no qual o autor é tratado como titular de direitos;
e o Direito Penal do Inimigo, em que o autor é considerado formalmente como
pessoa, entretanto, o verdadeiro tratamento a ele dispensado seria como se fosse
uma fonte de perigo para o Estado e para a sociedade.
O Direito penal do cidadão está vinculado à noção de Estado de Direito, mas,
para criminalista alemão o Direito Penal para, por exemplo, terroristas, criminoso
econômico, crime organizado e sexual, deveria chamar-se de Direito Penal do
4

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas (1764). Edição Ridendo Castigat Mores. 2001.
Versão para eBook. Disponível em: www.ebooksbrasil.com. Acessado em 14/08/2014. p. 10.
5
LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11º edição. São Paulo: Saraiva, 2014. (p. 25).
6
BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 1-2.
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Inimigo, separando, desta forma, os dois polos ou tendências do Direito Penal, por
um lado, o tratamento com o cidadão e, por outro lado, o tratamento com o inimigo;
um exemplo do primeiro é o homicida, em que é processado por autoria individual;
um exemplo do segundo é o chefe de uma associação terrorista.
Portanto, a tese de Jakobs é dividir (polarizar) o Direito Penal em dois
sistemas, para possibilitar a perseguição diferenciada, pois para ele há duas
categorias de seres humanos, que são os cidadãos e os que são inimigos. A penas
para o “inimigo seria uma medida de força dotada do efeito físico de custódia de
segurança”7, para prevenir fatos futuros. Para fundamentar esta tese, Günther
Jakobs volta nos séculos XVII e XVIII para encontrar filósofos que sustentassem a
existência de duas categorias de seres humanos, demonstrando que há: “as
pessoas racionais (ou cidadãos), de um lado, e os indivíduos perigosos (ou
inimigos), de outro”8.
O Direito Penal do Inimigo para estabelecer critério de separação utilizar-se
do silogismo jurídico, partido da premissa de que os autores de crime econômico ou
sexual são inimigos de todos (Estado e sociedade), desse modo, se X praticou
crime econômico, logo, X deve ser processado sem garantias legais. Entretanto, o
equívoco desse silogismo está justamente em anular princípios jurídicos
fundamentais. Destarte, a tese traz a desigualdade entre os cidadãos e inimigos
contrariando o princípio democrático das revoluções que resultaram na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, o grande problema da tese do direito
penal do inimigo é que ela promove um modelo autoritário de controle social, que
acaba por inviabilizar a efetivação de princípios constitucionais de democracia real,
principalmente, na América Latina e no Terceiro Mundo9.
Para Günther Jakobs o desejo do direito é moldar a sociedade, por isso a
conduta em conformidade com a norma é esperada, de modo que espera-se que as
pessoas comportem-se de acordo com a norma, ou seja, que não a desobedeçam.
Juarez Cirino dos Santos diz que as teorias do conflito da moderna
Sociologia, baseia-se nas contradições econômicas e políticas, mas Günther
Jakobs preferiu o consenso da velha teoria do contrato social para definir sociedade
e Estado, sustentando que os criminosos seriam inimigos da sociedade, entretanto,
os distingue entre criminosos e inimigos, classificando os “criminosos em (a)
autores de fatos normais (punidos como cidadãos) e (b) autores de fatos de alta
traição (punidos como inimigos) ”10.
Neste sentido para Eugenio Raúl Zaffaroni a doutrina penal, para camuflar a
aceitação da tese do inimigo no direito penal, importa as teorias políticas do Estado
liberal ao Estado absolutista, enfraquecendo, assim, os princípios do Estado
Democrático de Direito. Teóricos políticos como Hobbes e Kant, contribuíram para
reforçar esses obstáculos, mas o erro não é apenas deles. Segundo Zaffaroni, as
tendências atuais do poder punitivo não podem ser deixadas de lado pela doutrina,
JAKOBS, Günther; MELIÁ, Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas... Op. Cit. p. 21..
p. 37
8
SANTOS, Juarez Cirino dos. O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal
desigual. Disponível em: http://icpc.org.br/wp-content/uploads/2012/05/direito_penal_do_inimigo.pdf.
Acesso em 25.05.2016. p .2-3
9
SANTOS, Juarez Cirino dos. O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal
desigual... Op. Cit. p. 10-13.
10
SANTOS, Juarez Cirino dos. O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal
desigual... Op. Cit. p. 4.
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pois, nos últimos anos a política criminal regrediu, em que o debate de políticas
abolicionistas ou reducionistas foram praticamente substituídos pelo debate de
expansão do poder punitivo, com isso a tese do inimigo da sociedade ganhou
destaque11.
As correntes abolicionistas consideram que o direito penal traz mais
malefícios do que benefícios, sendo assim, eles idealizam o controle do crime por
meio de um combate às causas sociais da delinquência, que utilizam de “medidas
conciliatórias extra estatais, indenizações reparatórias e similares” 12 para resolver
os conflitos.
No entanto, essa teoria, para Claus Roxin, não se confirma, tendo em vista
que a Alemanha, desde de 1950, vive num estado de bem-estar cada vez maior,
mas a criminalidade aumentou, portanto, a realidade não confirma a tese de que a
criminalidade diminui com reformas sociais. Desse modo, para ele é mais realista a
suposição socióloga da criminalidade como comportamento desviante e que irá
sempre existir.
Interessante é a justificativa apresentada sobre a perpetuação da
criminalidade, posto que se a população passa fome, “surge a criminalidade de
pobreza”, mas se a população apresenta boas condições financeiras surge a
“criminalidade de bem-estar”, pois há sempre o desejo de ter mais posses, ter mais
poder. Logo, Claus Roxin conclui que, nem no Estado do bem-estar social o
abolicionismo não acabará com o direito penal 13.
Eugenio Raúl Zaffaroni sustenta que que a violência deve ser respondida
com a não violência. Ele defende que os conflitos nunca foram resolvidos com a
violência, salvo se a solução for o genocídio. A história conta que os conflitos que
não finalizaram no genocídio foram resolvidos com negociação política, entretanto,
a globalização minimizou a política do Estado, que assumiu as práticas prémodernas, em que se limita a definir o inimigo para que possa exterminá-lo14.
A essência do tratamento do inimigo está em negar a condição de pessoa,
considerando seu aspecto perigoso, privando-o de direitos individuais e
desconsiderando, juridicamente, a pessoa. É certo que o Estado pode retirar a
cidadania do indivíduo, porém, nunca poderá retirar seu direito humano 15.
Assim, ao deslocar o princípio de igualdade para o princípio da desigualdade
legal, ou, se a garantia constitucional do devido processo legal depender da
modalidade do autor, em que se aplica ao cidadão, mas nega ao inimigo, logo, o
Estado Democrático de Direito será deslocado pelo estado de polícia 16.
As teorias etiológicas da criminalidade são limitadas como ciência e
conservadoras como política e desumanizam o autor de fatos criminosos. Já a
teoria política da criminalização diz que crime é um fenômeno social criado pela lei
penal e criminoso é o sujeito estigmatizado pelo Sistema de Justiça Criminal, em
que há uma a criminalização seletiva do oprimido pelos processos de definição legal
11

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p.12-13.
ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
p. 3. 4.
13
Idem. p. 3. 4.
14
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal... Op. Cit. p. 17.
15
Idem. p. 18.
16
SANTOS, Juarez Cirino dos. O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal
desigual... Op. Cit. p.20.
12
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de crimes e de produção judicial de criminosos. Entretanto, as teorias do controle
social trazem uma ciência ingênua, contudo, uma política perversa; oscilando entre
“tolerância zero, que significa intolerância absoluta, e o discurso do direito penal do
inimigo, que significa extermínio de seres humanos” 17.
Objeto do Direito Penal é muito mais do que a norma penal, pois nele está
inserido as relações sociais, políticas e culturais. Por essa razão, torna-se
fundamental que se tenha interação com outras ciências, como por exemplo, a
filosofia, a sociologia e a antropologia. Não obstante, ao analisar o Direito Penal
deve-se partir da crítica criminológica, reconhecendo que, primeiramente, ele causa
estigmatização e seletivização. A tese do labelling approach (Teoria do
Etiquetamento Social), sustenta “que as condutas são neutras, mas através dos
mecanismos de criminalização são escolhidas aquelas que serão consideradas
criminosas”18, para constatar basta observar a condição socioeconômicas das
populações carcerárias.
O dilema do Direito Penal é: entrega a balança nas mãos do juiz e espera
que o juiz seja justo; ou entrega-se a balança ao legislador, em que a prevenção
ficaria no conhecimento do cidadão na consequência se violar a lei. Contudo, o
peso não é justo, pois, o que se coloca no prato é o tipo e não o fato. A solução fica
na multiplicação dos tipos, destarte, o Direito penal torna-se uma espécie de
mostruário à disposição do juiz, para que ele encontre o tipo que se amolde ao caso
concreto19.
Para Luigi Ferrajoli o direito penal mínimo está condicionado e limitado ao
máximo de liberdade e racionalidade, ou seja, corresponde não apenas ao grau
máximo de tutela das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio estatal, bem como a
um ideal de racionalidade e de certeza. Já o modelo de direito penal máximo é
incondicional e ilimitado, sendo excessivamente severo, além de incerto e
imprevisível, em que existe uma ausência do limite ao arbítrio punitivo do Estado20.
Logo, o que direito penal máximo persegue é a certeza que nenhum culpado fique
impune, mesmo que isto custe a injusta punição de um inocente. Por sua vez, a
perseguição do direito penal mínimo é oposta àquela, ou seja, diz respeita que
nenhum inocente seja punido, mesmo que custa a impunidade de um culpado. “Os
dois tipos de certeza e os custos ligados às incertezas correlativas refletem
interesses e opiniões políticas contrapostas”21. Ou seja, quem decide se haverá um
direito penal máximo ou direito penal mínimo é a política praticada pelo Estado.
A adoção do princípio de intervenção mínima no Direito Penal tem efeitos
visíveis, um dos exemplos é o respeito ao ser humano, o Direito penal cuida de
impor uma pena ao homem que atuou de forma contraria ao que disciplina a norma
penal, entretanto, o castigo não deve ultrapassar ao limite do mínimo de dignidade
humana. Outro efeito, já no campo de execução penal, é a progressão de regime,
pois o Estado não pode abdicar o caráter humano do apenado e que a intervenção
que restringe a liberdade limite-se ao mínimo indispensável para a efetivação do
controle social do intolerável22. Com isso o Estado brasileiro deve entender que: a
liberdade em sentido físico um dia chega, entretanto, a psicológica pode nunca
17

Idem. 14-15.
BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral... Op. Cit. p. 5-7.
19
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal... Op. Cit. p.59
20
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal... op. Cit. p. 83.
21
Idem. p. 85.
22
BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral... Op. Cit. 67-71
18
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ocorrer, neste sentido a prisão torna-se perpétua23.
Francesco Carnelutti compara a penitência a um cemitério. Segundo ele
deveria ser um hospital sendo um erro acreditar que a condenação é o fim do
processo, pois a condenação não passa de um diagnóstico elaborado pelo juiz, mas
tal qual o médico, o juiz, também deve prescrever a cura e não só o diagnóstico.
Portanto, também a cura é obra de justiça; porque a finalidade não deve ser
determinar que uma pessoa é delinquente, e sim fazer o possível para torna-lo um
ser humano socializável. “A primeira coisa que ensina a experiência penal é que a
penitenciária não é de fato diferente do resto do mundo” 24, a penitenciaria faz parte
do mundo, destarte, é uma ilusão acreditar que dentro das penitenciarias estão as
pessoas do mal e fora as pessoas do bem25.
4. O PODER PUNITIVO DO ESTADO
O poder punitivo do Estado sempre discriminou os seres humanos, sempre
conferindo um tratamento desumano ao paciente penal, considerando-os como
seres perigosos, os inimigos da sociedade, dessa forma, a essas pessoas são
negados o direito de garantias fundamentais dentro do direito penal, esta analise
não é apenas sobre os fatos históricos ou sociais, como também legais e
doutrinários que acabam legitimando este tratamento ao paciente penal. Mas retirar
o caráter humano da pessoa, não é próprio do Estado Democrático de Direito e sim
dos Estados absolutistas, destarte, surge uma contradição jurídica entre a doutrina
penal e os princípios constitucionais. O poder punitivo estatal, autorizados pela
legislação, não tratam as pessoas como sujeitos de direitos, cabendo à doutrina
constitucional garantista o dever de limitar ou reduzir essa prática abusiva, no intuito
de consolidar os direitos humanos ratificado pelo Brasil e efetivando as normas
fundamentais do Estado de direito26.
Para Eugenio Raúl Zaffaroni o que justifica as atrocidades cometidas pela
humanidade são as ideologias aplicadas conforme um determinado contexto social
vivido, ele cita como exemplos: o genocídio indígena americano e o tráfico de
milhões de homens africanos, como sendo atrocidades justificadas pelas ideologias
(momentâneas). Assim sendo, as ideologias trazem o seu próprio ideal de homem e
o justifica pela necessidade27. Mas, com a proclamação da Declaração Universal
dos Direitos do Homem passou-se a pronunciar um ideal comum a ser buscado,
sendo a Declaração um sistema internacional de garantias aos Direitos Humanos
que se completa com outros instrumentos internacionais que limitam as ideologias,
são exemplos disso: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Carta de
Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, a Declaração Americana de Direitos e
Deveres do Homem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica). Portanto, devem-se levar em conta esses instrumentos
para interpretar o direito penal28. Logo, é indispensável para o devido processo legal
que ele esteja em consonância com a Constituição (controle constitucional) bem
23

CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal... Op. Cit. p. 76.
Idem. p. 82.
25
Idem. p. 70-82.
26
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal... Op. Cit.. p. 11.
27
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro...
Op. Cit. p. 66.
28
Idem. p. 67
24
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como com as Convenções (controle convencional)29.
Tanto o artigo 5º30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto o
artigo 1031 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos dispõe sobre o
tratamento humano que qualquer pessoa deva receber, sobretudo, e com especial
atenção, as pessoas que estão cumprindo pena. No Brasil um dos motivos para
violação desses dispositivos é a superpopulação carcerária, em que a distribuição
das vagas é por vezes ilógica, pois se reserva maior número de vagas em regime
fechado, que são destinados para os casos graves; poucas vagas para o
semiaberto, destinado para os casos intermediários, e quase nada para o regime
aberto.
Portanto, se analisar a lógica do sistema brasileiro, perceber-se que os casos
de crimes graves são maiores do que os de crimes menos graves, o que não é
verdade. Se a legislação permite a progressão de pena, no qual o apenado passa,
progressivamente, para regimes menos severos, seria óbvio que a demanda maior
de vaga fosse para o regime mais brando. O poder designado para construir e
administrar o sistema prisional é o Poder Executivo, que inverte as prioridades do
sistema, inviabilizando as garantias resultadas do princípio de legalidade e aniquila
a pretensão do Poder legislativo de resgatar a dignidade humana dos
condenados32.
O poder punitivo do Estado brasileiro seleciona, de forma quantitativa e
qualitativa, quem será punido, escolhe o inimigo utiliza-se de parâmetro, como, por
exemplo o perigo que esta pessoa representa à sociedade.
O aumento do número de presos tem relação direta com o processo de
desigualdade e de exclusão. O sistema punitivo do Brasil foi gerado no útero do
patrimonialismo, da escravidão e da exclusão, em que os estabelecimentos penais
são o retrato da violação da dignidade humana. O Departamento Penitenciário
Nacional assume que no Brasil há uma tendência de aumento das taxas de
encarceramento, que já são elevadas, cerda de 300 presos para cada 100 mil
habitantes, mais que o dobro da taxa mundial e não para por aí, visto que a
população prisional brasileira cresce aproximadamente 7% ao ano33.
O sistema penal brasileiro tem como base a uma visão distorcida dos
princípios da igualdade e da dignidade humana, sendo constante o uso dessa
distorção para naturalizar a desigualdade que é institucionalizada, repetindo
diariamente os fenômenos políticos da “invisibilidade pública” e “humilhação social”,
fica, então, evidente que o sistema penal brasileiro está longe de ser efetivamente o
guardião dos bens jurídicos fundamentais da sociedade34. Prevenir crimes é melhor

29

LOPES JR., Aury e PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao
juiz:
rumo
à
evolução
civilizatória
do
processo
penal.
Disponível:
<http://www.ibccrim.org.br/revista_liberdades_artigo/209-Artigos>, acesso em 15/10/2015. p. 11-14
30
“Ninguém será submetido a torturas nem a tratos cruéis, desumanos ou degradantes.”
31
“Toda pessoa privada de sua liberdade será tratada humanamente e com respeito à dignidade
inerente ao ser humano”
32
BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral... Op. Cit. p. 41.
33
Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de
informações
penitenciarias-INFOPEN.
Dezembro
de
2014.
Disponível
em:
http://www.infopen.gov.br. Acessado em: 28/04/2016. p.7.
34
CARVALHO, Thiago Fabres, STRECK Lenio Luiz. O Direito Penal como mecanismo de gestão
da subcidadania no Brasil: (in)visibilidade, reconhecimento e as possibilidades hermenêuticas do

8

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

do que punir, os legisladores devem tentar impedir o mal, do que repará-lo. No
entanto, os meios que se aplicam são insuficientes e contrários ao fim que se
propõem, porque, as penas são um ato de violência contra o cidadão 35.
Claus Roxin diz que: “a justiça criminal é um mal talvez necessário e que, por
isso, se deve promover, mas que continua sendo um mal” 36, pois, a justiça criminal
submete as pessoas, que nem sempre são culpadas, a perseguição criminal com
consequências graves do ponto de vista social e psicológico, estigmatizando-a e
desclassificando-a, além do mais excluindo-a do convício social.
Desta forma, no estado Democrático, os investigados ou acusados não
deveriam ser equiparados a condenados, na perspectiva da presunção de inocência
como norma de tratamento que deve disciplinar a persecução penal, seja na fase
investigativa ou na fase processual. A presunção de inocência está inserida nos
direitos e garantias processuais que integram o devido processo legal, que traz
ainda: “a legalidade, a inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos, a
imparcialidade do órgão jurisdicional, a publicidade dos atos processuais e o
contraditório”37. É muito importante que durante o julgamento seja respeitado a
presunção de inocência, e em caso de dúvidas se opere a regra: in dubio pro reo,
evitando-se ao máximo o efeito simbólico da persecução penal.
Sobre o processo Legal a Constituição Federal, de 1988, no art. 5º, LIV,
dispõe que: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”. Consoante, ao dispositivo secular da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, art. XI, nº 1, que dispõem: “Todo homem acusado de um ato
delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha
sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”. Logo, o devido
processo legal, manifesto na Carta Maior, tem reflexos no ordenamento jurídico,
como, por exemplo, o art. 282 do CPP, essa disposição é para a ampliação da
tutela da vida, propriedade e liberdade.38
O perfil das pessoas privadas de liberdade se alteram ao longo do tempo e
conforme alguns fatores, como, por exemplo: “mudanças na dinâmica criminal,
alterações na legislação, ênfase maior ou menor do sistema de justiça criminal
sobre certos crimes e criminosos e diversos outros fatores” 39. Logo, o perfil criminal
não reflete tendências criminais, e sim as práticas do sistema de justiça criminal.
Dessa forma, entre os tipos criminais mais recorrentes à população carcerária,
estão os crimes contra o patrimônio, contra pessoa e os relacionados às drogas que

princípio da Dignidade Humana no campo penal. Universidade do Vale do Rio do Sinos, 2015. p. 1718.
35
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas... Op. Cit. p. 66.
36
ROXIN, Claus. Estudos de direito penal... Op. Cit. p. 2.
37
ARANTES FILHO, M. G. B. Notas sobre a tutela jurisdicional da presunção de inocência e sua
repercussão na conformação de normas processuais penais à constituição brasileira. Revista
Liberdades, v. 4, p. 24-43, 2010. p. 27- 30.
38
ROSA, Alexandre Morais da. Devido processo (penal) substancial: 25 anos depois da CR/88.
Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional, v. 1, n. 01, p. 145-164, dez. 2013. Disponível
em http://revistadocejur.tjsc.jus.br/cejur/article/download/29/33. Acessado em 16/10/2015. p. 151154.
39
Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de
informações penitenciarias-INFOPEN...Op. Cit. p. 27.
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juntos somam 87% do total de pessoas encarceradas40.
A crise na segurança pública brasileira continua sendo um ponto crítico para
o Estado brasileiro, o qual verifica, inerte e silenciosa, a crescente onda de
criminalidade, violenta e não violenta. Todavia, as políticas públicas de segurança
mantem seus métodos antigos e convencionais, que são incapazes de acompanhar
as mudanças sociais e institucionais41. Assim, a pena, que supostamente era para
ressocialização, virou um meio de defesa da sociedade, porque se tem a
esperanças de que manter um indivíduo encarcerado trará a paz social. É nesse
sentido que Francesco Carnelutti coloca que:
Civilização, humanidade, unidade são uma coisa só: trata se
da possibilidade alcançada pelos homens de viverem em paz.
Nós temos todos um pouco a ilusão de que os delinquentes
sejam aqueles que perturbam a paz e a perturbação se elimina
separando os dos outros; assim o mundo se divide em dois
setores: o dos civilizados e o dos incivilizados, uma espécie de
solução cirúrgica do problema da civilização. Aqui a ideia é
exposta, como sempre acontece quando se procura simplificar
a expressão, em termos paradoxais; mas não seria difícil
demonstrar que ela corresponde exatamente ao modo de
pensar comum, empírico, científico e por fim filosófico42.
Não existem evidencias de que o encarceramento em massa, da maneira
como é feito no país, tenha um resultado positivo na redução efetiva de crimes. Pelo
contrário, o cárcere tem reforçado o ciclo de violência.
Por fim, para Claus Roxin, o futuro do direito penal tende a ser mais suave do
que o atual, pois, já se pode visualizar a substituição da pena privativa de liberdade
pela de multa ou a prisão domiciliar ou a proibição de dirigir, com isso as mudanças
essenciais em parte já estão ocorrendo. A liberdade ainda é um direito fundamental,
abrir mão dela para sustentar processos midiáticos é um perigo para o Estado
Democrático de Direito.
5. DA CLIENTELA DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO
Em 20 anos a população carcerária brasileira cresceu 400%.
No Brasil quase 40% da população carcerária são presos provisórios (sem
sentença condenatória). Segundo Eugenio Raúl Zaffaroni o Estado tem a população
carcerária que decide politicamente ter. O Brasil decidiu ter 622.202 mil preso43.
Para o penalista o sistema penitenciário são “máquinas de fixação das condutas
desviantes”.

40

Idem. p. 27.
Santos, Vinicius Lang dos. O Direito constitucional ao prazo razoável e a duração da prisão
preventiva. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais). Faculdade de Direito, PUCRS.
Orientação: Prof. Dr. Nereu José Giacomolli. Porto Alegre, 2008. 136 f. p. 30
42
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal... Op. Cit. 2002. p. 81.
43
Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de
informações penitenciarias-INFOPEN- dezembro de 2014 disponível em: http://www.infopen.gov.br.
Acessado em: 28/04/2016. p.14
41

10

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

O Direito penal é vinculado à política, política é atrelada a ideologia, que por
vez acarreta na perda da cientificidade, visto que, ignora o estudo a respeito do
objeto do Direito Penal e prende-se à um querer momentâneo. É certo que o Direito
penal é utilizado como instrumento pelo Estado para o controle social, conquanto,
sua operação é de fato uma violência. Este controle social é de emergência, em que
seu uso é ativado em situações de intolerância.
O que deve ser compreendido pelos legisladores é que: Estado
Democrático de Direito não deve usar medidas de “emergência” ou de “exceção”.
Contudo, nota-se que os processos de legitimação aproximam o Estado brasileiro
de um Estado autoritário, fato é que as políticas penais de emergência são
geralmente vinculadas à perspectiva da criminologia etiológica44 (que compreende
fatores biológicos, sociais e/ou familiares como elementos constitutivos do
comportamento criminoso).
O Direito Penal está limitado por normas postuladas, princípios e regras,
entre eles o princípio da legalidade, da imputação subjetiva, da culpabilidade, da
humanidade, da intervenção mínima (ultima ratio), enfim, todas as garantias
fundamentais, assim, somente será legitimo o emprego de sansões para preservar
a convivência social e respeitar a dignidade da pessoa humana45.
Uma das garantias mais complexas é a dignidade da pessoa humana. É
complexa em razão da dificuldade de ser conceituada46, mesmo para os efeitos da
norma jurídica, uma vez que o sentido que pode ser extraído do texto legal são
vários, o que não ocorre com outras garantias, tais como: integridade física,
intimidade, vida, propriedade, etc. Apesar desta dificuldade, reconhece-se que a
dignidade é intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, devendo
ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida por todos e, principalmente,
pelo próprio Estado47.
Por causa do pluralismo e da diversidade de valores que se manifestam na
sociedade, a dignidade da pessoa humana não poderá ser conceituada de maneira
fixa, mas defende-se que se trata do único valor da civilização que deve ser
protegido48. Não obstante, tem-se que a dignidade é atingida sempre que a pessoa
é rebaixada a coisa, a mero instrumento, ou seja, quando a pessoa é
descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos, não respeitando sua
vida, integridade física e moral, destarte, a pessoa não terá dignidade, sendo então
essa pessoa objeto de arbítrio e injustiças49. É o que ocorre quando o Estado
prende uma pessoa e não justifica, por meio do processo, sua prisão.

44

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS (SAL). Excesso de
prisão provisória no Brasil: Um estudo empírico sobre a duração da prisão nos crimes de furto, roubo
e tráfico (Bahia e Santa Catarina, 2008-2012). Brasília, Ministério da Justiça, Secretaria de assuntos
Legislativos; Ipea, 2015. 112. il. — (Série pensando o direito; 54). p. 93.
45
BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 3-4.
46
SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma
compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito
Constitucional – RBDC n. 09 – jan. /jun. 2007. p. 362-364.
47
Idem. p. 365-363.
48
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Tradução de José Antônio Cardinalli.
Campinas: Bookseller, 2002. p. 48
49
SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma
compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito
Constitucional Op. Cit. p. 378- 380.
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A liberdade individual não necessita de justificativa, do outro lado, a
legitimidade do poder de punir do Estado, sim. Para Aury Lopes Jr. o Estado só
pode aplicar uma pena quando existe um injusto culpável ao lado do devido
processo penal, posto que “a pena não só é efeito jurídico do delito, senão que é
um efeito do processo”50. Desse modo, somente a jurisdição prova que um sujeito
cometeu um crime. O princípio da jurisdição, que determina que a condenação só
venha com o juízo e que no decorrer do processo, preserva a garantia da ampla
defesa (autodefesa e defesa técnica), em que a presunção de inocência deve ser
respeitada até o transito em julgado51.
A Lei 12.403/2011 tinha a pretensão de pôr a prisão como a última ratio das
medidas cautelares, no entanto, foi possível verificar uma alteração nas práticas
judiciais. O diploma legal mudou o dispositivo do art. 310 do CPP, contudo, verificase que “a lógica judicial permanece vinculada ao protagonismo da prisão, que a
homologação do flagrante, longe de ser a exceção, figura como regra no sistema
processual penal brasileiro”52.
O que garante o funcionamento do sistema criminal no Brasil é a prisão em
flagrante, que é a principal forma de repressão ao crime, pois, praticamente não
haveria processos criminais se não fossem as prisões em flagrante. Segundo a
pesquisa do Ministério da Justiça53, a polícia é a instituição que elege e formaliza o
sujeito que será preso e processado, ou seja, é a autoridade policial a responsável
para colher os elementos de autoria e materialidade no flagrante e caberá a ela
“escolher” sua clientela. Assim, é frequente os testemunhos de policiais como
fundamento probatório das decisões judiciais, bem como a conversão dos
flagrantes em prisão cautelar o que só corrobora com a seleção dos cidadãos
“inimigos” que serão presos.
No Brasil são quase 250 mil pessoas presas antes de serem julgadas em
primeiro grau jurisdição54 violando diretamente os Tratados Internacionais que prevê
o princípio da presunção de inocência. Este princípio está inserido no rol das
garantias do devido processo legal, sendo possível averiguar diferentes abordagens
sobre sua aplicabilidade, que pode ser: i) uma garantia política; ii) uma norma de
tratamento; iii) e uma norma de julgamento.
A presunção de inocência é uma garantia contra o arbítrio punitivo estatal, ou
seja, é uma garantia política que está assegurada pela Constituição Federal, que
tem como fundamentos: a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a verdade e a
segurança. Está, também, ligada aos princípios do favor rei e do favor libertatis,
relacionadas à tutela da liberdade do cidadão. “Toda questão pertinente ao status
libertatis há que ser interpretada de forma mais benigna ao cidadão que venha a ser
50

LOPES Jr., Aury. Direito processual penal... Op. Cit. p. 48.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002. p. 441.
52
LOPES JR., Aury e PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao
juiz: rumo à evolução civilizatória do processo penal... Op. Cit. p.12-13.
53
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS (SAL). Excesso de
prisão provisória no Brasil: Um estudo empírico sobre a duração da prisão nos crimes de furto, roubo
e tráfico (Bahia e Santa Catarina, 2008-2012). Brasília, Ministério da Justiça, Secretaria de assuntos
Legislativos; Ipea, 2015. 112. il. — (Série pensando o direito; 54). p. 38 - p. 53.
54
Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de
informações
penitenciarias-INFOPEN.
Dezembro
de
2014.
Disponível
em:
http://www.infopen.gov.br. Acessado em: 28/04/2016. p.15.
51
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criminalmente perseguido”55. Todavia, essas garantias não devem ser observadas
apenas pelas autoridades públicas, nelas incluídas o judiciário, como também
devem ser observadas pelos cidadãos brasileiros.
A Constituição deve ser interpretada pela sociedade e para isso é
fundamental a participação dos cidadãos, para que norma seja adequada à
realidade social, criando uma identidade constitucional genuinamente brasileira 56.
Lenio Streck considera o Brasil um país de modernidade tardia, uma vez que se
pretende efetivar os direitos de terceira, quarta e quinta dimensão, mas ignorara e
deixa de lado os direitos de segunda dimensão 57.
Isso sem falar na gestão administrativa do país, pois o Brasil gastou bilhões
em obras para a copa do mundo e outros milhões para as Olimpíadas, contudo, não
tem verbas para gastar com a educação, com a saúde e demais direitos sociais
básicos da sociedade, que são setores fundamentais de qualquer sociedade que
queira evoluir. Desse modo, “a batalha não é para a reforma da lei, mas para a
reforma do costume”58.
Neste contesto nota-se a precariedade das penitenciarias brasileiras que
demostram o verdadeiro “descaso do Poder Público”59, mais que isso, é uma
verdadeira omissão estatal e revela a falta de conhecimento das autoridades frente
a dimensão dos direitos fundamentais, principalmente da igualdade e fraternidade.
Outro grave problema é que a omissão por parte do Estado assemelha-se a
indiferença do pensamento do povo brasileiro, desse modo, a violação da dignidade
humana tanto é conhecida como é tolerada pela população, demonstrando o anseio
por vingança e o desprezo do criminoso enquanto ser humano 60. Isso sem falar no
discurso da mídia, que apresenta verdadeira aversão pelo sujeito que cometeu ou é
apenas suspeito de ter cometido um crime.
Francesco Carnelutti dizia que: “o homem, quando é suspeito de um delito, é
jogado às feras” (opinião da pública), isso porque, as garantais do acusado são
conflitantes com a liberdade de imprensa, dessa forma, assim que é reconhecido
como suspeito toda sua vida é investigada e publicada para que todos possam
julgá-lo e a pessoa acaba despida de sua dignidade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema carcerário brasileiro é precário e não realiza a sua missão de
ressocialização. É nítido a falta de interesse por parte do Poder Público em
promover melhores condições para o cumprimento da pena de um condenado, além
da existência daqueles que são/estão presos sem que uma sentença condenatória
tenha sido proferida em seu desfavor.
Não bastasse a omissão do Estado, tem-se a indiferença do povo brasileiro
em relação aos seus “inimigos”, clientes do direito penal. A violação da dignidade
humana tanto é conhecida como é tolerada pela população, comprovando a
vontade de vingança e o desprezo para com o criminoso enquanto ser humano.
Para fomentar tudo isso teses respeitadas como a do Direito Penal do Inimigo, de
Günther Jakobs, são importadas para o direito brasileiro, entretanto, sua tese é
distorcida no país.
O Estado Democrático de Direito não deve usar medidas de “emergência” ou
de “exceção”. Contudo, pela pressão da mídia e pelo desejo ardente de uma
reprimenda mais grave aos criminosos por parte da população, torna os processos
de legitimação do Estado autoritários e discricionários, pois, as instituições tentam
corresponder os apelos de emergências, e quase sempre as políticas penais de
emergência são vinculadas à perspectiva da criminologia etiológica, que leva em
consideração as características biológicos e sociais do indivíduo para o definir como
criminoso.
No Brasil a crise na segurança pública se arrasta a anos e com índices da
criminalidade cada vez mais alarmante. O dia-a-dia tem demonstrando que os
meios de segurança não são capazes de realizar uma mudança em seus métodos,
preservando os antigos e convencionais métodos de encarceramento como sendo a
única forma de repressão.
Portanto, é necessário repensar o Direito Penal Brasileiro, pautado a sua
construção nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e nos
princípios norteadores da dignidade humana dispostos no ordenamento jurídico
pátrio e nos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil, garantindo e justificando
desta maneira a nomenclatura utilizada pelos juristas, de que há, em verdade, um
Estado Democrático e Social de Direito no Brasil.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta como problema analisar o feminicídio no Brasil, como
homicídio qualificado, qual é retratado no parágrafo 2º, inciso VI, do artigo 121 do
código penal brasileiro que, alterado pela Lei nº. 13.104/2015, formalizou a
nomenclatura e as possíveis causas de aumento da pena. Destacados tais dados
históricos da legislação, será apresentado o conceito de feminicídio, elucidando, que
se trata de homicídio doloso praticado contra a mulher, por razões da condição do
sexo, igualando a mulher a um mero objeto, que se dá por consumado através da
violência sexual associada ao assassinato. No Brasil, o índice do feminicídio é
preuocupante, sendo assim, cabe destacar que o referido crime é repugnante e fere
os direitos fundamentais da mulher quanto pessoa humana. O feminicídio ocorre em
contexto de violência doméstica e familiar, entre outros, o que é precedido por
diversas outras formas de brutalidade, carregando traços de ódio e anelando a
destruição da vítima. Cabe ainda, salientar que, a Lei nº. 13.104/2015 tirou a
invisibilidade de um crime que ocorre há tempos e, demasiadamente, dentro da
sociedade, o que ajuda a dimensionar a violência cometida contra a mulher, a ponto
de chegar ao desfecho extremo do assassinato. O que pretende-se demonstrar é a
qualidade do crime para uma possível resolução do problema, justamente por
ocorrer com prevalência em contexto doméstico/familiar. Sob o ângulo metodológico,
trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida por meio
do método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados destacam-se a
pesquisa bibliográfica e documental.
.
Palavras-chave: Feminicídio; Homicídio Qualificado; Direitos Fundamentais.
ABSTRACT
The present work presents as a problem to analyze feminicide in Brazil, as qualified
homicide, which is portrayed in paragraph 2, item VI, of article 121 of the Brazilian
penal code, which, as amended by Law no. 13.104 / 2015, formalized the
nomenclature and possible causes of increased sentence. Outstanding such
historical data of the legislation, the concept of feminicide will be presented,
elucidating, that it is a murder committed against women, for reasons of the sex
condition, equating women to a mere object, which is taken for granted through
violence associated with murder. In Brazil, the index of feminicide is worrying, so it is
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worth noting that this crime is repugnant and it hurts women's fundamental rights as
a human person. Femicide occurs in the context of domestic and family violence,
among others, which is preceded by several other forms of brutality, carrying traces
of hatred and yearning for the destruction of the victim. It should also be pointed out
that Law no. 13.104 / 2015 removed the invisibility of a crime that has occurred for a
long time, and too much within society, which helps to scale the violence committed
against women, to the point of reaching the extreme outcome of the murder. What is
intended to be demonstrated is the quality of the crime for a possible resolution of the
problem, precisely because it occurs with prevalence in the domestic / family context.
Under the methodological angle, this is an exploratory research, of a qualitative
nature, developed through the deductive method. As instruments of data collection
stand out the bibliographical and documentary research
Key-words: Feminicide; Homicide Qualified; Fundamental rights.

1. INTRODUÇÃO
Em um primeiro momento, o presente artigo busca conceituar o crime de homicídio,
este previsto na parte especial do Código penal, em seu título I, dos crimes contra a
pessoa, no capítulo I, dos crimes contra a vida, artigo 121, a saber, qual retrata
sobre homicídio simples, homicídio qualificado, homicídio culposo e as possíveis
diminuições ou aumento de pena. (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de
1940).
Dado o conceito de homicídio, passa-se para o conceito de homicídio qualificado,
que segundo Guilherme de Souza Nucci, o Homicídio qualificado é o homicídio
praticado com circunstâncias legais que integram o tipo penal incriminador, alterando
para mais a faixa de fixação da pena. Portanto, da pena de reclusão de 6 a 20 anos,
prevista para homicídio simples, passa-se ao mínimo de 12 e ao máximo de 30 para
a figura qualificada. (NUCCI, 2013, pg. 642)
Elucida, ainda, que o homicídio pode ser culposo, e se tratando deste tipo de
homicídio, se sabe que este, trata-se da figura típica “matar alguém”, embora com
outro elemento subjetivo: culpa. É um tipo aberto, que depende, pois, da
interpretação do juiz para poder ser aplicado. (NUCCI, 2013, pg. 653), no qual o
feminicidio não se encaixa, por quanto foi incluído no rol dos homicídios qualificados,
no artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI, do Código Penal brasileiro. (Decreto-Lei Nº
2.848, de 7 de Dezembro de 1940)
Quando ao conceito de feminicidio, cabe dizer que, o Feminicidio se trata do
assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero.
(GALVÃO, 2017. pg. 9). Ademais, o feminicídio pode ser entendido como um novo
tipo penal, ou seja, aquilo que está registrado na lei brasileira como uma
qualificadora do crime de homicídio. (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de
1940)
Salientando que, existe mesmo de que disfarçadamente, um preconceito e uma
discriminação quando ao sexo feminino, o que muitas vezes, quando a mulher não
aceitas tais naturalizações, leva ao crime de feminicidio. (PISCITELLI, 2009, pg. 89).
Em seguida, se esclarece o conceito de direitos fundamentais, onde Considera-se
direitos fundamentais aqueles que, definidos pela norma constitucional, funcionam
como balizadores da situação das pessoas frente ao Estado. A doutrina usa a
expressão direitos fundamentais em sentido diverso de direitos do homem. Os
direitos fundamentais, assim, são os “direitos humanos positivados em uma
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determinada Constituição”. (MEDINA, 2014, pg. 56). Os direitos fundamentais
passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, a
saber, direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. (BONAVIDES, 2014, pg. 577).
Feita a elucidação a respeito dos direitos fundamentais, resta destacar os direitos
fundamentais abrangidos no presente trabalho afim de demonstrar que, estes, são
feridos pelo crime de feminicidio. Entre eles o direito a vida, este como pressuposto
de todos os demais direitos fundamentais, afinal é em torno da pessoa humana que
gravitam os direitos. (MEDINA, 2014, pg. 62). O direito a existência, este que
consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de
permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital são pela morte
espontânea e inevitável. (SILVA, 2013, pg. 200). O direito à integridade física, de
modo que agredir o corpo humano é um modo de agredir a vida. A integridade físicocorporal constitui, por isso, um bem vital e revela um direito fundamental do
indivíduo. (SILVA, 2013, pg. 201). Conexo ao direito a vida, se destaca o direito à
privacidade/intimidade, esses também, declarados invioláveis, conforme artigo 5º,
inciso X da Constituição Federal.
Ademais, abordando os direitos fundamentais de igualdade que são os direitos
sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades,
nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois
fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.
(BONAVIDES, 2014, pg. 577/578), esclarecendo que o crime de feminicidio, de
violência do homem contra mulher, constitui em tratamento desigual e
descriminação.
Assim, no decorrer deste artigo, se poderá observar uma tentativa de demonstrar
quais e quantos direitos fundamentais, assegurados pela Constituição, são
transgredidos pelo crime de feminicidio. Para isso, o presente trabalho foi
estruturado em três partes, começando pela concepção de homicídio, qualificado,
culposo, demonstrando o feminicidio como homicídio qualificado, em seguida dando
o conceito de feminicidio, demonstrando, este, como atos de violência de
discriminação contra a mulher, finalizando com a exposição dos direitos
fundamentais feridos pelo feminicidio, um grande transgressor de direitos
constitucionais.
2. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida por meio
do método dedutivo, como instrumentos de coleta de dados destacam-se a pesquisa
bibliográfica e documental, através de obras literárias de doutrinadores consagrados.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Concepção De Homicídio – Feminicidio Como Homicídio Qualificado
A definição de homicídio, dentro da legislação brasileira, se encontra na parte
especial do Código penal, em seu título I, dos crimes contra a pessoa, no capítulo I,
dos crimes contra a vida, artigo 121, a saber, qual retrata sobre homicídio simples,
homicídio qualificado, homicídio culposo e as possíveis diminuições ou aumento de
pena. (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940). Em um conceito
doutrinário, para NUCCI (2013, pg. 630) homicídio é a supressão da vida de um ser
humano causada por outro, homicídio é sinônimo de assassinato.
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Cabe aqui salientar a respeito do homicídio qualificado, sobro o qual, Guilherme de
Souza Nucci Leciona da seguinte maneira:
Homicídio qualificado é o homicídio praticado com circunstâncias legais que
integram o tipo penal incriminador, alterando para mais a faixa de fixação da
pena. Portanto, da pena de reclusão de 6 a 20 anos, prevista para homicídio
simples, passa-se ao mínimo de 12 e ao máximo de 30 para a figura
qualificada. (NUCCI, 2013, pg. 642)

Em palavras mais simples, em se tratando de homicídio qualificado, as
circunstâncias pode ser o modo, a ocasião, a eventualidade no momento do crime, o
qual o qualifica para aumento de pena.
Entretanto, é possível que o homicídio seja culposo, qual Guilherme de Souza Nucci
explica da seguinte forma:
Trata-se da figura típica “matar alguém”, embora com outro elemento
subjetivo: culpa. É um tipo aberto, que depende, pois, da interpretação do
juiz para poder ser aplicado. A culpa conforme o art. 18, II, do Código Penal,
é constituída de “imprudência, negligencia ou imperícia”. Portanto, matar
alguém por imprudência, negligencia ou imperícia concretiza o tipo penal
incriminador. (NUCCI, 2013, pg. 653)

Dado o conceito de homicídio culposo, vale destacar que o feminicidio não se
encaixa neste tipo de homicídio, por quanto foi incluído, pela Lei nº. 13.104 de março
de 2015, no rol dos homicídios qualificados, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI, do
Código Penal brasileiro. (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940)
3.2 Conceito De Feminicídio – Violência E Discriminação Contra A Mulher
O conceito de Feminicidio, dentro na legislação, como já dito anteriormente, se
encontra no artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI, do Código Penal brasileiro, que
promulga o seguinte texto:
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
(...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Demonstrado o conceito dentro da legislação, cabe ainda, dizer que o Feminicidio se
trata do assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de
gênero. (GALVÃO, 2017. pg. 9)
Neste sentido, em seu livro, o Instituto Patricia Galvão, esclarece e enfatiza nas
seguintes palavras:
Feminicídio é um crime de ódio e seu conceito surgiu na década de 1970
para reconhecer e dar visibilidade à morte violenta de mulheres resultante
da discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemáticas. “Essa
forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem repentino ou
inesperado. Ao contrário: faz parte de um processo contínuo de violências,
cujas raízes misóginas caracterizam-se pelo uso de violência extrema. Inclui
uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como o
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estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie”. (GALVÃO, 2017, pg.
11)

Sendo assim, o feminicídio pode ser entendido como um novo tipo penal, ou seja,
aquilo que está registrado na lei brasileira como uma qualificadora do crime de
homicídio. (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940)
Sobre a discriminação contra a mulher, cabe apresentar as palavras de Adriana
Piscitelli, que leciona:
Toda discriminação costuma ser justificada mediante a atribuição de
qualidades e traços de temperamento diferentes a homens e mulheres, que
são utilizados para delimitar seus espaços de atuação. Com frequência,
esses traços são considerados como algo inato, com o qual se nasce, algo
supostamente “natural”, decorrente das distinções corporais entre homens e
mulheres, em especial daquelas associadas às suas diferentes capacidades
reprodutivas. Em muitos cenários, a vinculação entre qualidades femininas e
a capacidade de conceber filhos e dar à luz contribui para que a principal
atividade atribuída as mulheres seja a maternidade, e que o espaço
doméstico e familiar seja visto como seu principal locar de atuação. Quando
as distribuições desiguais de poder entre homens e mulheres são vistas
como resultado das diferenças, tidas como naturais, que se atribuem a uns
e a outras, essas desigualdades também são naturalizadas. O termo
gênero, em suas versões mais difundidas, remete a um conceito elaborado
por pensadoras feministas precisamente para demonstrar esse duplo
procedimento de naturalização mediante o qual as diferenças que se
atribuem a homens e mulheres são consideradas inatas, derivadas de
distinções naturais, e as desigualdades entre uns e outros são percebidas
como resultado dessas diferenças. Na linguagem do dia a dia e também das
ciência a palavras sexo remete a essas distinções inatas, biológicas. Por
esse motivo, as autoras feministas utilizaram o termo gênero para referir-se
ao caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre ideias
sobre feminilidade e masculinidade. (PISCITELLI, 2009, pg. 89)

Com a ideia apresentada por PISCITELLI, é possível compreender que existe
mesmo de que disfarçadamente, um preconceito e uma discriminação quando ao
sexo feminino, o que muitas vezes, quando a mulher não aceitas tais naturalizações,
leva ao crime de feminicidio.
3.3 Direitos Fundamentais – Feminicidio Como Transgressor Dos Direitos
Fundamentais
Conforme as elucidações feitas acima, se faz necessário conceituar os direitos
fundamentais, sendo assim, José Miguel Garcia Medina ensina da seguinte forma:
Consideramos direitos fundamentais aqueles que, definidos pela norma
constitucional, funcionam como balizadores da situação das pessoas frente
ao Estado, A doutrina usa a expressão direitos fundamentais em sentido
diverso de direitos do homem. Os direitos fundamentais, assim, são os
“direitos humanos positivados em uma determinada Constituição” (MEDINA,
2014, pg. 56)

Dado o conceito de direitos fundamentais, convém salientar que, estes, passaram na
ordem institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas. Direitos de
primeira, de segunda e de terceira geração, a saber, direitos de liberdade, igualdade
e fraternidade. (BONAVIDES, 2014, pg. 577)
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Os direitos de primeira geração, quais são os primeiros a constarem do instrumento
normativo constitucional, a saber, direitos civis e políticos. Os direitos de primeira
geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado,
traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade
que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição
perante o Estado. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais, culturais e
econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, nasceram
abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.
(BONAVIDES, 2014, pg. 577/578)
Quanto aos direitos de terceira geração, qual assenta sobre a fraternidade provida
de uma latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção
específica de direitos individuais ou coletivos, direitos que não se destinam
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um
determinado Estado. Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de
existencialidade concreta. (BONAVIDES, 2014, pg. 583/584)

a) Direito a Vida
Dentre os direitos fundamentais, cabe salientar no presente artigo o direito à vida,
este como pressuposto de todos os demais direitos fundamentais, afinal é em torno
da pessoa humana que gravitam os direitos. (MEDINA, 2014, pg. 62). A respeito do
direito à vida, salienta Jose Afonso da silva:
A vida é intimidade conosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesmo,
um assistir a si mesmo e um tomar posição de si mesmo. Por isso é que ela
constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. De nada
adiantaria a Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a
igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida
humana num desses direitos. (SILVA, 2013, pg. 200)

Diante deste ensinamento, se pode dizer que, quando do cometimento do
feminicidio, quando se retira a vida de uma mulher, ocorre a violação do direito à
vida, direito este compreendido como fonte primaria de todos os demais direitos
fundamentais.
Em se tratando de femicicido, cabe ainda, falar sobre o direito a existência, sobre o
qual proclama Jose Afondo da Silva nos seguintes termos:
Consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria
vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo
vital são pela morte espontânea e inevitável. Existir é o movimento
espontâneo contrário ao estado morte. Porque se assegura o direito à vida,
é que a legislação penal pune todas as formas de interrupção violenta do
processo vital. (SILVA, 2013, pg. 200)

Em palavras mais simples, a pessoa humana, independente do sexo, não deve ter o
seu direito a vida, a existência interrompida de maneira violenta que, como já
explicado anteriormente, é o que ocorre no feminicidio, a mulher tendo sua vida
interrompida de maneira cruel.
Ademais, pode-se falar sobre o direito à integridade física, de modo que agredir o
corpo humano é um modo de agredir a vida. A integridade físico-corporal constitui,
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por isso, um bem vital e revela um direito fundamental do indivíduo. (SILVA, 2013,
pg. 201)
Ainda, conexo ao direito a vida, se destaca o direito à privacidade/intimidade, esses
também, declarados invioláveis, conforme artigo 5º, inciso X da Constituição
Federal, que promulga o seguinte texto:
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, a liberdade, à igualdade, à segurança e a
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
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. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)

Em seu livro Curso de Direito Constitucional Positivo, Jose Afonso da Silva destaca
os preceitos de René Ariel Dotti, qual fala que a intimidade se caracteriza como “a
esfera secreta do indivíduo na qual esse tem o poder legal de evitar os demais”.
(SILVA, 2013, pg. 209). Desta forma, quando se está diante de um crime de
feminicidio, a mulher, como individuo, perde o direito de intimidade, uma vez que o
criminoso não pode ser evitado por ela.
b) Direitos de Igualdade
Os direitos de igualdade são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como
os direitos coletivos ou de coletividades, nasceram abraçados ao princípio da
igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los
da razão de ser que os ampara e estimula. (BONAVIDES, 2014, pg. 577/578)
Dentro dos direitos fundamentais de igualdade, se encontra destacado no artigo 5º,
inciso I, que homens e mulheres são iguais perante a lei, estabelecido também no
artigo 3º, inciso IV, da mesma Carta Magna da seguinte forma:
Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
(...)
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Desta forma, afirma SILVA (2013, pg. 219), que a igualdade entre homens e
mulheres já se contem na norma geral da igualdade perante a lei. Já esta também
contemplada em todas as normas constitucionais que vedam a discriminação de
sexo. Motivos esse pelo qual deve ser repugnado o feminicidio, crime que demonstra
maus tratos do homem para com a mulher.
Vale aqui, destacar o que diz Jose Afonso da Silva, ainda a respeito da igualdade de
homens e mulher, que explica:
Mas não é sem consequência que o Constituinte decidiu destacar, em um
inciso especifico (art. 5º, I), que homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta constituição. Era dispensável acrescentar a
cláusula final, porque, ao estabelecer a norma, por si, já estava dito que
seria “nos termos desta constituição”. Isso é de somenos importância.
Importa mesmo é notar que é uma regra que resume décadas de lutas das
mulheres contra discriminações. (SILVA, 2013, pg. 219)
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Sendo assim, o crime de feminicidio, de violência do homem contra mulher, constitui
em tratamento desigual e descriminação.
Salienta Jose Afonso da silva que o sexo sempre foi um fator de discriminação,
esclarecendo da seguinte maneira:
O sexo feminino esteve sempre inferiorizado na ordem jurídica, e só mais
recentemente vem ele, a duras penas, conquistando posição paritária, na
vida social e jurídica, à do homem. A constituição deu largo passo na
superação do tratamento desigual fundado no sexo, ao equiparar os direitos
e obrigações de homens e mulheres. (SILVA, 2013, pg. 226)

A partir do que explica Afonso Silva, se pode perceber a importância da Constituição
Federal, qual elenca os direitos fundamentais de proteção a pessoa humana,
indiferente do sexo, o que dá respaldo para aplicação de penas penais, seja para o
crime de feminicidio, destacado aqui, ou para os demais crimes que ferem os direitos
fundamentais da pessoa humana.
Tudo quando exposto acima, faz voltar a atenção para a Constituição Federal, por
conta, desta, ser a norma fundamental e superior, que cria ou refunda o Estado,
organizando o exercício do poder político, definindo direitos fundamentais e
indicando valores e fins públicos relevantes. (BARROSO, 2010, pg. 396)
Com essa análise feita dos direitos fundamentais, se percebe os inúmeros direitos
que o feminicidio fere, sendo este mais um transgressor de vários Direitos
Fundamentais elencados na Constituição.
4. CONCLUSÃO
O presente artigo esclarece a respeito do feminicidio, crime de violência contra
mulher, em razão do gênero, Em um primeiro momento, elucida do que se trata o
homicídio dentro da legislação brasileira, este, exposto no artigo 121 do Código
penal.
Salientando que há uma separação, uma diferenciação, dos tipos de homicídio,
sendo o feminicidio elencado como homicídio qualificado, por se tratar de crime
praticado com circunstancias legais que integram o tipo penal incriminador, o que
altera o tempo da pena, pois quando se trata de homicídio simples a pena de
reclusão vai de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, e, em se tratando de homicídio qualificado
(como o feminicidio) a pena para o delito vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos,
entretanto o objetivo nunca foi entrar em detalhes quanto ao direito penal, mas sim
demonstrar o quão o feminicidio fere direitos, elencados pela Constituição, como
fundamentais da pessoa humana.
Mesmo que o conceito de feminicidio, na legislação, se encontre descrito no Código
Penal, o objetivo é demonstrar que apesar de elencado no CP, se trata de um crime
doloso contra a vida, mas que alem de ferir o direito à vida, fere vários outros direitos
protegidos pela Constituição da República brasileira. Isto porque se trata de
assassinato de mulheres em contexto marcados pela desigualdade de gênero. O
feminicidio foi acrescentado no código penal como uma qualificadora, justamente
pelo elevado número de assassinado de mulheres dentro no país.
Tal crime mesmo que agora esteja elencado como qualificadora no código penal,
mesmo que estabelecido na Constituição não deixa de acontecer, e isto se dá,
porque existe na sociedade, mesmo que disfarçado, um preconceito e uma
discriminação em relação ao sexo feminino. Em decorrência disto, acontece o crime
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de feminicidio, onde a mulher é vista como um objeto, sendo assim, maltratada,
estuprada e assassinada, pelo simples fato de ser mulher.
Diante disto, se vê a violação do direito a vida e, quando a esse direito, cabe lembrar
que trata-se de uma intimidade conosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si
mesmo, um assistir a si mesmo e um tomar posição de si mesmo. Por isso é que ela
constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. De nada adiantaria a
Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade,
a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num desses direitos.
Sabe-se que, a pessoa humana, independente do sexo, não deve ter o seu direito a
vida, a existência interrompida de maneira violenta que é o que ocorre no
feminicidio, a mulher tendo sua vida interrompida de maneira cruel.
O que se defende aqui, é que o artigo 5º, qual promulga que 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 a vida, a liberdade, à
igualdade, à segurança e a propriedade, fosse realmente respeitado.
Ademais, a igualdade entre homens e mulheres já se contida na norma geral da
igualdade perante a lei, contemplada em todas as normas constitucionais que
vedam a discriminação de sexo.
Motivos esse pelo qual, afirma-se mais uma vez que, deve ser repugnado o
feminicidio, crime que demonstra maus tratos do homem para com a mulher.
Tudo quando já exposto neste artigo, leva-se a crer que ainda é necessário a
implantação de meios protetivos para que tal crime não ocorra.
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FEMINICÍDIO INTÍMO – A CONSTRUÇÃO DE UM CRIME EVITÁVEL
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RESUMO
Segundo dados obtidos no site Feminicídio no Brasil, cada meia hora uma mulher é
assassinada no Brasil, apenas por ser mulher. Ocorre que, como se vê, na maioria
dos casos, não são assassinatos de mulheres aleatórias em razão de sua
condição, são crimes na maioria dos casos, premeditados e anunciados por
pessoas que fazem parte de seu seio familiar.
Quando nos deparamos com a notícia que ocorreu um crime contra a mulher, logo
em seguida, na maioria das vezes, vemos a seguinte informação: “o autor era
esposo, companheiro, ex-parceiro” e assim por diante. Diante desta triste realidade
que nos cerca, é inevitável pensar que este crime ocorre em âmbito familiar, onde a
lei, por mais eficiente que seja muitas vezes não consegue ser efetiva.
O que se busca neste trabalho não é uma analise crítica do tipo penal, é tentar
demonstrar como é um crime construído e como a sociedade pode ajudar aquela
pessoa antes que ela precise aplicar este tipo penal, pois o próprio nome já diz se
trata de um assassinato de uma mulher cuja vida não poderá ser restituída.
O feminicidio se consuma com o ato de matar porem na maioria das vezes começa
em uma fala mais ríspida, na violência psicológica, no sentimento de posse que
essa pessoa tem sobre a outra e é nesse âmbito que é necessário uma intervenção
efetiva do Estado para que, juntamente com o Judiciário, diminua esse numero que
é assustador.
Palavras-chave: Feminicídio; Maria da Penha; Violência Doméstica.
ABSTRACT
According to data obtained on the site Feminicídio no Brasil, every half hour a
woman is murdered in Brazil, just because she is a woman. As it turns out, in most
cases, there are murders of random women because of their condition, are crimes
in most cases, premeditated and announced by people who are part of their family.
When we come across the news that a crime has occurred against the woman,
soon afterwards, most of the time, we see the following information: "the author was
husband, partner, ex partner" and so on. Faced with this sad reality that surrounds
us, it is inevitable to think that this crime occurs in the family, where the law,
however efficient it often can not be effective.
What is sought in this work is not a critical analysis of the criminal type, is to try to
demonstrate how is a crime built and how society can help that person before it
needs to apply this criminal type, because the name itself says it is a murder of a
woman whose life can not be restored.
Femicide is consumed with the act of killing, but most of the time it begins with a
sharper speech, psychological violence, the feeling of possession that the person
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has over the other, and it is in this context that an effective intervention of the State
is necessary to, along with the Judiciary, reduce that number which is scary
Key-words: Femicide; Maria da Penha; Domestic violence.

1. INTRODUÇÃO
Feminicidio trata-se de um homicídio de uma mulher em razão dela ser
mulher. Conforme a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência
contra a Mulher (Relatório Final, CPMI-VCM, 2013) “Ele (feminicídio) se expressa
como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando
cometido por parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da
sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao assassinato”.
(ARAÚJO BANDEIRA, 2017)
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que o
número de assassinatos de mulheres no Brasil chega a 4,8 para cada 100 mil
mulheres. O Mapa da Violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093
pessoas morreram por sua condição de ser mulher. Deste numero, 50,3% são
cometidos pelos próprios familiares, e 33,2% por parceiros/ex-parceiros. Apenas
entre 2003 e 2013, houve aumento de 54% no registro de mortes, passando de
1.864 para 2.875 nesse período. (MARTINS, 2017)
Por esta razão, tratando do feminicidio intimo, que é aquele que ocorre no
âmbito familiar, conforme os dados acima, para Débora Prado e Marisa
Sanematsu, ambas pesquisadoras do Instituto Patrícia Galvão, órgão responsável
na divulgação de dados atualizados sobre violência contra a mulher, trata-se de um
crime evitável, no sentido de que são o ápice de violência contra a mulher que já
vinha sofrendo algum tipo de agressão, seja, física, verbal ou psicológica. Daí a
importância das políticas publicas e da atuação do poder estatal e judiciário, no
combate e prevenção destas condutas. (PRADO; SANEMATSU, 2017)
O presente artigo busca fazer um breve estudo sobre como o feminicidio é
construído e dos impactos que a violência domestica podem ter no aumento dos
índices, bem como demonstrar como a intervenção do estado, através de políticas
publicas, poderá ser eficaz na prevenção.
2. METODOLOGIA
Para a realização do presente artigo utilizou-se de pesquisa bibliográfica e artigos
científicos, na qual foi empregado o método dedutivo, trazendo-se para tanto,
análise doutrinárias e cientifica, a respeito do conceito do feminicidio, fazendo a
distinção daqueles que ocorrem no âmbito familiar e de como a ação efetiva do
estado através das políticas publicas, juntamente com o poder judiciário, poderá
modificar os altos índices, tanto de violência doméstica quanto do feminicídio.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 CONCEITO DE FEMINICÍDIO
O feminicídio trata-se de um crime de ódio, do homicídio de uma mulher
em razão de ser mulher. Nas definições de Izabel Solyszko Gomes:
[...] o feminicídio é a morte violenta, não acidental e não ocasional de uma
mulher em decorrência justamente da sua condição de gênero - ser
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mulher - em uma sociedade patriarcal, machista, sexista e misógina. É a
forma mais extrema de violência praticada contra uma mulher e revela um
conjunto de vulnerabilidades sofridas ao longo da vida (GOMES, 2015,
pág.193)

Portanto, podem ocorrer de maneira isolada, mas também ocorrem como
última instância de extrema violência, tratando-se de um crime construído,
premeditado e muitas vezes por pessoas de seu seio familiar. (GOMES, 2015)
Estão presentes em todas as sociedades independentemente da cultura
onde estão inseridas estas vítimas, como se vê no trecho a seguir:
As mortes de mulheres por questões de gênero, sucedidas nos diferentes
contextos sociais e políticos, nomeadas de feminicídio, encontram-se
presentes em todas as sociedades e são oriundas de uma cultura de
dominação e desequilíbrio de poder existente entre os gêneros masculino
e o feminino, que, por sua vez, produz a inferiorização da condição
feminina, redundando em violência extremada com a qual se ceifa a vida
de muitas mulheres. (OLIVEIRA; COSTA; SOUZA, 2015)

O feminicídio no Brasil não é um crime que sempre esteve previsto no
ordenamento jurídico. Através da lei nº 13.104, sancionada em 9 de março de
2015, a redação do artigo 121 do Código Penal brasileiro foi alterada, criando
então, como modalidade de homicídio qualificado.
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos
§ 2ºSe o homicídio é cometido:
VI - 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.
[...]
§ 7º - A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade
se o crime for praticado:
I - Durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II - Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta)
anos ou com deficiência;
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

No Brasil, o cenário que mais preocupa é o do feminicídio cometido por
parceiro íntimo, em contexto de violência doméstica e familiar, e que geralmente é
precedido por outras formas de violência, porém devido ao ambiente em que ocorre
muitas vezes o Estado não consegue proteger e resguardar direitos as vítimas.
(CAMPOS, 2015).
Rogério Greco explana que estes crimes geralmente ocorrem quando há a
separação do casal, ou seja, quando não há a sensação de domínio sobre aquela
mulher.
Infelizmente, inúmeras infrações penais são praticadas no interior dos
lares, no seio das famílias. Desde agressões verbais, ofensivas às honras
subjetiva e objetiva das pessoas, passando por ameaças, lesões
corporais, crimes contra o patrimônio, violências sexuais, homicídios e
tantos outros crimes. Esses fatos passaram a merecer uma atenção
especial dos criminólogos, que identificaram que os chamados “broken
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homes” (lares desfeitos ou quebrados) eram uma fonte geradora de delitos
dentro, e também fora dele. (GRECO, 2015)

Porém, não necessariamente estes crimes ocorre nestas condições de
vulnerabilidade doméstica. Eles podem ocorrer com mulheres ou até mesmo
meninas, nas situações cotidianas, pela sua simples condição de pertencerem ao
sexo feminino. (GRECO, 2015)
Segundo Suelen Aires Gonçalves em seu estudo denominado Feminicídio:
uma abordagem dos dados, leis e políticas públicas (2011-2015), está se
observando um rápido crescimento deste crime, senão vejamos:
Diversos estados evidenciam pesado crescimento dos índices de
feminicídio na década de 2000 a 2010, como por exemplo, Roraima, onde
as taxas aumentaram 343,9%. Em 2006, ano de promulgação da lei Maria
da Penha (LMP) e em 2013, apenas cinco estados registraram queda nas
taxas de homicídio de mulheres: Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco,
São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto às capitais estaduais, Vitória, Maceió,
João Pessoa e Fortaleza encabeçam as capitais com taxas mais elevadas
no ano de 2013, acima de 10 feminicídios por 100 mil mulheres. (SENADO
FEDERAL, 2013). No outro extremo, São Paulo e Rio de Janeiro são
capitais com as menores taxas. Sobre as cidades, dentre 100 municípios
com mais de 10 mil habitantes do sexo feminino analisados, as cidades
com as maiores taxas de homicídio de mulheres são Barcelos/AM,
Alexânia/GO,
Sooretama/ES,
Conte/PB,
Senador
Pompeu/CE,
Buritizeiro/MG. Houve, nesta década, um aumento de 190% na vitimização
de negras, baixa incidência até os 10 anos de idade. Outro indicador
diferencial é o local da agressão, dos feminicídios, 31,2% aconteceu na
rua, nas proximidades das residências. O domicílio da vítima é também
relevante (27,1% dos casos ocorreram em seus lares), indicando a alta
domesticidade dos feminicídios. (GONÇALVES, 2017, pag. 19)

Diante dos dados citados acima, nota-se que é um crime que precisa ser
combatido, pois as mulheres são as pessoas que mais sofrem crimes na sociedade
mundial.
Segundo a antropóloga Débora Diniz, este novo tipo penal, que está
previsto como uma qualificadora para o crime de homicídio tem ganhado
visibilidade nos ultimo anos, porém trata-se de uma atrocidade que sempre esteve
presente na sociedade brasileira.
O feminicídio pode ser entendido como um novo tipo penal, ou seja, aquilo
que está registrado na lei brasileira como uma qualificadora do crime de
homicídio. Mas, ele pode ser entendido também no sentido mais amplo, no
seu aspecto sociológico e histórico. Nesse sentido, feminicídio é uma
palavra nova, criada para falar de algo que é persistente e ao mesmo
tempo terrível: que as mulheres sofrem violência ao ponto de morrerem .
(DINIZ, 2015)

A inserção deste tipo penal no ordenamento jurídico mostra-se um ganho
para a sociedade, pois enrijecendo a pena em determinadas circunstancias e
distinguindo este crime de um homicídio simples, ou até mesmo excluindo a
hipótese de ser um “crime passional”, poderá se mostrar efetiva no combate, porém
não é suficiente. (OLIVEIRA; COSTA; SOUZA, 2015)
Criminalizar o feminicídio foi uma providência necessária e justa, diante da
dívida que a sociedade possui para com as mulheres; entretanto, a
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judicialização do feminicídio é apenas uma das muitas modificações que o
Estado deve empreender a fim de transformar definitivamente essa
realidade. (OLIVEIRA; COSTA; SOUZA, 2015)

É importante definir, nomear e identificar o problema para assim o Estado
elaborar políticas públicas efetivas e, pois, somente a criação do tipo pena não tem
se mostrado efetiva na prevenção destes crimes, pois segundo Carmen Hein de
Campos, “O feminicídio é a ponta do iceberg, é a consequência. Então, temos que
ter um olhar muito mais cuidadoso para o que veio antes.” (CAMPOS, 2015).
3.2 FEMINICÍDIO E LEI MARIA DA PENHA
Antes da elaboração do projeto de lei que inseriu o feminicídio no
ordenamento jurídico brasileiro, foi sancionada a Lei nº 11.340 em 22 de setembro
de 2006. (CAMPOS, 2015).
Conhecida como Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha
Maia Fernandes, uma farmacêutica que sofreu por anos agressões de seu esposo
Marco Antonio Heredia Viveros, que foram desde agressões verbais e psicológicas
a duas tentativas de homicídio, uma delas deixando-a paraplégica devido a um tiro
nas costas. (RAMALHO, 2017)
O caso da Maria da Penha teve enorme repercussão e foi levado à
Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) da Organização
dos Estados Americanos (OEA). Um dos requisitos para que o caso fosse
apreciado pela CIDH era o esgotamento de todos os recursos na
jurisdição interna, porém com base numa exceção prevista na Convenção
Americana é possível levar o caso à apreciação quando há um atraso
injustificado na decisão dos recursos. (RAMALHO, 2017)

Após anos tentando receber o respaldo do Estado com uma decisão
definitiva, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos se mostrou favorável a
Maria da Penha e emitiu um informe responsabilizando o Estado brasileiro por
omissão, devido aos 15 anos em que o processo ficou paralisado, e por tolerância
a violência contra as mulheres. Além, disto, recomendou a finalização do processo
penal que responsabilizou o agressor, bem como reparação por dano material por
parte do estado em razão da demora do julgamento e por fim, determinou ao
Estado a adoção de políticas públicas para a prevenção, punição e erradicação da
violência contra a mulher, criando assim a lei Maria da Penha conhecida hoje.
(RAMALHO, 2017)
Para compreender o feminicídio íntimo é preciso retomar os parâmetros
estabelecidos pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340) desde 2006:
violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade
doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto,
independentemente de orientação sexual. (SANEMATSU; PRADO, 2017)

Criada com o intuito de ser a resposta do Estado na proteção contra a
mulher, a sua aplicação é um tanto controversa, após 11 anos da criação da lei, o
que se nota ainda uma resistência na aplicação da lei, pois alguns magistrados
consideram que ela viola o principio da igualdade, sendo então inconstitucional.
(RAMALHO, 2017)
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Incrivelmente, na prática ainda há resistência na aplicação da Lei por
alguns juízes. Alguns magistrados consideram a Lei Maria da Penha
inconstitucional, pois segundo os mesmos a lei violaria a igualdade entre
homens e mulheres, já que não há uma lei específica para violência contra
os homens. Ora, se a criação da lei foi justamente para permitir maior
igualdade de gênero, evidentemente que não há qualquer óbice em sua
aplicação, já que na realidade aproxima a mulher ao status ocupado pelo
gênero masculino (RAMALHO, 2017)

Porém, a não aplicação é somente um dos inúmeros problemas na
efetividade da lei. Inúmeras mulheres não denunciam as violências sofridas por
medo, vergonha ou pela morosidade da resposta do Estado. (SANEMATSU;
PRADO, 2017)
Há obstáculos diários para efetiva aplicação da Lei. Alguns argumentam
que por trazer medidas mais rigorosas, a Lei Maria da Penha inibiria as
mulheres agredidas, que deixariam de denunciar os agressores, já
que apesar da violência, não gostariam de ver o marido preso. Contudo,
há quem diga que a inibição seria justamente dos agressores, que deixam
de agredir por saber que existe uma lei que pode levar à prisão.
(RAMALHO, 2017)

O alto número de feminicidios íntimos registrados no país mostra que não
basta haver a lei, ela precisa ser eficaz, e para isto é necessário dar maior
visibilidade a esses crimes através de políticas publicas a fim de erradicar este
crime tão terrível. (SANEMATSU; PRADO, 2017)
Elencamos como um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha o
reconhecimento de que a violência doméstica está aí; outrora, tal assunto
não era sequer falado profundamente antes da entrada em vigor da lei.
[...], não basta haver a lei. É necessária sua eficácia. Mas não só na seara
criminal. A mudança deve ser ampla e alcançar o âmago cultural e
estrutural da sociedade. Pode até parecer piegas, mas deve-se encarar o
fato incontornável de que mulher é gente e não coisa. O que tem matado
mulheres é, principalmente, a misoginia, é a coisificação dos seus corpos,
a desumanização a que são submetidas regularmente. Por tudo isto, uma
lei, por melhor que seja, não é capaz de mudar a mentalidade e a cultura
de um povo.(MARTINS, 2015).

Após o breve estudo acima, nota-se que ambas as leis precisam de
políticas publicas de prevenção, pois o endurecimento das penas não é eficaz se a
sociedade aceita e permite as violências no seio familiar a ponto de ocorrer um
feminicídio. (MARTINS, 2015)
3.3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA AO FEMINICÍDIO: A CONSTRUÇÃO DE
UM CRIME EVITÁVEL
Segundo RAMALHO, pesquisas realizadas no país mostram que cerca de
40% dos homicídios de mulheres são praticados por parceiros íntimos. Afirma
ainda que entre os anos de 2001 e 2011, ocorreram cerca de cinquenta mil
homicídios praticados contra mulheres e devido ao contexto em que os crimes
ocorreram, é possível que um terço desse número seja de feminicídios decorrentes
de violência doméstica, já que ocorreram no domicílio. (RAMALHO, 2017)
Lourdes Bandeira, secretária executiva da secretaria de políticas para as
Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), entende que há, portanto, uma
relação entre a conduta de violência doméstica como sendo a precursora para
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recorrentes agressões e consequentemente a possível ocorrência de um
feminicídio. (BANDEIRA, 2013)
O feminicídio representa a última etapa de um continuun de violência que
leva à morte. Precedido por outros eventos, tais como abusos físicos e
psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica de
dominação masculina e a um padrão cultural que subordina a mulher e
que foi aprendido ao longo de gerações, trata-se, portanto, de parte de um
sistema de dominação patriarcal e misógino. (BANDEIRA, 2013)

Ou seja, a sensação de domínio sobre o outro, a cultura machista da
sociedade brasileira e a vergonha em denunciar, faz com que aumente a sensação
de impunidade do agressor, tornando a mulher refém daquele ciclo de violência
que pode perdurar por anos ou culminar na morte. (RAMALHO, 2017)
Segundo BANDEIRA, “ocorre como o ápice de um processo de terror, que
inclui abusos verbais, sexuais, humilhações e uma extensa gama de privações a
que a mulher é submetida: mamilos arrancados, seios mutilados, genitália
retalhada”. (BANDEIRA, 2013). Ou seja, trata-se de um crime construído, que
começa com a sensação de domínio sobre a outra pessoa e impondo a ela
situações de extrema violência e terror.
RAMALHO traz que tipificar penalmente o feminicídio é valido na tentativa
de erradicação das condutas que refletem nas agressões domesticas, devidamente
previstas na Lei Maria da Penha, porém somente endurecendo as penas não irá
diminuir os índices destas condutas criminosas, ou seja, é necessária a intervenção
efetiva do estado em medidas de proteção as mulheres que já foram agredidas,
incentivar a denúncia para aquelas que sentem medo e de educação aos demais
cidadãos no sentido de erradicar a cultura machista e misógina que assola a
sociedade, quebrando ciclo de violência contra a mulher. (RAMALHO, 2017)
3.4
CIFRA NEGRA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A
INFLUÊNCIA NOS CASOS DE FEMINICÍDIOS ÍNTIMOS
Sabe-se que nos dias atuais, nem todos os crimes ocorridos são
investigados por autoridades policiais para que sejam apuradas a autoria e
materialidade daquele suposto delito e assim tomar as medidas cabíveis para que
o suposto autor seja denunciado e que exista um processo judicial, com posterior
absolvição ou condenação. (ROSA, 2010)
Isto ocorre não porque a autoridade policial não foi eficiente realizando
diligencias cabíveis na investigação ou pela morosidade do Estado em resolver
certos conflitos, ocorrem devido ao que os especialistas chamam de Cifra Negra,
que seria os crimes que não chegam nem a autoridade policial, ou seja, que não
são sequer denunciados. (ROSA, 2010)
Nesse sentido, o termo cifra negra (zona obscura, “darknumber” ou
“ciffrenoir”) refere-se à porcentagem de crimes não solucionados ou
punidos, à existência de um significativo número de infrações penais
desconhecidas "oficialmente”. (ROSA, 2010)

As violências contra a mulher são inúmeras que vão desde perseguições,
agressões físicas, psicológicas, morais, e somadas ao contexto de omissão Estatal,
juntamente com a aceitação da sociedade que está culturalmente acostumada à
violência de gênero, aumenta a sensação de que os acusados sairão impunes e
com isto, geram nas vítimas um receio em denunciar. (VELOSO, 2015).
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Os casos de violência doméstica são onde mais se nota a cifra negra, pois
os agressores são esposos, companheiros, ou seja, são entes familiares dos quais
elas nutrem afeto e por mais que sofram violências gravíssimas, não querem
denunciar por diversos motivos. (VELOSO,2015)
São casos que não denunciados, podem se agravar a ponto que um
feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher, ocorra com aquela vítima.
São casos de violência muitas vezes silenciosos, “protegidos” pelas
paredes dos lares, no âmbito das relações íntimas de afeto ou de
menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Assassinatos
praticados após torturas, espancamentos, mutilações, atos com requintes
de crueldade ou perpetrados por longos períodos de tempo e que tem em
seu ponto máximo a morte. (VELOSO, 2015)

Nota-se que o medo da vítima em relação ao agressor é um fator
determinante para os números elevados de crimes não denunciados, porém não é
o único. A realidade cultural em que a vítima está inserida e a ausência de políticas
públicas influenciam tanto a pratica quanto a sensação de impunidade do agressor.
(SANEMATSU; PRADO, 2017)
A criação da Lei Maria da Penha imputou ao Estado para que elaborasse
medidas educativas e preventivas para estes casos, e isto é um grande marco para
a sociedade, porém nos dias atuais, não se mostra efetivo. (ROCHA, CARDOSO,
2016)
Maria da Penha representaria, em âmbito internacional, as outras milhares
de “Marias” brasileiras que passavam pela mesma situação: sensação de
total impunidade, insegurança e incapacidade perante a violência que
ocorre dentro de seus próprios lares. (ROCHA; CARDOSO, 2016).

Segundo dados trazidos pelo IPEA, no ano de 2001 a 2006, ano da
promulgação da lei, nota-se que não houve redução das taxas anuais de
mortalidade, comparado aos períodos anteriores da vigência da lei. (GARCIA,
2015)
Estudo do Ipea avaliou o impacto da Lei Maria da Penha sobre a
mortalidade de mulheres por agressões, por meio de estudo de séries
temporais.5 Constatou-se que não houve impacto, ou seja, não houve
redução das taxas anuais de mortalidade, comparando-se os períodos
antes e depois da vigência da Lei. As taxas de mortalidade por 100 mil
mulheres foram 5,28 no período 2001-2006 (antes) e 5,22 em 2007-2011
(depois). Observou-se sutil decréscimo da taxa no ano 2007,
imediatamente após a vigência da Lei, conforme pode-se observar no
gráfico abaixo, e, nos últimos anos, o retorno desses valores aos
patamares registrados no início do período. (GARCIA, 2015)

O que se vê na sociedade brasileira é a banalização da violência
doméstica, devido a cultura patriarcal, porem mesmo após 11 anos da criação da
lei, ainda há relutância em reconhecer que o problema é real e está presente na
sociedade, o que dificulta na denúncia. (SANEMATSU; PRADO, 2017)
Vale ressaltar que nos últimos anos tem se dado visibilidade ao tema,
proporcionando as mulheres conhecerem e lutarem por seus direitos, e se nota um
aumento nas denúncias, o que de certo modo indica que os crimes ainda
acontecem, porém, com mais agressores sendo devidamente punidos.
(SANEMATSU; PRADO, 2017)
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É importante frisar que a Lei Maria da Penha não pode ser a única via para
prevenção, deve trabalhar juntamente com políticas públicas e educação
antiviolência, para que assim, não somente os números de agressões diminuam
como também os de feminicídios íntimos, pois não se mostrou efetivo o
endurecimento das penas na inibição do cometimento dos respectivos crimes.
(SANEMATSU; PRADO, 2017)
3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE DA VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER
Há poucas décadas a violência contra a mulher é considerada um
problema de ordem pública, ou seja, um problema que move a máquina estatal
para a prevenção destes tipos de violência e, apesar das mulheres terem garantido
direitos econômicos, civis e políticos em meados do século XX, somente após a
promulgação da Constituição Federal de 1988 é que se nota a atenção dos
legisladores e juristas para estes tipos de crime que assola a sociedade nos dias
atuais. (MARTINS; CERQUEIRA; MATOS, 2015)
Para Camila Boehm, antes mesmo da promulgação da Constituição
Federal, no ano de 1985, o então Secretário de Segurança Pública do Estado de
São Paulo, hoje Presidente interino do Brasil, Michel Temer, instaurou a primeira
delegacia especializada em atendimento a mulheres vítimas de violência no Estado
de São Paulo, hoje chamadas de DEAMs. (BOEHM, 2015)
Segundo BOEHM, a delegacia foi criada após o então secretário receber
várias denúncias de crimes cometidos nas entidades familiares e que, mesmo a
vítima denunciando, os crimes não eram considerados sérios pelas autoridades
policiais, devido ao contexto patriarcal que ocorria a época.
Nas palavras de Rosemary Corrêa que foi a primeira chefe da DEAMs, hoje
Presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo:
A partir da criação da delegacia, o governo passou a ter ciência e a
enxergar a violência sofrida pelas mulheres, tanto agressões físicas
quanto discriminações e ofensas. Para atendê-las integralmente, criou-se
um setor de assistência social, dentro da própria delegacia, além de um
abrigo para mulheres que não podiam voltar para casa por medo de serem
mortas pelo marido. “Tudo começou a aparecer depois que se mostrou a
realidade que muitas mulheres viviam dentro de casa”. (BOEHM, 2015)

Segundo as diretrizes trazidas na Norma Técnica de Padronização das
Delegacias Especializadas de Atendimento as Mulheres – “DEAMs”, publicada pelo
Ministério da Justiça em 2010, é necessária uma intervenção jurídica e não jurídica
no combate e prevenção destas violências e para isso é devem ser seguidos três
preceitos básicos. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010)
Prevenção - Para a efetivação de uma política voltada à eliminação da
violência contra a mulher, é condição fundamental atuar para a
transformação dos valores discriminatórios ainda praticados pela
sociedade brasileira, especialmente no que se refere aos estereótipos dos
papéis masculino e feminino. Os preconceitos ainda existentes contra as
mulheres estão enraizados na mente e no espírito da maioria da
população e, assim, presentes nas práticas das instituições, demonstrando
a absoluta necessidade de mudanças de paradigmas e, por conseguinte,
um trabalho de renovação das práticas sociais.
Assistência - A assistência é conformada pela integração e articulação da
Assistência Social governamental e não-governamental, do Sistema Único
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de Saúde, do Sistema de Segurança e outras políticas públicas e
benefícios sociais destinados à proteção e assistência social às mulheres
em situação de vulnerabilidade em virtude da violência sofrida.
Repressão - A repressão aos crimes que configuram a violência
doméstica dá-se pelos órgãos que compõem o Sistema de Segurança
Pública, tais como a Polícia Militar, a Polícia Civil (Delegacia da Mulher), o
Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário (MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, 2010)

Portanto, segundo MARTINS; CERQUEIRA; MATOS, o problema deixou
os lares, os institutos familiares, e passou a ser encarado com seriedade pelo
ordenamento jurídico e pelo Estado, visto que atinge números altos de mortalidade
de mulheres em seus próprios lares, crimes estes que, na grande maioria dos
casos, são cometidos por esposos ou ex-companheiros,
Nas palavras de Ligia Sillos Bufáiçal, este tipo de violência está enraizado
na sociedade, presente nos lares, e por muitas vezes não são denunciados.
[...]. Esse tipo específico de violência se revela uma prática enraizada e de
difícil combate, por diversas razões como, por exemplo: a) vergonha por
parte das vítimas; b) heranças culturais; c) dependência da vítima em
relação ao agressor; dentre outras. Uma ferramenta para mudar essa
realidade é a implementação de políticas públicas com foco ao combate
desse tipo de violência. (BUFÁIÇAL, 2015)

Para o Estado, estes crimes são de difícil investigação e posterior
reparação, pois dentro dos lares a ação Estatal pode não ser efetiva. Com o
avanço das legislações preventivas e punitivas dos crimes contra a mulher, nota-se
que estes crimes estão se tornando perceptíveis, pois as mulheres estão
denunciando devido ao esforço do Estado em punir, porém isto remete que, se há
maiores índices de mulheres que denunciam consequentemente há um aumento
do índice de cometimento destes atos. (MARTINS; CERQUEIRA; MATOS, 2015)
Neste sentido, é importante frisar que se não houver a intervenção do
estado na prevenção dos crimes relacionados a violência doméstica, os índices de
feminicídio consequentemente aumentarão, isto porque o feminicídio é o último ato
de violência extrema da vítima, que começa, na maioria dos casos, com agressões
no seio familiar, sejam verbais, físicas ou morais. (SANEMATSU; PRADO, 2017)
Portanto, nota-se que é de fundamental importância as DEAMs, e que
juntamente com o poder judiciário, poder legislativo e com políticas socioeducativas
voltadas para a educação e ao respeito de toda a mulher, poderá ser eficaz no
combate e futura erradicação destas condutas hoje presentes na sociedade.
(SANEMATSU; PRADO, 2017)
Alem das delegacias especializadas no atendimento de mulheres, hoje
existem varias política pública instauradas no Brasil como o LIGUE 180. Criado em
2005 trata-se de um serviço nacional de denúncia as diversas violências de
gêneros, em suas diversas formas, bem como é capacitado para dar orientações a
respeito dessas praticas. Alem disso, o serviço esta disponível para mulheres que
residem no exterior, em países como Portugal, Espanha e Itália, formalizadas por
meio de convenio entre a Secretaria de Políticas para Mulheres, Ministério das
Relações Exteriores e o Ministério da Justiça com a Secretaria Nacional de Justiça
e Policia Federal. (BANDEIRA, 2017)
4. CONCLUSÃO
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Com base no estudo acima, nota-se que as ultima década foi decisiva no
combate dos crimes relacionados a mulher, pois duas leis foram criadas a fim de
inibir as praticas destas condutas.
Com a criação da lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Pena e a
lei 13.104/2015, lei esta que inseriu o feminicídio como qualificadora do crime de
homicídio, são dois ganhos para a sociedade que tanto sofre com estes abusos.
De acordo com dados trazidos no presente trabalho, vê se que os crimes
de violência doméstica estão intimamente ligados aos crimes de feminicidios
íntimos, pois a violência é a porta de entrada para o feminicídio íntimo.
Porém, nestes casos, somente o endurecimento das penas não tem se
mostrado efetivo no combate da violência domestica e ao feminicídio, pois os
números só aumentam.
Enquanto elaborava este artigo, no período de 7 (sete) foi veiculado à
mídia 5 (cinco) assassinato de mulheres por seus ex-companheiros os cônjuges.
São números que assustam, pois são cinco mulheres cujas vidas foram ceifadas
pelo simples fato de serem mulheres.
Nestes casos, alem da noticia vir acompanhada pelo fato do autor se a
pessoa que ela escolheu para estar ao seu lado, ou não estar, nos casos de
divórcios, sempre há a informação de que a vitima já relatava ter sofrido qualquer
tipo de agressão antes do cometimento do crime.
Muito embora as mulheres estejam denunciando mais, nota-se que se
estão denunciando é porque os novos crimes estão acontecendo, pois não são as
mulheres que estão inseridas em um ciclo de violência a tempos, são casos
novos, todos os dias.
Existem sim, meios de ajuda as mulheres que sofrem as agressões em
seio familiar, o que é de bom grado, pois sem eles, os números seriam ainda mais
exorbitantes. O que precisa e de uma maior abrangência e a criação de uma
educação antiviolência, independente de gênero. Precisa educar a sociedade que
acima de qualquer cultura, é um ser humano que esta ali, sofrendo as agressões
ou perdendo sua vida.
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PSICOPATIA: DESAFIANDO A JUSTIÇA E AS CIÊNCIAS DO
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RESUMO
O presente trabalho aborda a questão da Psicopatia, tema este que desafia a justiça
e as ciências do direito. Há uma controvérsia quanto este tema, pois alguns
enxergam como doença mental, doença moral ou transtorno de personalidade, são
chamados também de sociopatas, psicopatas, predadores sociais. Mostrar como
identificá-los, casos paradigmáticos como o de "Champinha", que concluíram que
possuía um retardo mental moderado, sendo considerado um perigo para a
sociedade, caso continuasse solto, hoje reside por tempo indeterminado em um
hospital psiquiátrico em São Paulo. Verificar-se-á o posicionamento do Direito Penal
sobre esse assunto e que tipo de pena pode-se aplicar quando a pessoa é
considerada mentalmente perturbada, bem como a visão segundo a Criminologia.
Utilizando a metodologia exploratória, por meios de artigos científicos, sites de
internet, livros e matérias relacionadas ao tema.
Palavras-chave: Psicopatia; Direito Penal; Criminologia; Estado; Sociedade.

ABSTRACT
This paper addresses the issue of Psychopathy, a theme that challenges both justice
and law sciences. There is a controversy as this theme, as some see as mental
illness, moral disease or personality disorder, are also called sociopaths,
psychopaths, social predators. To show how to identify them, paradigmatic
paradigmatic ones like the one of "Champinha", who affirm that they have a
moderate mental retardation, being considered a danger for the society, if it continues
free, now resides indefinitely in a psychiatric hospital in São Paulo. What is what is
what is what is what is what is the kind of pen can be, when the person is considered
mentally disturbed, as well as a view according to Criminology. Using an exploratory
methodology, by means of scientific authors, internet sites, books and related
subjects.
Key-words: Psychopathy; Criminal Law; Criminology; State; Society.
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1. INTRODUÇÃO
Utilizar-se-á a metodologia exploratória por meio de pesquisa bibliográfica,
artigos científicos, sites da internet e matérias jornalísticas com relatos sobre o tema
em questão.
A psicopatia é definida como transtorno de personalidade antissocial e esta
ligada as áreas de saúde mental, fornecendo ao Direito Penal qualificadora destes
seres que muitas vezes cometem crimes com requintes de tortura e crueldade.
Todavia, engana-se aquele que acredita que somente os que cometem crimes sem
qualquer arrependimento serão considerados psicopatas, pelo contrário, são
alpinistas sociais, pessoas frias, calculistas, manipuladores, impiedosos.
São homens e mulheres normais, de níveis sociais diferentes e podem estar
ao seu lado lhe manipulando sem que você perceba, muitas vezes permanecendo
no anonimato ser nunca serem descobertos, ficando impunes. Não se importam em
como vão afetar a vida do outro, pois acreditam que tudo o que fazem está correto,
pensando somente na própria satisfação, são religiosos, bons políticos, amantes e
amigos. Alguns passam a vida cometendo pequenos delitos, sem sujar as mãos de
sangue, mas, há aqueles que sentem prazer em cometer os crimes mais cruéis,
sem piedade e remorso. (SILVA, A. 2014. p. 18-19).
Essas pessoas são desprovidas de qualquer tipo de afetividade e muitas
delas possuem inteligência acima da média. Seu principal alvo são pessoas
sensíveis, frágeis, pois essas são de fácil manipulação, permitindo que o psicopata
tenha maior êxito em seu plano. Mas como identificá-los? Qual o posicionamento do
Direito penal e da Criminologia quanto a essas pessoas? É o que veremos neste
breve artigo.
2. DESENVOLVIMENTO
Historicamente e segundo Alvino Augusto de Sá, o crime nasceu com o
homem, vem desde os tempos bíblicos quando Adão e Eva foram expulsos do
Paraíso:
Não se trata da violência explícita presente no ato autoritário de expulsão
do paraíso [...], trata-se, isto sim, de uma conduta ainda anterior a essa,
mais profunda e violenta, é a lei arbitrária e déspota que proibiu o homem
de comer daquela fruta. (SÁ, 2007, p.24)

A criminalidade humana não é algo recente, como posto acima, desde o
princípio da humanidade o homem já tinha um lado delinquente, Adão e Eva,
mesmo possuindo todas as riquezas e terras, foram privados de usufruir do fruto da
árvore do conhecimento, cometendo assim seu primeiro delito. Não foi um ato de
violência propriamente dito, mas sim, a imposição de poder e privação que
acarretou no cometimento do crime.
Seguindo a vertente histórica bíblica, têm-se o fratricídio onde Caim matou
seu irmão Abel. Caim era agricultor e ofereceu produtos da terra, enquanto Abel
que era pastor pegou o melhor de seus carneiros o sacrificou em oferta ao Criador,
Caim não aceitou ser rejeitado e matou o próprio irmão, aqui a motivação seria a
privação do amor. Assim como seus pais, Caim foi punido e foi condenado a vagar
pela terra.
Com o passar dos séculos, os crimes foram evoluindo e tornando-se cada
vez mais brutais, na Grécia Antiga há relatos de crimes bárbaros cometidos por pais
e filhos, crimes sexuais e de incestos que tentavam justificar os atos de violência
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extrema, as chamadas tragédias gregas eram movidas pelo desejo do homem de
poder e a busca por satisfação própria. Desde sua concepção o homem tem o
instinto de luta pela vida, à chamada violência fundamental, sendo uma força que
rompe obstáculos garantindo a sobrevivência, entretanto, tais obstáculos podem ser
outras pessoas que de algum modo estão criando dificuldades na vida do indivíduo,
a ser violento, assim como na tragédia grega do Rei Édipo, que assassinou ao
próprio pai, após este colocar-se em seu caminho, agindo por instinto da violência
fundamental, Émile Durkheim definiu que o crime:
É um fenômeno social e que depende a criminalidade depende do estado
social. Tenha o delito sua gênese em um fator biológico ou endógeno ou
numa causa mesológica, ou até na combinação desses fatores internos e
externos, é inegável que o crime é uma manifestação de vida coletiva, não
fosse à existência de apenas duas pessoas consideradas em um grupo
social. (FERNANDES e FERNANDES, 2010. p. 59)

A criminalidade vem à criminalidade vem de vários fatores, como sociais,
antropológicos, culturais, biológicos, como colocado acima, mesmo que seja fator
biológico a criminalidade não pode existir se a sociedade não existir. O homem tem
o instinto de lutar pela vida e a desigualdade acaba despertando o seu lado violento.
O crime trata-se de uma oposição à sociedade, onde firma conflitos de vontades, o
indivíduo que não deseja seguir as regras da sociedade, por achar que estas não se
aplicam a ele, entra em conflito com o que a sociedade deseja e como será visto em
seguida, há tipos de criminosos diferentes, quando houvesse que certo indivíduo
cometeu um crime, se acredita que existe somente um tipo de criminoso.
A Escola Positiva mostrou-nos que existem tipos diferentes de criminosos e
seguindo as obras de Cesare Lombroso, definiu tipos de criminosos: O criminoso
nato: aquele que nasce com a criminalidade é algo biológico, instinto; criminoso
louco: alienados mentais e que devem permanecer no hospício; criminoso de
ocasião: comete crimes de acordo com a ocasião e os criminosos por paixão: que
usam da violência para solucionar questões passionais. Neste quadro posto por
Lombroso, o psicopata se encaixa no Criminoso Nato, pois sua personalidade não é
adquirida com o passar dos anos, ele nasce com esse transtorno, considerando o
delito como um fenômeno natural e necessário, assim como o nascimento, a morte
e a concepção e relacionando-o a causas biológicas da natureza hereditária.
Através do pensamento de Grispini, que acentuou o delito como elemento da
personalidade, devendo o indivíduo ser tratado de forma adequada, porém, Enrico
Ferri definiu que mesmo não sendo possível imputar o delito ao sujeito, era possível
relacionar a forma em que este foi inserido na sociedade. (BARATTA, A. 2002. p. 3839).

O termo psicopatia teve origem no século XVIII, segundo Jorge Trindade:
Foi introduzida para designar um amplo grupo de patologias de
comportamento sugestivas de psicopatologia, mas não classificáveis em
qualquer outra categoria de desordem ou transtorno mental. (PALHARES e
CUNHA, 2012. p. 138)

A psicopatia pode ser considerada como doença mental, moral ou transtorno
de personalidade, no direito o termo é usado frequentemente em pareceres
jurídicos considerados como semi-imputáveis ou inimputáveis. Diversos
pesquisadores veem a psicopatia como uma doença mental, mas, normalmente
essas pessoas possuem inteligência acima da média e a parte cognitiva da mente
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dos psicopatas é íntegra, tendo plena consciência de seus atos e sendo sua púnica
deficiência, os sentimentos já que esses indivíduos são desprovidos de
sentimentos. Segundo a Classificação Internacional de Doenças da Organização
Mundial da Saúde, classifica como Transtorno de Personalidade Antissocial ou
Dissocial, o primeiro adequa-se como a incapacidade do indivíduo de seguir normas
são propensos a enganar, mentir para obter vantagens agindo por impulso e
agressividade, pode começar a aparecer evidências do transtorno aos 15 anos de
idade. O segundo é o desprezo por obrigações sociais a falta de empatia, além de
um desvio visível em seu comportamento, culpam outras pessoas por seus atos.
Possui duas vertentes, a primária que está presente no indivíduo desde que
é gerado, porém, só aparece mais tarde diferentemente da secundária que advêm
do ambiente no qual o indivíduo vive, e desenvolve-se ao longo de sua vida. Um
caso que se pode citar na psicopatia secundária, é o ocorrido nos Estados Unidos e
que é mostrado através de um documentário produzido pela HBO no ano de 1992,
que relata a história de Elizabeth Thomas, que inicia quando esta tinha apena um
ano de idade e após o falecimento de sua mãe durante o parto, ficou sob os
cuidados de seu pai por aproximadamente sete meses e foi abusada sexualmente
neste período, enquanto seu irmão Jonathan foi negligenciado, após serem levados
por uma assistente social foram adotados por um casal que não podia ter filhos
próprios e só perceberam os sinais de abuso quando Elizabeth começou a se
masturbar constantemente, inclusive em locais públicos, ela gostava de machucar
animais de estimação chegando a torturar passarinhos e a estrangulá-los. Afirmou
no documentário que não gostava de seu irmão e queria mata-lo, abusava
sexualmente de Jonathan e o machucava muito.
Os pais adotivos de Elizabeth só procuraram ajuda, quando facas
começaram a sumir da cozinha, a mãe adotiva de Beth relatou no documentário que
sentiu tanto medo da menina machucá-los que chegou a trancá-la no quarto
durante a noite, assim como adultos com transtornos graves como a psicopatia,
Elizabeth era fria e desprovida de sentimentos, não tinha discernimento entre o bem
e o mau, falando com naturalidade que desejava machucar o irmão por não sentir
nenhum afeto por ele ou por sua família.
Segundo Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Mentes Perigosas: O
Psicopata Mora ao Lado, diz que os psicopatas:
Parecem-se fisicamente conosco, mas são desprovidos deste sentido tão
especial: a consciência.
[...] é difícil acreditar, mas algumas pessoas nunca experimentam ou jamais
experimentarão a inquietude mental, ou o menor sentimento de culpa.
(SILVA, A. 2014. p. 36)

Apesar de serem desprovidos de consciência, são exímios imitadores de
emoções humanas, conseguindo enganar a todos os que estão a sua volta,
mantendo seus instintos ocultos. Em sua grande maioria acreditam serem vítimas
da sociedade, justificando assim seus crimes, contudo, é apenas um show de
manipulação, mas, por serem desprovidos de consciência não se sentem mal pelo
o que fazem, muito pelo contrário, são desprovidos completamente de moralidade
ou constrangimento. Diferente do que se imagina os psicopatas não são loucos ou
doentes mentais, eles são criminosos frios que calculistas que procuram o poder e
uma maneira de subir na vida.
Michel Foucault, seu livro Problematização do Sujeito: Psicologia,
Psiquiatria e Psicanálise, analisa a loucura dentro das sociedades e destaca
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quatro atividades que são normalmente desempenhadas pelo ser humano, sendo
elas:
Trabalho, ou produção econômica; sexualidade, família, quer dizer,
reprodução da sociedade; linguagem, fala; atividades lúcidas, como jogos e
festas. (FOUCAULT, 2014. p. 260)

Todavia, Foucault ressalta que em todas as sociedades existem aqueles que
são excluídos de atividades que parecem tão normais, por serem considerados
perigosos, pois bem, o psicopata era considerado louco e apesar de ser de difícil
identificá-lo, se exclui de atividades normais que envolvem algum tipo de interação
ou afeto, só o fazendo quando estão pensando em seu bem maior.
A grande deficiência dos psicopatas, não é sua loucura ou falta de
consciência muito elo contrário, seu grande e perigoso problema é o déficit de
emoções, pois matam os que estão em seu caminho se este o atrapalhar, cita-se
neste momento o caso de Liana Friedenbach e Felipe Caffé.
O caso de Liana Friedenbach (16 anos) e Felipe Caffé (19 anos), que no dia
31 de outubro do ano de 2003 disseram aos que iriam para o litoral de São Paulo
para passar o final de semana, porém, no dia 1 de novembro foram para a cidade
de Embu-Guaçu, onde compraram mantimentos e pegaram um ônibus até uma
vila afastada do centro da cidade, andaram aproximadamente 4,5km e chegaram a
um sítio abandonado. Neste mesmo dia, Roberto Aparecido Alves Cardoso vulgo
“Champinha” (na época com 16 anos) e Paulo César da Silva Marques
“Pernambuco”, saíram para caçar naquela manhã e durante a tarde depararam-se
com o casal, inicialmente a intenção dos indivíduos era assaltar-los, mas,
perceberam que estes se encontravam desprovidos de pecúnios e Liana garantiulhes que sua família era abastada, podendo pagar a quantia que fosse pedida
foram então levados há um casebre decadente onde não imaginavam o que
estava por vir.
Naquela noite, Liana foi violentada por “Pernambuco” e “Champinha”,
enquanto Felipe permaneceu em outro cômodo da casa, neste ponto, o
adolescente já havia decidido matar Felipe. No dia seguinte, o casal foi obrigado a
andar por uma trilha Champinha parou com Liana e Pernambuco prosseguiu com
Felipe onde o executou com um tiro na nuca, a adolescente não viu nada, apenas
ouviu o disparo e foi informada por Pernambuco que Felipe havia sido liberado. O
pai de Liana, Ari Friedenbach descobriu então que a filha havia ido para EmbuGuaçú, ao invés do litoral e dado a falta de noticias da menina, registrou um
boletim de ocorrência. Neste ponto, chegou ao casebre Antônio Caitano Silva
(dono da casa) e um amigo Agnaldo Pires e Champinha apresentou Liana como
sendo sua namorada e a ofereceu para eles, sendo Liana estuprada por eles
aquele dia inteiro.
No final da tarde, o irmão de Champinha apareceu no local e avisou-lhe que
a polícia procurava Liana, que mais uma vez foi apresentada como sua namorada
foi então que Roberto Aparecido Alves Cardoso decidiu matar a garota e no dia 6
de novembro de 2003, Campinha assassinou Liana friamente com golpes de facão
no pescoço, costas e terminando com golpes com o lado cego no crânio de Liana,
causando traumatismo craniano.
Sem arrependimento, Champinha seguiu sua vida normalmente até o dia em
que foi pego pela polícia e ainda assim não mostrava arrependimento. Não
premeditou seu crime, agiu por impulso e de acordo com as circunstâncias ele é o
típico criminoso nato, nasceu com a predisposição psicopata em seu grau mais
alto de violência sem medidas.
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Ao saber de crimes tão cruéis fica-se perplexo em como podem existir serem
como estes, Ana Beatriz Barbosa diz que:
[...] nossa tendência inicial é buscar explicações no mínimo razoáveis. E
então especulamos: “Ele parecia tão bom... o que aconteceu?”, “Será que
ele não regula muito bem, estava drogado ou perturbado?”, “Será que foi
maltratado na infância?”. E, mergulhados em tantas perguntas, incorremos
no erro de justificar e até “entender’ as ações criminosas dos psicopatas.”
(SILVA, A. 2014. p.42)

O ser humano sempre tenta justificar os atos dos semelhantes, acreditam
piamente que não exista ninguém mau ao ponto de cometer um crime sem
arrependimento, Cesar Lombroso discorre sobre esta ausência de afetividade,
vejamos:
[...] neles parecem mudos, especialmente após o desenvolvimento da
puberdade. O primeiro a apagar é o sentimento da compaixão pela
desgraça alheia, que há segundo alguns psicólogos, muita raiz no nosso
egoísmo. Lacenaire confessava não ter provado nenhuma aversão a algum
cadáver, como se fosse o de seu gato. "A visão de um agonizante não
produz em mim qualquer efeito. Eu mato um homem como bebo um copo
de vinho." (LOMBROSO, 2007. p. 53)

Nem todos os psicopatas são assassinos muitos deles são políticos, amigos,
advogados, que aparentemente são pessoas boas ajudam aos outros, podem ser
extremamente letais, causar danos irreparáveis na vida de uma pessoa. Chegam ao
topo de maneira rápida e normalmente o fazem através de trapaças.
Alguns psicopatas são os famosos “Criminosos Do Colarinho Branco” ou
“White Collar Crimes”, são pessoas de alto padrão econômico que cometem fraudes
dentro de empresas, auxiliam na formação de cartéis, fraudes dentro de governos,
alfândegas e entre tantos outros crimes que causam danos irreparáveis na
economia de um país e muitas vezes não são punidos por seus crimes. Raramente
esses crimes têm emprego de violência ou grave ameaça, na maior parte do tempo,
são cometidos para benefício próprio, como se vê na operação Lava Jato,
considerados a maior investigação de corrupção no Brasil.
Sabe-se que o crime é um ato que vai contra a sociedade e dentro desta
sociedade, sendo que, ao mesmo tempo em que o crime pode ser fato genético ele
pode também partir das circunstâncias sociais no qual o indivíduo foi criado,
seguindo esta linha de pensamento e conforme Ana Beatriz e Foucault destacaram,
alguns desses seres desprovidos de sentimentos são altamente perigosos para a
sociedade e por diversas vezes, se é surpreendido com os chamados “Serial Killers”
(Assassinos em Série).
Esses seres escolhem suas vítimas de forma aleatória, mas, seguem um
padrão quanto à idade, sexo, etnia e em sua grande maioria atacam mulheres, pois
são presas fáceis. O "Serial Killer" dificilmente para de cometer suas barbáries,
cessando apenas quando são pegos ou tem suas vidas ceifadas e muitos deles
nunca foram identificados permanecendo na obscuridade, o mais conhecido casa
de um "Serial Killer" que continua no anonimato até os dias atuais, é o de "Jack, o
Estripador" que matou sem motivação sexual aproximadamente cinco prostitutas no
final do século XIX.
As principais motivações desses indivíduos decorrem de conflitos, fanatismo
religioso, alguns são sexualmente incompetentes ou alienados socialmente. O sexo
para eles é algo secundário pode até ocorrer o estupro, mas, seu foco principal é o
prazer em ferir sua presa. Preferem usar de sua força para matar e agem sozinhos,
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mas, fazem uso de armas brancas como navalhas, facas e punhais normalmente
seguem um padrão em seus assassinatos o que aparentemente visto de fora, seria
mais fácil para identificar o assassino, todavia, sua identificação é difícil por levarem
uma vida comum e usar uma mascara de maneira imperceptível para aqueles que
estão há sua volta.
Segundo Newton Fernandes e Valter Fernandes, dizem que esses seres
desafiam até mesmo a psiquiatria:
Os assassinos seriais representam um capítulo à parte na Criminologia,
pois, aprioristicamente, ele não se enquadra claramente em nenhuma
linhagem tradicionalmente criminosa. Tais homicidas desafiam a Psiquiatria
e seus crimes ensejam ardorosa esgrimadura entre a defesa e a
promotoria pública sobre a incerteza de serem eles normais, anormais,
insanos ou quase-insanos. (FERNANDES e FERNANDES, 2010 p. 671)

Ao serem submetidos há exames clínicos psicológicos, em sua grande
maioria apresenta anomalias e são encaminhados para clínicas psiquiátricas, como
será mostrado mais para frente. Podem-se citar diversos “Serial Killers” pelo mundo,
que ficaram famosos por sua crueldade com suas vítimas e por mais difícil que seja
de se acreditar, alguns deles são mulheres.
No final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, uma
enfermeira que atendia idosos em suas residências na cidade de Boston, começou
a cometer seus crimes, ministrando altas doses de morfina e atropina, mas, foram
seus crimes descobertos somente no ano de 1910 quando a polícia começou a
desconfiar das mortes misteriosas dos idosos, foi então que a enfermeira Jane
Toppan, confessou seus crimes “Acredita-se que ela tenha matado
aproximadamente 100 idosos. Julgada, Jane Toppan disse que nenhum proveito
tirou desses assassínios e que sua vontade era matar o maior número possível de
pessoas. Oficialmente declarada alienada, ela foi internada em nosocômio
psiquiátrico onde faleceu em 1938, aos 84 anos de idade.” (FERNANDES e
FERNANDES, 2010. p. 674 - 675).
Uma incógnita de assassino serial nos Estados Unidos é o chamado
“Zodíaco”, chamando assim, pois enviava cartas criptografadas e assinadas com
um “Z” no final cometeu aproximadamente 50 assassinatos entre os anos de 1966 a
1969, sem aparente motivação, a tiros ou a facadas e em locais afastados públicos.
Diversos suspeitos foram apontados como sendo “Zodíaco”, porém, assim como
ocorreu com “Jack, o Estripador”, nunca foi descoberto quem estaria por trás dos
crimes, ainda hoje existem diversos processos abertos e sem solução.
Já em 1985, Richard Ramirez fanático praticante de rituais satânico invadia
residências durante a noite, estuprava, matava e esquarteja, após marcava suas
vítimas com pentagramas em seus peitos. Cometeu onze assassinatos e foi
condenado á morte. Veem-se crimes de graus diferentes, cada um tendo uma
motivação, porém, todos o fazendo por gostar de sentir o “sangue nas mãos”, esses
criminosos não existem somente no Estados Unidos, Inglaterra ou demais países
do mundo, esses indivíduos também existem no Brasil, a maioria deles são
assassinos sexuais em série
No Brasil, no ano de 1926, José Augusto do Amaral estuprou e matou quatro
meninos, este foi o primeiro “Serial Killer” registrado no país. Já em meados dos
anos de 1950 na cidade de São Paulo e região metropolitana foi surpreendida com
uma sequencia de estupros seguidos de assassinatos o autor desses crimes era
Benedito Moreira de Carvalho, que ao ser detido confessou ter cometido dezessete
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estupros, porém aquelas que sobreviveram foi por inexperiência e ao ser submetido
a exames psiquiátricos, constatou-se que ele tinha personalidade psicopática com
tendências esquizóides, homossexuais e sadismo homicida, foi então internado em
uma clínica psiquiátrica judiciária em São Paulo, onde permaneceu até sua morte.
Em 1998, dez cadáveres foram encontrados em um parque na cidade de São
Paulo, mulheres mortas após serem estupradas sendo que apenas duas delas não
foram identificadas. Preso no estado do Rio Grande do Sul, Francisco de Assis
Pereira, vulgo Chico Estrela, admitiu friamente ter estuprado e matado por
estrangulamento, ou esganadura, aquelas 10 mulheres cujos cadáveres foram
localizados no Parque do Estado. Esclareceu, Chico Estrela, que conduziu suas
vítimas até ali na garupa de sua motocicleta sob o pretexto de fotografá-las para
uma agência de modelos. Além disso, confessou outros dois crimes: tentativa de
estupro e homicídio contra Francisca de Oliveira e estupro e roubo contra Elania
Cristóvão da Silva, foi condenado a 273 anos de cárcere. (FERNANDES e
FERNANDES, 2010. p. 681).
Poder-se-ia apresentar diversos serial killer, mas, será que eles podem ser
responsabilizados por seus atos ou eles teriam um irrefreável transtorno mental?
Bem, o direito penal adota o conceito tripartido onde para um crime ser crime, deve
ser típico, ilícito e culpável, em sua grande maioria é considerado inimputável o que
desqualificaria o conceito de crime para a vertente tripartida.
Como exposto anteriormente, a maioria dos psicopatas possuem inteligência
acima da média e por si só, tem consciência do que fazem, todavia, ao serem
submetidos há exames clínicos psicológicos são qualificados como mentalmente
perturbados ou alienados, neste ponto, retorna-se ao caso de Liana Friedenbach e
Felipe Caffé, diferentemente dos demais coparticipes do crime Roberto Aparecido
Alves Cardoso (Champinha) há época dos fatos era menor de idade, como dito,
porém, após completar a maioridade penal foi submetido há exame clinico feito por
psicólogos forenses do Instituto Médico Legal aonde se chegou à conclusão de que
Champinha revelava uma personalidade de grande periculosidade, sendo incapaz
de conviver em sociedade, pois agia por impulso e se retornasse para sociedade
poderia cometer outros crimes como o de Liana, determinou-se a internação do
criminoso na clínica psiquiátrica do Hospital de Tratamento e Custódia, na cidade
de São Paulo. No direito Penal, a penalização de Champinha e tantos outros são
chamados de Medida de Segurança, que ocorre quando o indivíduo é considerado
Inimputável, ou seja, isento de pena; e semi-imputáveis, estão sujeitos a pena ou
medida de segurança.
O Código Penal Brasileiro dispõe duas espécies de medida de segurança
sendo a primeira: Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, esta
é uma medida detentiva e na falta de hospital de custódia e tratamento, pode ser
cumprida em outro local. A segunda medida é a Sujeição a tratamento ambulatorial:
consiste em assistência médica ambulatorial, sem internação. A Champinha foi
aplicada a Medida de segurança por este qualificar-se como agente de
periculosidade. (BITENCOURT, 2014, p. 860).
Embora o Direito procure penalizações para os psicopatas, a psicologia
coloca que não há tratamento para essas pessoas, pois são ineficazes já que eles
estão satisfeitos consigo mesmos e as psicoterapias são direcionadas há pessoas
com desconforto emocional, o que não ocorre neste caso, pois os psicopatas são
desprovidos de emoções, além de achar que não possuem problemas não
apresentam desejo de mudança para ajustarem-se a sociedade, acham suas ações
satisfatórias e recompensadoras. (SILVA, A. 2014, p. 186-187).
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O exame criminológico pode ser decisivo para a sanção penal, pois este em
tese facilitaria a aplicação correta da pena, cabendo ao magistrado decidir a partir
dele se o individuo cumprirá as penas normais ou se ira para as medidas de
segurança.
3. CONCLUSÃO
No mais, diante de todo exposto é possível vislumbrar que vários fatores
culminam ao cometimento de delitos, como problema de conduta na infância falta
de afeto, questões biológicas. Pode-se dizer que aqueles que possuem o fator
biológico, tem maiores chances de apresentarem os mesmo distúrbios de seus pais,
mesmo quando são adotados ainda bebês, sem tempo para ser afetados por seus
pais biológicos, tendem a dar sinais de sua personalidade ainda na adolescência.
Uma criança que é criada por uma mãe ou um pai abusivo tem três vezes
mais chances de cometerem crimes violentos antes dos 18 anos, mas, não é
somente isso, se essa criança é agredida verbalmente ou espancada
independentemente de seu comportamento, essa criança deixará de ser boa, pois
ela foi criada de forma violenta, foi introduzida neste meio desde sua infância, então
não conhece nada além da maldade.
Além destes dois fatores elencados acima, tem-se ainda a violência sexual,
que em famílias abusivas é mais comum do que imagina-se, como relatado no
presente artigo, a história de uma criança que após ser abusada e negligenciada
por seu pai, tornou-se perversa, não tinha sentimento algum e não diferenciava o
bem e o mau, para ela, o que fazia era o correto.
Em estudos feitos, percebeu-se que a violência na criança danifica os nervos
interligados com o córtex pré-frontal, mas também existem aqueles que possuem a
herança genética e desenvolvem a violência independentemente das
circunstâncias. (NETO, GAUER e FURTADO. 2013 p. 613 e 615).
Conclui-se que, assim como posto por Lombroso, Ferri, Ana Beatriz e tantos
outros, o homem não é violento, até que é exposto a fatores que fazem aflorar sua
violência, os psicopatas ainda são certa incógnita nas ciências do direito e nas
ciências das psicologias, todavia, ao aprofundar-se mais no assunto é possível
vislumbrar de forma mais ampla o funcionamento de sua mente e os motivos pelos
quais podem o levar a cometer crimes tão bárbaros. As redes televisivas têm
abordado o assunto de maneira mais frequente, mas, nem tudo é tão glamoroso
quanto se parece, esses seres são mais sombrios e complexos do que se mostra e
talvez nunca venhamos, a saber, tudo sobre sua mente e seu modo de agir.
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RESUMO
O presente trabalho irá analisar o Habeas Corpus sob o número 126.292 em que o
Supremo Tribunal Federal no dia 17 de fevereiro de 2016 autorizou a execução
provisória da pena em razão das decisões penais condenatórias em grau de
apelação, sustentando que tão decisão não viola o princípio da presunção de
inocência previsto no artigo 5º, LVII da Constituição Federal de 1988 qual declara
que: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória”. Nesse sentido, será analisado o fundamento dos Ministros em
seus votos, bem como uma análise doutrinária dos aspectos da decisão que causou
uma mudança no paradigma da Corte que estava mantido desde o ano de 2009.
Palavras-chave: Presunção de Inocência; Execução Provisória da Pena;
Constituição Federal de 1988.
ABSTRACT
The present work will analyze the Habeas Corpus number 126.292 in which the
Brazilian Supreme Court on February 17, 2016 authorized the provisional
enforcement of the penalty because of the criminal decisions on appeal, arguing that
such a decision doesn’t violate the the principle of presumption of innocence
provided in the article 5, LVII of the Federal Constitution of 1988, which declares that:
"no one shall be considered guilty until the res judicata of the criminal sentence." In
this matter, it will analyze the Justices foundaments in their votes, as well as a
doctrinal analysis of the decisions aspects that caused a change in the courts
paradigm that had been maintained since the year 2009.
Key-words: Presumption of Innocence; Provisional Execution of the Penalty; Federal
Constitution of 1988.

1. INTRODUÇÃO
O Supremo Tribunal Federal ao decidir o Habeas Corpus sob o número
126.292 decidiu determinar o cumprimento provisório da pena em segundo grau de
jurisdição, dispondo que tal entendimento não fere o princípio da presunção de
inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988.
Portanto, o presente trabalho tem o escopo de analisar tal decisão, bem como
os fundamentos que levaram os Ministros a mudar o paradigma da Corte que era
vigente desde o ano de 2009 qual somente permitia o cumprimento da pena com o
1
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trânsito em julgado da decisão.
Isso se deu pelo fato dos Recursos Extraordinários não terem efeito
suspensivo e julgarem apenas matéria de direito. Com isso, segundo os adeptos da
decisão, o segundo grau de jurisdição é soberano quanto às matérias de prova,
restando demonstrada a culpabilidade do réu. Deste modo, cabendo ao Tribunal de
Justiça caso o réu seja condenado nesta instância, determinar o imediato
cumprimento provisório de sua pena.
O trabalho irá analisar a decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu no
Habeas Corpus 126.292 e que decidiu determinar o cumprimento provisório da pena
em grau de apelação, suscitando que tal decisão não fere o princípio da presunção
de inocência elencado no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição de
1988.
Deste modo, trará uma visão da doutrina em relação à decisão em questão e
se abordará os adeptos que defendem que tal decisão está em conformidade com a
Constituição e demais Leis aplicáveis à espécie. Também se demonstrará que a
doutrina majoritária se manifestou contra tal decisão, entendo que é uma afronta ao
princípio constitucional da presunção de inocência alegando que a execução
provisória da pena pode trazer reflexos negativos e que tal decisão abriu um grande
precedente.
2. METODOLOGIA
A metodologia abordará as fontes jurídicas formais de pesquisa: lei, doutrina
(artigos, livros), jurisprudência (decisões dos tribunais) e princípios, bem como os
artigos científicos virtuais.
De acordo Bittar (2014, pg. 224) toda procura científica consiste em uma
buscar para a aquisição do saber científico. As fontes de pesquisa segundo o autor
são capazes de transmitir conhecimentos. Com relação às fontes jurídicas é de
fundamental importância conhece-las para prática e para o levantamento de dados
com o objetivo de se chegar a as informações pretendidas de cunho científico.
Deste modo, conforme os ensinamentos de Eduardo C. B. Bittar:
Trabalhar com pesquisa jurídica, levantar os dados e informações jurídicas,
recensear dados jurídicos, é fundamentalmente discutir fontes imediatas
jurídicos-formais de pesquisa jurídica. É este o material jurídico mais
imediato de que dispõe o jurista (texto de uma lei, decisão de um tribunal
etc.). Isso se diz somente na tentativa de elucidar que ao se manipular um
material de pesquisa científico-jurídico, fundamentalmente, estar-se-á a
manipular as fontes do direito. (BITTAR, 2014, pg. 225).

Portanto, a pesquisa será feita através das fontes jurídicas formais, na busca
da melhor compreensão jurídica. É imprescindível para o objetivo da pesquisa que
os dados sejam colhidos de maneira sistêmica, juntamente com uma
fundamentação teórica em conjunto com a Lei e entendimentos majoritários.
3. DESENVOLVIMENTO
Os efeitos da decisão do Habeas Corpus nº 126.292/STF mudou o
entendimento sedimentado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que era
aplicado desde o julgamento do Habeas Corpus 84.078/MG no ano de 2010 em que
condicionava a execução da pena somente após o trânsito em julgado da decisão.
Dentro da ótica dos Ministros do Supremo Tribunal Federal analisadas no
tópico anterior ao julgar o Habeas Corpus 126.292/STF, cumpre destacar neste
momento os pontos positivos e negativos na doutrina e no Processo Penal
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Brasileiro, bem como seus reflexos.
Esta análise o presente trabalho começará pelos pontos negativos da
decisão que são majoritários na doutrina que entende que o precedente é
equivocado e que pode trazer reflexos negativos na aplicação da Lei, sendo que tal
julgamento foi interpretado de forma diversa do que prevê a Constituição.
Nos termos da doutrina de Aury Lopes Júnior o qual classifica a decisão
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 126.292, como o fim da presunção
de inocência, aliás, como o nosso 7 a 1 jurídico (em analogia sofrida pela seleção
Brasileira contra a Alemanha na Copa de 2014). (LOPES JR, 2016).
Segundo Aury Lopes Junior, o Brasil recepcionou o princípio da
presunção de inocência que tem como finalidade gerar um dever de tratamento pelo
Poder Judiciário em não considerar o inocente como se culpado fosse. Vejamos:
O Brasil recepcionou, sim, a presunção de inocência e, como ‘presunção,
exige uma pré-ocupação nesse sentido durante o processo penal, um
verdadeiro dever imposto ao julgador de preocupação com o imputado, uma
preocupação de tratá-lo como inocente. É a presunção de inocência um
‘dever de tratamento’ no terreno das prisões cautelares e a autorização,
pelo STF, de uma famigerada execução antecipada da pena é exatamente
tratar como culpado, equiparar a situação fática e jurídica do condenado.
Não sem razão o artigo 5º, LVII determina (dever de tratamento) que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória”. Significa uma proibição de tratar o acusado de forma
igual ou análoga a de culpado, antes do trânsito em julgado. (LOPES JR,
2016).

Assim de fato percebe-se que o Estado tem o direito de punir, porém com
as regras impostas pela Constituição e demais leis infraconstitucionais. Tratar
alguém inocente, como se culpado fosse, sem ainda ter esgotado os meios recursais
é uma afronta a Constituição Federal e demais direitos do acusado.
Fato que se questiona é de que exauridas as instâncias ordinárias, há o
grau de certeza de culpabilidade do agente, no sentido de que só cabe às instâncias
extraordinárias analisarem matérias de direito. Equivocada é tal tese, conforme
demonstra Aury Lopes Júnior:
Em apertada síntese, o conceito normativo de culpabilidade exige que
somente se possa falar em (e tratar como) culpado, após o transcurso
inteiro do processo penal e sua finalização com a imutabilidade da
condenação. E, mais, somente se pode afirmar que está ‘comprovada
legalmente a culpa’ como exige o artigo 8.2 da Convenção Americana de
Direitos Humanos, com o trânsito em julgado da decisão condenatória.
(LOPES JR, 2016).

Portanto, para se falar em grau de culpabilidade, tanto a Constituição
Federal, tanto a Convenção Interamericana de Direitos Humanos que foi
recepcionada pelo Brasil, exige-se como pressuposto para o cumprimento de pena a
imutabilidade da decisão, ou seja, o seu trânsito em julgado.
A Constituição Federal de 1988 e a Lei são harmônicas. Nessa
interpretação literal, sistêmica e histórica denota-se que somente se comprova a
culpa do acusado com o trânsito em julgado da decisão, caso contrário, estará se
violando um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso LVII da Magna Carta de
1988. Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Pierpaolo Cruz Bottini:
Assim, lei e Constituição eram e ainda são harmônicas. Somente há culpa,
e portanto, prisão como execução de pena, com o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, com o fim do processo, após o julgamento de
todos os recursos. Chega-se a isso com a interpretação literal, com a
interpretação histórica e com a interpretação sistemática. Por isso, antes do
julgamento definitivo, é possível restringir direitos do réu diante de tumulto
processual (destruição de provas, aliciamento de testemunhas), da
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reiteração de condutas delitivas, ou de indício concreto de possibilidade de
fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e como tal deveria ser
tratado. Deveria, porque a decisão judicial ora em comento dispõe que a
pena do réu condenado em segundo grau será aplicada imediatamente,
mesmo que existam recursos pendentes. Ora, se existem recursos
pendentes, a condenação não transitou em julgado, o processo não está
encerrado, a decisão não é definitiva. E, pela Constituição, nesses casos, o
réu “não será considerado culpado”. (BOTTINI, 2016).

Salienta o autor que há como restringir direitos do réu sem o trânsito em
julgado da decisão, o que é perfeitamente cabível e harmônico com a Constituição e
que já foi objeto de apontamentos neste trabalho. Assim, por exemplo, as prisões
cautelares para assegurar o resultado útil do processo penal.
Pierpaolo Cruz Bottini (2016) observa que a decisão em análise remete-se
que esgotada a segunda instância ordinária de imediato o réu irá cumprir sua pena,
mesmo com a pendência dos recursos extraordinários. No entanto ressalva que se
existem recursos e ainda a condenação não transitou em julgado, o processo não
esta encerrado e pela análise constitucional o réu não pode ser considerado
culpado.
Outra grande temática levantada e analisada pelos Ministros que
denegaram a Ordem de Habeas Corpus em análise é de que a disponibilidade de
recursos no processo penal brasileiro gera a protelação e impunidade dos réus com
a prescrição. No entanto, Pierpaolo Cruz Bottini faz duas ponderações:
Uma: se os recursos estão previstos em lei, devem ser usados. Se não o
forem, o advogado infringe seus deveres profissionais por assistir de forma
inepta ao seu cliente. Duas: a mesma legislação prevê filtros para o exagero
recursal, como a necessidade de demonstrar a repercussão geral do
recurso extraordinário e a possibilidade de decisão monocrática no recurso
especial quando a tese já esteja sedimentada em sentido contrário ao
pretendido. Porém, ainda que se insista que existem recursos demais, esse
é um problema da lei. Poderia o legislador restringir as hipóteses de
recursos especiais e extraordinários, ampliar seus requisitos, dificultar sua
interposição, como propôs o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Cezar
Peluso em anteprojeto de emenda constitucional. Assim, o processo
terminaria mais cedo e seria possível executar a pena sobre culpados,
sobre decisões transitadas em julgado. No entanto, não houve alteração
legal. A suprema corte com todo o respeito atribuiu-se o papel de legislador.
(BOTTINI, 2016).

Nessa ótica se vislumbra que os recursos estão disponíveis no
ordenamento jurídico pátrio para serem manejados, caso contrário o advogado
estaria violando um comando legal por não defender o seu cliente. Quanto a
interposição exagerada de recursos há vários filtros disponíveis que impedem o
provimento destes, como citado anteriormente, a repercussão geral no Recurso
Extraordinário e a decisão monocrática no Recurso Especial. Destaca-se que há
disposição de vários recursos é prevista em Lei. Por fim, Pierpaolo Cruz Bottini cita a
proposta de Emenda Constitucional do ex-ministro Cezar Peluso em que os recursos
transitariam em julgado com a decisão de segundo grau. Tal projeto não logrou
êxito, portanto, o inicio de cumprimento de pena no Brasil aos olhos da Constituição
Federal de 1988 é com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória.
Para Aury Lopes Júnior, há de se encontrar um equilíbrio entre a demora
de decidir do Poder Judiciário e o respeito dos direitos e garantias fundamentais:
Há que se respeitar o tempo do direito, pois ele nunca conseguirá (ou
mesmo deveria) atuar na dinâmica do imediato e corresponder as nossas
ambições de uma justiça imediata e hiperacelerada (e a prisão cautelar tem
um efeito sedante e gera essa ilusão). Isso não quer dizer, tampouco, que o
processo deva demorar demais ou ser infindável. Há que se encontrar o
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difícil equilíbrio entre a (de)mora jurisdicional e o atropelo de direitos e
garantias fundamentais. Devemos buscar a diminuição dos ‘tempos mortos’
(Chiavario) e melhorar a dinâmica procedimental. O STJ, especialmente,
precisa ser aumentado para dar conta da demanda de um país de
dimensões continentais como o nosso. É preciso reconhecer que duas (02)
turmas criminais é absolutamente insuficiente para a demanda existente. E,
se essa demanda é alta, as causas são complexas e precisam ser
estudadas, bem como assumido que temos muita patologia decisória nos
tribunais inferiores. (LOPES JR, 2016).

Diante disso vislumbra-se o que o direito busca a sua resposta com o
tempo que não deve ser muito rápido nem muito menos demorado, ou seja, há de se
encontrar o equilíbrio que respeite as regras constitucionais. Tanto que é citado
como exemplo à estrutura do Superior Tribunal de Justiça que em vista de
demandas de todo país, conta com apenas duas turmas criminais.
Outra tese sustentada pelos Ministros que denegaram a ordem de
Habeas Corpus é de que o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário não tem
efeito suspensivo. A tese é rebatida pelo doutrinador Aury Lopes Júnior que se
posiciona da seguinte maneira:
Mais uma herança maldita da Teoria Geral do Processo que volta para nos
assombrar. Além de o artigo 27, § 2º da Lei 8038 não ser aplicável ao
processo penal, por desconsiderar suas categorias jurídicas próprias, há
que se compreender que o problema (de prender-se antes do trânsito em
julgado e sem caráter cautelar) não se reduz ao mero ‘efeito recursal’. É da
liberdade de alguém que estamos tratando e, portanto, da esfera de
compressão dos direitos e liberdades individuais, tutelados entre outros
princípios pela presunção de inocência. Também devemos considerar (e
assumir) que essa execução antecipada da pena de prisão é absolutamente
irreversível e irremediável em seus efeitos, ao contrário do que ocorre no
processo civil. É impossível devolver ao imputado o ‘tempo’ que lhe foi
tomado se ao final o STJ/STF anular ab initio o processo, reduzir sua pena,
alterar o regime de cumprimento, enfim, acolher o recurso. Recordemos
Carnelutti, quando dizia que uma diferença insuperável entre o processo
civil e o processo penal era exatamente essa: enquanto o processo civil se
ocupa do ‘ter’, o processo penal lida como o ‘ser’. Enfim, o conceito de
trânsito em julgado não tem absolutamente nenhuma relação com o efeito
recursal. (LOPES JR, 2016).

Deste modo, observa-se que a sua doutrina se posiciona no sentido de
que expedir um mandado de prisão em segunda instância, alegando que não se
admite nos recursos especial ou extraordinários o efeito suspensivo, não vislumbra
um fundamento correto, pois a liberdade está em jogo a qual é tutelada pelo
princípio constitucional da presunção de inocência.
Importante questionamento é de que cumprir antecipadamente a pena
pode gerar realmente um efeito irreversível e irremediável nos termos de Aury Lopes
Junior. Assim, é impossível de o Estado devolver o tempo a quem cumpriu
provisoriamente a pena. Ademais há outros incontáveis efeitos nefastos que geram
uma prisão, ainda mais quando se trata do sistema prisional brasileiro.
Nesse sentido destaca-se a indagação feita pelo professor Luiz Flávio
Gomes qual relata que é permitida a execução provisória, no entanto no processo
penal se cumprir provisoriamente a pena, como devolver a liberdade deste acusado
se for declarado inocente na instância extraordinária e como serão indenizados?
Como serão indenizados os réus que cumprem execução provisória de uma
pena e são postos em liberdade pelos tribunais superiores? Não seria o
caso de se criar um fundo para instituir uma fiança indenizatória? No cível,
que cuida de interesses privados (em regra), a execução provisória é
permitida mediante o pagamento de uma caução (de uma fiança). Quando
se trata da liberdade humana isso não existe. A liberdade vale menos que
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os interesses privados? (GOMES, 2016).

Quanto ao direito comparado, sustenta Aury Lopes Junior (2016) que os
ordenamentos jurídicos invocados nos votos que denegaram a ordem de Habeas
Corpus 126.292 são distintos tanto na esfera de julgamento (primeiro ou segundo
grau) quanto o seu sistema prisional e diferentemente dos outros países, a
presunção de inocência no Brasil prevista no artigo 5º, inciso LVII tem como
pressuposto o trânsito em julgado da decisão para o cumprimento de pena.
No que diz respeito ao baixo provimento dos Recursos Extraordinários,
Aury (2016) alega que tal tese é insustentável no sentido de que:
É mais ou menos o mesmo que dizer: já que a maior parte dos recursos
especial e extraordinário interpostos pela defesa não são acolhidos, vamos
presumir que são infundados e desnecessários, podendo prender primeiro e
decidir depois. Sem falar que as pesquisas quantitativas publicadas
mostram que o número é significativo, principalmente se considerarmos as
imensas limitações de acesso aos tribunais superiores impostas por uma
imensa quantidade de súmulas proibitivas, mais a necessidade de préquestionamento e, finalmente, a necessidade de demonstração de
repercussão geral. (LOPES JR, 2016).

Para o autor as legitimações dos recursos extraordinários não dependem
do seu índice de provimento, não é isso que resguarda a presunção de inocência.
Prender primeiro para decidir depois, como já ressaltado podem causar resultados
irremediáveis e irreversíveis. Portanto, os recursos extraordinários devem ser
manejados e tem um grau considerável de provimento e mais, recursos protelatórios
que buscam a impunidade através da prescrição, o próprio ordenamento jurídico
coloca a disposição os meios para o seu combate.
Alguns argumentos na decisão do Habeas Corpus 126.292 foi no sentido
de que ao autorizar o cumprimento provisório da pena (após a confirmação da
Apelação) estaria dando tanto uma resposta social quanto a impunidade. Tal
argumento é rebatido por Aury Lopes Júnior:
Introdutoriamente entendamos que a legitimação da atuação do juiz/tribunal
não decorre da aceitação popular ou da maioria da população. Não é um
modelo político, de eleição. Todo o oposto. O papel do juiz no processo
penal é o de ser o guardião da máxima eficácia dos direitos e garantias da
Constituição, ainda que para isso ele tenha que decidir contra a maioria. É
uma legitimação que se sustenta ainda que seja contra majoritária. Mas
uma advertência final, para uma mínima compreensão dos perigos que
encerra o argumento do STF: se uma decisão penal precisa corresponder
às expectativas sociais criadas, que se institua a pena de morte, a tortura
para obter a confissão, a prova ilícita para qualquer das partes, o
julgamento imediato e sem dilação probatória, a prisão cautelar como regra,
a prisão em flagrante prendendo por si só e já autorizando a condenação
sem processo, etc. (LOPES JR, 2016).

Portanto o jus puniendi do Estado não deve ser conforme os
anseios da população, da sua vontade, não sendo nos termos do autor um jogo
político que se da através de uma eleição. O magistrado no exercício de sua função
deve guardar os direitos e garantias fundamentais mesmo que tenha que decidir
contra a vontade popular. Observa-se ainda que se as decisões do Poder Judiciário
fossem atender a vontade do povo, o que aconteceria? Nesse contexto atual
estaríamos diante de pena de morte, tortura, obtenção de provas por meio ilícitos
dentre outras regras não autorizadas pela Constituição. Assim, deve o Poder
Judiciário exercer a sua função típica de julgar e aplicar a lei conforme os ditames
constitucionais e não de acordo com os anseios e vontade da população.
O professor Daniel Wunder Hachem observa que a presunção de
inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988
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assevera que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória o que não significa que ninguém poderá ser preso:
Esse argumento apela para a literalidade do enunciado normativo, tentando
fazer parecer que ser preso (execução da sentença) e ser considerado
culpado (carga declaratória) seriam coisas necessariamente distintas e
desvinculadas. Ora, em termos semânticos o conteúdo das expressões
pode até ser diverso, pois realmente é possível ser considerado culpado e
ainda não ter sido preso. O contrário, porém, não acontece: para ser preso,
é preciso que, antes, o acusado tenha sido considerado culpado. Em
termos jurídicos, a prisão como execução da pena (desprovida de natureza
cautelar) exige obrigatoriamente que o acusado tenha sido considerado
culpado, porque a aplicação da sanção penal requer a prévia ocorrência de
crime, e o crime só se configura quando estiverem presentes três
elementos: (i) antijuridicidade; (ii) tipicidade; (iii) culpabilidade. A declaração
de culpabilidade é condição necessária para a execução da pena. Logo,
um acusado pode ser declarado culpado antes de ter sofrido a pena, mas
não pode sofrer a pena antes de ser declarado culpado. (HACHEM, 2016).

Em linhas gerais, para o acusado ser considerado culpado há de
ver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o contrário não pode
acontecer, ou seja, não pode o acusado cumprir a pena sem antes ser considerado
culpado conforme dispõe os termos constitucionais. Conforme se prevê, a
declaração de culpabilidade do acusado é requisito necessário para o início do
cumprimento da pena.
Uma tese muito suscitada no julgamento pelos Ministros que
denegaram a ordem de Habeas Corpus é de que se opera o trânsito em julgado da
situação fática nos Tribunais de Justiça no sentido de que não cabe mais ao
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal analisar tais questões.
Para Daniel Wunder Hachem tal tese é infundada, irrelevante e inaceitável:
(i) Infundada, pois não encontra apoio em nenhum fundamento jurídico ou
normativo. Não há no ordenamento brasileiro uma previsão normativa
sequer que autorize uma diferenciação como essa. Todos os dispositivos
legais que se referem a decisão “transitada em julgado” ou “passada em
julgado” fazem alusão à sua irrecorribilidade. Ou seja: para o Direito
brasileiro, transitar em julgado significa não mais sujeitar-se a recurso. (ii)
Irrelevante, pois o fato de não ser possível rediscutir questões fáticas ou
probatórias não afasta a possibilidade de reverter a decisão de segunda
instância e evitar que um inocente sofra uma restrição indevida ao seu
direito fundamental de liberdade. (iii) Inaceitável, pois se for possível
relativizar o conceito de “trânsito em julgado”, o Poder Judiciário teria de
fazê-lo não só para restringir direitos fundamentais do cidadão, mas
também para protegê-los. (HACHEM, 2016).

Em síntese, no ordenamento jurídico brasileiro para operar-se o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória há haver a imutabilidade da
decisão e esgotado os meios recursais. Do mesmo modo, a questão do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não poder analisar matérias de
fato, não quer dizer que não possam reverter uma situação jurídica indevida,
lembrando que neste caso o que se busca é a liberdade, um direito fundamental do
individuo. Por fim, para relativizar o conceito do trânsito em julgado, o Poder
Judiciário não pode apenas restringir os direitos fundamentais do individuo, mas sim
protege-los.
Cumpre destacar que o princípio constitucional da presunção de
inocência esta previsto no rol de direitos e garantias fundamentais, ou seja, trata-se
de um clausula pétrea que se quer pode ser alterada pelo Poder Reformador, a não
ser que se convoque uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Tal previsão
encontra-se no artigo 60, §4º, IV da Constituição Federal de 1988. Deste modo,
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destaca-se a visão do professor Daniel Wunder Hacher:
O poder reformador ostenta uma prerrogativa muito maior do que a do
STF, pois lhe é autorizado modificar a Constituição quase que inteira com
exceção das cláusulas pétreas. Se nem mesmo esse poder de reforma
está autorizado a eliminar direitos fundamentais, seria um flagrante
contrassenso aceitar que o Supremo Tribunal Federal pudesse fazê-lo. Ao
admitir a tese da execução da pena antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, a Corte atingiu o núcleo essencial do direito
fundamental à presunção de inocência, uma vez que só se pode aplicar
pena quando houve crime; e só pode haver crime quando há
antijuridicidade, tipicidade e culpabilidade; e só há culpabilidade quando
alguém é considerado culpado. E segundo o art. 5º, LVII da Constituição,
só se pode considerar alguém culpado após o trânsito em julgado da
sentença penal. Assim, o principal objetivo desse dispositivo constitucional
seu núcleo essencial, portanto é exatamente este: impedir que alguém seja
considerado culpado (e, por consequência, tenha a sua liberdade
restringida) antes de esgotados todos os recursos cabíveis. (HACHEM,
2016).

Com efeito, os direitos fundamentais são intocáveis no atual
ordenamento jurídico brasileiro, fazendo que a presunção de inocência dentre
outros direitos sejam essenciais para a condição de própria sobrevivência do
individuo. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal em determinar o
cumprimento provisório da pena fere de morte o núcleo essencial de tal direito que
é garantir a liberdade do acusado até que se esgotem todos os recursos cabíveis e
haja o trânsito em julgado da decisão penal condenatória.
O doutrinador Lenio Luiz Streck ressalva que a Constituição Federal
de 1988 foi uma conquista de direitos após a Segunda Guerra Mundial. Neste
sentido, o Legislativo cria a Lei e o Poder Judiciário aplica, sempre conforme os
ditames constitucionais e não conforme as regras politicas e morais. Vejamos:
De minha parte, de forma ortodoxa, continuo dizendo: Legislativo faz a lei;
Judiciário a aplica. Claro que não como no século XIX. Já avançamos. Mas
o avanço não pode significar que, do juiz boca da lei novecentino,
passamos para a era do “juiz dono da lei”. Por isso a minha luta em favor
de uma coisa muito singela: que o Direito tenha autoridade, que não seja
corrigido por argumentos políticos/morais e que sejam respeitados os
limites semânticos, mormente os do texto constitucional. Afinal, a força
normativa da Constituição foi uma conquista do segundo pós-guerra. Por
quê? Porque a Constituição passou a ser norma. Vinculante. (STRECK,
2016).

Lenio Luiz Streck faz uma importante observação sobre a votação
no Habeas Corpus 126.292, principalmente do voto do ministro Luís Roberto
Barroso o qual se refere que houve uma mutação constitucional em relação à
interpretação e alcance do princípio constitucional da presunção de inocência.
Porém, o que foi escrito pelo Ministro em 2001 contraria com o que ele votou em
2016:
Numa palavra final: em face de tudo isso, o que se espera é uma postura
de humildade da Suprema Corte diante da Constituição e da legislação
democraticamente aprovada. O STF não pode mais do que os limites
semânticos do seu texto. E quem disse isso não fui eu: foi o ministro
Roberto Barroso, no seu livro Curso de Direito Constitucional, Saraiva,
2001, pp. 128-129. Ele diz também que “as mutações que contrariarem a
Constituição podem certamente ocorrer, mas serão inconstitucionais”.
(STRECK, 2016).

Do mesmo modo o advogado Alberto Zacarias Toron em entrevista
ao Consultor Jurídico alerta que com essa decisão não se deve mais interpretar a
Constituição no sentido de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em
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julgado da sentença penal condenatória e sim que não presume a culpa até o
julgamento em segunda instância:
Primeiro porque, a pretexto de se interpretar a Constituição, negou-se
vigência a uma garantia do cidadão. Ao invés de lermos que não se
presume a culpa até o trânsito em julgado, agora devemos ler que não se
presume a culpa até o julgamento em segunda instância. Se o Constituinte
errou, pior para ele. Mudar a regra constitucional, nem pensar. O Supremo
faz isso sozinho, tiranicamente (VASCONCELLOS, 2016).

Para o advogado José Horácio Halfed Rezende também em
entrevista ao Consultor Jurídico sustenta que a situação é extremamente grave no
sentido de gerar uma insegurança jurídica e também pela crise que vive o sistema
carcerário brasileiro. Também, como já salientado por se tratar de uma clausula
pétrea em nossa Constituição Federal:
A situação é de extrema gravidade, não somente pelo evidente caos do
sistema carcerário e pela insegurança jurídica, mas, especialmente, porque
há muito a doutrina abalizada considera a garantia constitucional como
cláusula pétrea que não pode ser abolida ou modificada, o que impediria o
Poder Legislativo de mudar a norma criada por Assembleia Nacional
Constituinte. Se, de fato, compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102
da Carta Magna, não há tecnicamente interpretação possível para justificar
o julgamento proferido. Se não há brasileiro acima da lei, também não
existe abaixo dela. (VASCONCELLOS, 2016).

Certamente que a decisão tomada não ter por base uma
fundamentação jurídica, pois conforme salientado, compete ao Supremo à guarda
da Constituição, o que não se verifica, pois dar sentido contrário ao princípio
civilizatório que impõe dever de tratamento e de gestão de provas é um grande
equívoco, ou simplesmente um grande retrocesso na área jurídica.
Em contrapartida dos argumentos apresentados, o qual o presente
trabalho encontrou certa dificuldade para encontrar na comunidade jurídica adeptos
a execução provisória da pena sem o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
Ao conceder uma entrevista ao JOTA, o juiz Sérgio Moro declarou
que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal é correta e que vai combater
a impunidade:
Eu acho que fecha uma grande janela de impunidade. Fechando essa
janela de impunidade, pode haver um recado mais geral de que o sistema
está mudando, e que a impunidade não será mais uma regra. Eu acho que,
na medida em que o foco do processo se deslocar mais para o mérito do
que para medidas protelatórias, há um ganho, não só para o processo,
como para a sociedade em geral. A sociedade quer que o processo
funcione (JOTA, 2016).

No mesmo sentido em matéria veiculada através do G1, Sérgio
Moro refere-se da seguinte maneira:
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, com respeito a minoria vencida,
tomou uma decisão essencial para o resgate da efetividade do processo
penal brasileiro. No processo penal, assim como no cível, há partes, o
acusado e a vítima de um crime. Ambos têm direito a uma resposta em um
prazo razoável. O inocente para ser absolvido. O culpado para ser
condenado. Não há violação da presunção de inocência já que a prisão
opera somente após um julgamento condenatório, no qual todas as provas
foram avaliadas, e ainda por um Tribunal de Apelação. A decisão do
Supremo só merece elogios e reinsere o Brasil nos parâmetros sobre a
matéria utilizados internacionalmente. A decisão do Supremo fechou uma
das janelas da impunidade no processo penal brasileiro. (G1, 2016).

O ex-procurador da República Rodrigo Janot fez um levantamento

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

estatístico sobre o provimento dos Recursos Extraordinários os quais segundo os
dados levantados entre os anos de 2009 e 2016 é de apenas 0,6% de provimento.
Sendo assim, Janot ressalva que a sociedade não suporta mais a impunidade e por
outro lado não deseja que inocentes sejam presos indevidamente, a saber:
Nesse campo do debate, é de todo relevante o conhecimento de números
de recursos julgados favoráveis aos acusados ocorridos entre 2009 e 2016.
É fato que, por um lado, a sociedade não mais suporta a impunidade; por
outro, não é o seu desejo que inocentes sejam presos de forma indevida.
Ao trazer esses números à luz, a intenção é demonstrar que, dessa vez,
não só o Direito como também as estatísticas estão ao lado do senso
comum. Há um entendimento social de que a partir de dois julgamentos o
réu já deve iniciar o cumprimento de sua pena. O STF, por sua vez, afirmou
que esse procedimento é compatível com a Constituição. Agora, os
números confirmam que, racionalmente, tanto a corte suprema como a
opinião pública estão absolutamente certas. O contrário é apostar na
chicana, na prescrição e na impunidade. Isso, o país não aceita mais.
(JANOT, 2016).

Contudo, segundo o ex-procurador as estatística estão ao lado da
prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e que o
Supremo entende que tal entendimento é compatível com a Constituição Federal e
deste modo tanto a Suprema Corte, quanto a opinião pública está correta e que ao
contrário disso seria apostar na impunidade que se daria pela prescrição sendo que
isto o país não tolera mais.
Alguns reflexos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal
geraram efeitos na aplicação da Lei e abriu um grande precedente. Como não se
trata de uma decisão vinculante, nem que ser quer ainda foi sumulado pelo
Supremo, vários Tribunais adotaram que o cumprimento da pena deve começar em
segunda instância.
Como exemplo pode-se citar o caso do deputado Benedito
Domingos que foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão por fraude em licitações
e 4 anos por corrupção (CONJUR, 2016). Como o deputado tinha foro privilegiado a
própria decisão do Superior Tribunal de Justiça já determinou a prisão imediata do
Deputado em segundo grau.
Outro caso é do desembargador Evandro Stábile do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso, qual o Superior Tribunal de Justiça determinou o seu
imediato cumprimento provisório da execução da pena.
O Ministro Celso de Mello deferiu uma liminar para suspender até o
trânsito em julgado da sentença, o inicio da execução provisória da pena. O caso
trata-se de um réu que foi julgado pelo Tribunal do Júri de Jaboticatubas-Minas
Gerais e condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado, porém com a
garantia de recorrer em liberdade, sem que houvesse recurso do Ministério Público.
(MIGALHAS, 2016).
A liminar foi deferida em razão do Superior Tribunal de Justiça
determinar a imediata execução provisória da pena baseada no precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC 126.292) sem contundo, fundamentar tal decisão:
No caso, o decano explicou que a decisão do STJ, ao determinar o início
da execução provisória da condenação penal, limitou-se a mencionar
precedente do STF sobre a matéria, sem, contudo, fundamentar, “de modo
adequado e idôneo”, a ordem de prisão. Para o ministro, tal ato fere a CF,
segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
(MIGALHAS, 2016).

Dessa forma percebe-se que julgar é a tarefa mais árdua e
complexa do Poder Judiciário. Porém existem limites e regras pré-estabelecidas

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

que levem a um julgamento coerente, justo e garantidor dos direitos fundamentais.
Julgar, punir, absolver é necessário, é cotidiano dos magistrados, porém a regra
constitucional é clara e precisa ainda mais quando se trata da presunção de
inocência que reproduz o seguinte texto: “ninguém será condenado culpado se não
após o transito em julgado da sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII, CRFB/88).
4. CONCLUSÃO
Diante dos estudos apresentados podem-se concluir alguns pontos
acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Habeas Corpus sob o
número 126.292. Essa decisão causou muito impacto para comunidade jurídica, no
sentido do próprio guardião da Constituição, dar interpretação diversa a ela que tem
a função de mantê-la íntegra e coerente.
Como observado, a Carta Magna de 1988 é suprema em relação às
demais normas e serve de parâmetro para estas. Os direitos fundamentais
processuais positivados em seu texto são de extrema importância e devem ser
respeitados para se chegar a um processo penal democrático aplicado à luz da
Constituição.
O Estado detentor do jus puniendi tem esse monopólio, no entanto é
limitado juridicamente para impor as penas. O sistema inquisitorial do século XII foi
superado e as penas arbitrárias banidas do ordenamento jurídico. Além do mais o
Brasil através da Constituição de 1988 deu um passo muito importante rumo à
democracia e à construção do Estado de Direito, trazendo em seu texto
constitucional direitos e garantias fundamentais.
O princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII da
Constituição Federal de 1988 segundo o qual “ninguém será considerado culpado se
não após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, vem limitar o
Estado na imposição das penas, bem como impor a este em tratar o acusado/réu
como se não culpado fosse até a imutabilidade da decisão condenatória.
Além de ser um princípio civilizatório que adveio da Revolução Francesa
em 1789, trata-se também de uma regra de tratamento e de distribuição do ônus
probatório no processo penal. Ao contrário como era nos regimes autoritários em
que cabia ao réu demonstrar a sua inocência, nos termos da Constituição Federal de
1988 e do sistema acusatório isso foi transferido ao Estado que tem a função de
demonstrar a culpa dos acusados que sofrem a persecução penal e trata-los
presumidamente inocente até o trânsito em julgado da decisão.
Realmente há uma vulnerabilidade material dentro desta persecução
penal, cabendo ao réu apenas defender-se dos fatos que lhe são imputados. Por
isso, a grande importância do princípio constitucional da presunção de inocência em
prever que o réu seja considerado inocente até que se estabeleça sua culpa com o
trânsito em julgado da decisão.
Com relação à sentença penal condenatória esta é o meio pelo qual no
processo penal o Estado aplica a pena respeitando os parâmetros previstos na
Constituição Federal. Já com relação ao trânsito em julgado percebe-se que essa
pena caso seja aplicada através da sentença só poderá surtir efeitos e ser
executada com um título judicial hábil, ou seja, o trânsito em julgado da decisão.
Quanto aos recursos especiais e extraordinários são recursos de
fundamentação vinculada os quais somente poderão ser interpostos mediante o
preenchimento de requisitos previamente previstos na Lei. Há de se destacar
também que são recursos os quais, via de regra, não tem efeito suspensivo.
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No que tange a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, foi uma
tarde triste como bem salientou o Ministro Marco Aurélio no dia 17 de fevereiro de
2016. Por que uma tarde triste?
Em vista dos argumentos apresentados quanto a posição da Constituição,
os direitos fundamentais processuais, o garantismo penal, a sentença penal
condenatória, o princípio da presunção de inocência, a natureza dos recursos
extraordinários percebeu-se que tal decisão foi equivocada juridicamente e
interpretada diversamente do que realmente prevê os preceitos constitucionais.
Os votos que denegaram a ordem de Habeas Corpus e que relativizaram
o princípio constitucional da presunção de inocência seguiram uma votação no
sentido de que os recursos interpostos no Supremo Tribunal Federal são
protelatórios, levam à impunidade, com índices de provimento baixo.
Alguns Ministros com teses extraordinárias aduziram tratar-se de uma
mutação constitucional ou de que o princípio da presunção de inocência perde a sua
força conforme os recursos vão sendo interpostos. Ou ainda, de que o princípio da
presunção de inocência está sendo interpretado de maneira equivocada e que não
se trata de um princípio absoluto. Ademais, foi suscitado até o direito comparado se
referindo que em vários países após as vias ordinárias a pena é cumprida
provisoriamente.
No entanto, tais argumentos são frágeis e superados juridicamente. A
decisão desses votos que denegaram a ordem podem ter vencido naquele
julgamento, porém na visão da séria doutrina brasileira, bem como dos operadores
do Direito que lutam por um processo democrático jamais poder-se-á cumprir
provisoriamente a pena sem o trânsito em julgado da decisão.
Tanto a doutrina quanto os Ministros que concederam a ordem de Habeas
Corpus seguem a corrente de que o princípio constitucional da presunção de
inocência é uma regra de tratamento e de ônus probatório. E se o acusado/réu
cumprir provisoriamente a pena sem o trânsito em julgado da decisão, o Estado
poderá devolver o seu tempo, a liberdade? Sem sombra de dúvidas de que não.
Porque apesar dos recursos extraordinários não terem efeitos suspensivos, dados
exibidos neste trabalho demonstram que o índice de provimento e reforma das
decisões das instâncias ordinárias são altas, chegando a um terço.
O Estado não pode transferir ao acusado/réu pelo fato do Poder Judiciário
estar desmoralizado e de que vários casos levou a impunidade pelo fato da
interposição de recursos protelatórios ter chegado a prescrição. O Estado,
principalmente o Poder Judiciário, não pode se curvar ao clamor social sob pena de
cometer atrocidades e remontar as épocas de penas cruéis, digo por exemplo, do
clamor pela pena de morte, obtenção de provas por meios ilícitos dentre tantas
outras reivindicações da população.
Pode-se chegar à conclusão de que cumprir provisoriamente a pena é
mesma coisa de que tratar o réu como se culpado fosse e não é isso que é previsto
na Constituição e demais tratados internacionais em que o Brasil figurou como
signatário. Como já salientado, a culpa somente se estabelece com o trânsito em
julgado da decisão e o cumprimento provisório da pena podem levar a sérios
prejuízos irremediáveis e irreversíveis na esfera do acusado/réu.
A regra é clara, a presunção de inocência somente perde a sua eficácia
com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma visão acerca do trabalho penoso, que está
previsto na Constituição Federal, na qual estabelece o pagamento de um adicional
para trabalhadores que exercem atividades penosas, assim como ocorre com os
trabalhos insalubres e perigosos. Mas, até o momento, não se tem um conceito legal
do que seria este trabalho penoso e como se mensuraria este adicional. Essa lacuna
normativa pode possibilitar interpretações diversas sobre o que se considera como
trabalho penoso e acaba dificultando a atuação do poder judiciário nos julgamentos
das ações que possuem alegações de penosidade. A dificuldade desta falta de
normatização afeta diretamente os trabalhadores, que por insuficiência legislativa,
acabam tendo seus direitos cerceados, ficando reféns da boa-fé dos empregadores
em seus acordos ou convenções coletivas.
Palavras-chave: Trabalho Penoso; Legislação Trabalhista; Penosidade; Saúde do
Trabalhador.
ABSTRACT
The present paper presents information about the work, which is provided in the
Federal Constitution, in which the payment of an additional amount for workers who
engage in painful activities, as well as happen to unhealthy and dangerous jobs. But
so far, there is no legal concept of what this hard work would be and how it would
measure this additional. This normative gap can make possible different
interpretations of what is considered to be a difficult work and ends up making it
difficult to update the judiciary in the judgments of actions that are allegations of pain.
The difficulty of lack of regulation directly affects the workers, who due to legislative
insufficiency end up having their rights curtailed, being held hostage by the good faith
of the employers in their agreements or collective agreements.
Key-words: Pious Work; Labor Legislation; Pitiful; Workers Health.
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1. INTRODUÇÃO
O Direito do Trabalho Brasileiro tem por finalidade proteger o trabalhador
diante de sua hipossuficiência com relação ao seu empregador. Nesse sentido, a
Constituição Federal elenca em seu artigo 7º diversas garantias ao empregado.
Dentre essas garantias, o Inciso XXIII traz as possibilidades de remuneração
do empregado por adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade. Os
dois primeiros adicionais possuem regulamentação especifica que trata das
possibilidades que deveriam ganhar a remuneração, no entanto, a penosidade não
há previsão legal e nem conceituação exclusiva.
É a partir desse contexto que o trabalho irá se desenvolver, visto que há uma
necessidade de discussão acerca do tema, pois não há uma forma de esclarecer,
menos ainda de garantir que o trabalhador ganhe o adicional por conta do seu
labor.
No direito as constantes modificações do meio social exigem que a legislação
e o judiciário acompanhem o processo de desenvolvimento e, no sentido da
obscuridade da lei referente a essa matéria, traz uma insegurança no meio, pois o
questionamento desse referencial se encontra sem solução.
Pouco foi discutido e doutrinadores tentam gerar um conceito para essa
classe de remuneração, porém não conseguem chegar a um parâmetro fixo visto
que a subjetividade da matéria é grande. Não há necessariamente como classificar
os trabalhos penosos, mas a falta de uma regulamentação que permite que o
obreiro consiga definir se o que faz traria prejuízos a sua saúde é alarmante.
Projetos de Lei foram para votação com a finalidade de suprir essa demanda,
todavia nem uma delas foi para frente e pararam no tempo. As primeiras vezes que
se ouviu falar de penosidade foi com a Lei da Previdência Social em 1960 como
uma forma especial de conseguir a aposentadoria. Essa mesma lei que de alguma
forma classificava os trabalhos penosos foram revogadas e com o tempo
esquecidas.
O que se nota é um descuido ou, melhor dizendo, falta de interesse em
elaborar uma forma de garantir ao trabalhador os direitos. A discussão é grande e
deve ser retomada, pois se verifica que nem o judiciário consegue resolver esse
impasse, conforme é demonstrado através de decisões do TRT da 9ª Região.
Um meio encontrado para se fazer efetivar esse direito são as convenções e
os acordos coletivos, mas isso não deve ser a única forma, pois o trabalhador é a
parte hipossuficiente e não poderia ficar a mercê dos empregadores e os sindicatos
para façam valer os seus direitos.
Adiante, o trabalho visa trazer à tona a importância da necessidade de se
debater sobre isso, pois garantias fundamentais estão para ser cumpridas e esse
obstáculo deve ser superado através de medidas regulamentadoras para que assim
a efetividade desse direito não seja rechaçada.
2. METODOLOGIA
Como procedimento metodológico, destaca-se a pesquisa bibliográfica
utilizando o método dedutivo. O estudo do presente artigo aborda o que o judiciário
trabalhista da 9ª Região tem entendido por penosidade no trabalho e como essa
questão vem sido abordada em seus acórdãos, através de uma análise documental
de caráter exploratório.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Breve Histórico
Em 1960 era iniciada a discussão acerca do temo ‘penosidade’ através da Lei
Orgânica da Previdência Social nº. 3.807 que previa a seguinte redação:
“Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que,
contando no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de
contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços,
que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou
perigosos, por Decreto do Poder Executivo”.

O Decreto nº 53.831/1964 que regulamentava o referido artigo estabelecia
alguns critérios de concessão para aposentadoria especial de trabalhos penosos.
Nesse sentido, eram consideradas penosas as operações industriais, atividades do
magistério, motorneiros, condutores de bonde, motoristas e cobradores de ônibus, e
motoristas e ajudantes de caminhão e poderiam se aposentar após 25 anos de
efetivo exercício da atividade. Esse dispositivo foi revogado pelo Decreto nº 62.755.
De 22 de maio de 1965, criando um novo que não faz menção ao trabalho penoso. 3
Outro diploma legal que previa a penosidade foi a Lei nº 7.850, de 23 de
outubro de 1989 que mencionava a profissão de telefonista para concessão de
aposentadoria especial, agregada a atividade de penosidade. Porém logo foi
revogada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997.4
Embora já tenha sido previsto em outras legislações esparsas, e
posteriormente revogadas, somente em 1988 com a promulgação da Constituição
que as atividades penosas constaram expressamente como uma garantia
fundamental para o trabalhador, na forma do que dispõe o art. 7º XXIII:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...) XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas,
5
insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A partir da inserção desse inciso igualando a penosidade com a insalubridade
e a periculosidade que os doutrinadores passaram a tentar explicar sua
conceituação, visto que não há lei que o defina, o que acaba por deixar em aberto
seu entendimento e passa a ter várias interpretações acerca do tema.
3.2. Penosidade – Conceito
A discussão ainda é grande em relação ao que seria um trabalho penoso,
visto que a CLT e a Constituição Federal não esboçam o rol taxativo para
caracterizar essa forma de trabalho como é feito com a insalubridade e
periculosidade.
3

OLIVEIRA, Verônica Guilherme Ancelmo, GARCIA, Eduardo Garcia. O trabalho penoso sob a ótica do judiciário
trabalhista de São Paulo. Saúde Soc. São Paulo, v.25. n 4. P. 1064 - 1074, 2016.
4
SILVA, Maria Auxiliadora. Adicional de Atividades Penosas, 2005, Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17.
5
Constituição Federal
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Existem vários entendimentos com relação ao que poderia ser um trabalho
penoso, pois esse conceito está sujeito a tradições e questões subjetivas. Oliveira
cita Leny Sato, do qual afirma “que a ausência de conceituação possibilita a
coexistência de diversos entendimentos. 6
Para tentar explicitar o conceito Cretella Junior7indaga:
Penoso é o trabalho acerbo, árduo, amargo, difícil, molesto, trabalhoso,
incômodo, laborioso, doloroso, rude [...]. Penosas são, entre outras, as
atividades de ajuste a reajuste de aparelhos de alta precisão (microscópios,
rádios, relógios, televisores, computadores, vídeos, fornos de microondas,
refrigeradores), pinturas artesanais de tecidos e vasos, em indústrias,
bordados microscópicos, restauração de quadros, de esculturas
danificadas pelo tempo, por pessoas ou pelo meio ambiente, lapidação,
tipografia fina, gravações, revisão de jornais, revistas, tecidos, impressos.
Todo esse tipo de atividade não é perigosa, nem insalubre, mas penosa,
exigindo atenção e vigilância acima do comum.

Nesse sentido, Silva cita a psicóloga Leny Sato8 que enumera as atividades
penosas:
Esforço físico intenso no levantamento, transporte, movimentação, carga e
descarga de objetos, materiais e peças; Posturas incômodas, viciosas,
fatigantes; Esforços repetitivos; Alternância de horários de sono e vigília ou
de alimentação; Utilização de equipamentos de proteção individual que
impeçam o pleno exercício de funções fisiológicas, como tato, audição,
respiração, visão, atenção, que leve à sobrecarga física e mental;
Excessiva atenção ou concentração; Contato com o público que acarrete
desgaste psíquico; Atendimento direto de pessoas em atividades de
primeiros socorros, tratamento e reabilitação que acarretem desgaste
psíquico; Trabalho direto com pessoas em atividades de atenção,
desenvolvimento e educação que acarretem desgaste psíquico e físico;
Confinamento ou isolamento; Contato direto com substâncias, objetos ou
situações repugnantes e cadáveres humanos e animais; Trabalho direto na
captura e sacrifício de animais.

Ademais, a psicóloga também afirma que o sofrimento e o desgaste da
saúde do trabalhador, provocado pelo esforço físico e mental provocam problemas
que não são necessariamente doenças.9 Isto é, esses problemas que ocorrem com
a forma repetitiva e desgastante do labor podem e interferem diretamente no social
e na qualidade de vida do trabalhador.
Para corroborar, Boskovie10 cita o professor Octávio Bueno Megano e
Estêvão Mallet que conceitua “a atividade penosa como aquelas que geram
desconforto físico ou psicológico superior em decorrência do trabalho normal”.
Em uma visão sociológica, Oliveira e Garcia citam Fortino11 que afirma que “o
trabalho penoso se caracteriza por acarretar constrangimentos profissionais,
6

OLIVEIRA, Verônica Guilherme Ancelmo, GARCIA, Eduardo Garcia. O trabalho penoso sob a ótica do judiciário
trabalhista de São Paulo. Saúde Soc. São Paulo, v.25. n 4. P. 1064 - 1074, 2016.
7
JÚNIOR, Cretella. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 1991 apud OLIVEIRA, Sebastião Geraldo
de Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. São Paulo: LTr, 1998.
8
SILVA, Maria Auxiliadora. Adicional de Atividades Penosas, 2005, Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17.
9
SILVA, Maria Auxiliadora. Adicional de Atividades Penosas, 2005, Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17.
10
BOSKOVIE, Alessandra Barichello. O Adicional de Penosidade: um vazio jurídico. Publicado nos Anais do XIX
Encontro Nacional do CONPEDI, 2010, Fortaleza.
11
OLIVEIRA, Veronica Guilherme Ancelmo, GARCIA, Eduardo Garcia. O trabalho penoso sob a ótica do
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organizacionais, que impede que o trabalhador se manifeste dentro e fora do
ambiente de trabalho. Ela ainda indaga que as atividades que demandam
concentração permanente, trabalho repetitivo, não só acarreta o constrangimento
como também limita a capacidade individual e coletiva”.
Portanto, a penosidade é o esforço diário e repetitivo que causa efeitos
ligados diretamente com o bem estar do trabalhador. Embora isso seja mais difícil
de explicar e aplicar na prática, a penosidade tende a ser mais uma garantia para o
trabalhador em relação a sua saúde dentro do ambiente laboral
É notório que muitas das atividades caracterizadas como penosas são
similares com as atividades consideradas insalubres. Essas são relacionadas na
Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, senão vejamos:
12

“NR 17- Ergonomia
17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que
permitam a adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiologicas dos trabalhadores que permitam a adaptação das
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um Maximo de conforto, segurança
e desempenho eficiente.
17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao
levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos
equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria
organização do trabalho.
17.1.2. Para Avaliar a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiologicas dos trabalhadores, cabe ao empregador
realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no
mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma
Regulamentadora”

Essa NR é consoante com a doutrina moderna no sentido de que o ambiente
de trabalho deve ser o mais confortável possível, visto que o adicional deve ser o
último recurso a ser utilizado, quando não for possível neutralizar ou eliminar a
agressividade ao trabalhador.13
Nesse sentido, Oliveira14 estuda exatamente esse questionamento, senão
vejamos:
A solução retrógrada de se compensar a agressão por adicionais
(monetização do risco) vem sido banida, com energia, pelos trabalhadores,
sob a bandeira coerente de que a ‘saúde não se vende’. De fato, a
crescente dignificação do trabalho repele a política de remunerar as
agressões à saúde acelerando o desgaste do trabalhador e acelerando sua
morte.

Com esse debate chega-se ao ponto que é importante estudar a Ergonomia
para que possa ser realizada uma intervenção no ambiente de trabalho, visando à
prevenção de doenças ocupacionais. 15 Caso a prevenção não seja possível,

12

SILVA, Maria Auxiliadora. Adicional de Atividades Penosas, 2005, Biblioteca Digital da Câmara dos
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Deputados. Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17
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remunerar o trabalhador com o adicional de penosidade é a forma de compensar ele
pelo desgaste que sofreu em suas atividades cotidianas. 16
3.3. Regulamentação
O adicional de penosidade é mais uma forma de proteger o trabalhador e sua
saúde, visto que o tempo trabalhado nunca volta, no entanto, o grande obstáculo
para efetividade é a falta de regulamentação.
Diversos projetos de Lei que procuram regulamentar o adicional de
penosidade se encontram em trâmite no Congresso Nacional. A PL nº 1.1015 de
1988, de autoria do então Deputado Paulo Paim, do qual hoje é senador, possuí as
seguintes preposições:17
“O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Serão consideradas atividades penosas aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exijam dos empregados
esforços e condicionamento físicos, concentração excessiva, atenção
permanente, isolamento e imutabilidade da tarefa desempenhada em
níveis acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do trabalho a que estão submetidos.
Art. 2º O Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades penosas e
adotará normas e critérios para caracterizá-las, fixando os limites de
18
tolerância do empregado, no exercício do seu trabalho. ”

Nesse sentido, o Deputado foi feliz em sua conceituação de penosidade,
muito embora a Ordem do Dia esteja em Plenário pronto desde dezembro de 1997.
19

Adiante, o mesmo Deputado disciplinou na PL nº 7.083, de 2002 a jornada de
trabalho, a concessão do adicional de penosidade, aposentadoria especial e seguro
obrigatório aos motoristas e cobradores de transporte coletivos urbanos, sob a
justificativa de que exercem atividades degradantes, submetidos a trânsito e
situações de constante estresse. 20
O referido projeto foi apensado ao PL nº 113, de 1988 e como o anterior, está
pronto para Ordem do Dia desde dezembro de 1995.21
É claro que as dificuldades começam com a demora, ou a não preocupação
dos legisladores em dar fim a esse impasse. Esse descaso gera um desconforto
enorme no campo jurídico e a efetividade do direito constitucional do trabalhador
acaba por ser dizimado pela falta de regulamentação.
A barreira que se instaura na confecção de uma Lei para suprir essa
subjetividade do conceito penoso, abre margem para os acordos e convenções
coletivas de trabalho que possuem força normativa para tratar e resolver o
problema. Vejamos alguns dos acordos sobre o tema:
16

, Maria Auxiliadora. Adicional de Atividades Penosas, 2005, Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17.
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Deputados. Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17.
18
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Lei
nº
1.015,
de
1988.
Disponível
em:
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19
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(1) Trabalho – Eletrosul – 2003/2004 – Acordo coletivo de trabalho que
entre si firmam, de um lado, Empresa Transmissora de Energia Elétrica do
Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL., e de outro lado o Sindicato dos
Trabalhadores de Energia Elétrica do Sul de Santa Catarina, Sindicato dos
Trabalhadores Eletricitários do Vale do Itajaí, Sindicato dos Eletricitários do
Norte de Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Energia Elétrica de Lages, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas
Geradoras, ou Distribuidoras, ou Transmissoras, ou Afins de Energia
Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul, entre outros sindicatos
profissionais.
Cláusula Quinta – ADICIONAL DE PENOSIDADE
A ELETROSUL continuará aplicando o percentual de 2% a título de
adicional de Penosidade, até a regulamentação do Art. 7º, Inciso XXIII da
22
Constituição Federal.
(2) Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004 – Acordo Coletivo de Trabalho
que entre si fazem de um lado a Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG ou empresa, e de outro a Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais, o sindicato Intermunicipal
dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, o Sindicato
dos Eletricitários do Sul de Minas Gerais, o Sindicado dos Trabalhadores
na Indústria da Energia Elétrica de Santos Dumont, o Sindicato dos
Trabalhadores da Energia Elétrica de Juiz de Fora, o Sindicato de
Engenheiros no Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Administradores
no Estado de Minais Gerais, o Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas
Gerais e o Sindicato das Secretárias do Estado de Minas Gerais –
entidades sindicais ou sindicatos, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
Cláusula Trigésima Sétima- turno ininterrupto de revezamento – jornada de
6 horas
Considerando que a Constituição Federal vigente prevê, no Inciso XVI, do
Artigo 7º, a redução, de oito para seis horas, da jornada normal diária de
trabalho dos empregados sujeita a Turnos Ininterruptos de Revezamento,
salvo negociação coletiva.
Considerando que para tanto há necessidade de ajustamentos, à luz das
peculiaridades que são específicas. À CEMIG e à mão de obra utilizada;
Resolvem as partes ajustar o seguinte?
Parágrafo quarto – Fica mantido o Adicional de Penosidade de 5,00%
(cinco inteiros por cento) do salário base ajustado na Cláusula 4ª), do
Acordo Coletivo de Trabalho firmado em vinte e dois de dezembro de 1980,
ficando assegurada a devida compensação na hipótese de vir a ser
exigida, legalmente, parcela da mesma natureza.
A – O empregado que deixar de trabalhar no regime de turno ininterrupto
de revezamento perderá o Adicional de Penosidade que recebia por
trabalhar naquela condição.
(3) Convenção coletiva de trabalho 2002/2003 – Convenção celebrada
entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Tocantins –
Sinduscon/TO, provisoriamente sediado em Palmas/TO, e o Sindicado dos
Trabalhadores na Construção Civil e Mobiliário do Estado do Tocantins –
SINTCIMTO, sediado em Gurupi na Av. Pernambuco nº 1073
.
Cláusula quarta: Os trabalhadores da categoria terão direito aos seguintes
adicionais:
I – Adicional de Penosidade para todos os trabalhadores, inclusive
serventes, quando trabalharem balancinhos, trabalharem na construção de
torres, trabalharem na construção de elevadores de serviços, equivalente a
22
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20% (vinte por cento) do respectivo salário. ”

Nesses casos é possível verificar que a penosidade é um conceito
abrangente e subjetivo, podendo ser caracterizado de diversas formas.
Dentro desse cenário a necessidade de regulamentação e um rol taxativo
para dizer o que é considerado uma atividade penosa é grande, no entanto,
acarreta em mais um obstáculo, a diversidade do labor.
Nesse sentido, a subjetividade do conceito, as modificações sociais e os
anseios da população, que são constantes, poderiam gerar injustiças no momento
de não conseguir taxar todas as formas de atividade que poderia ser considerada
prejudicial ao trabalhador.
A principal razão da lacuna legal é a dificuldade de conceitualizar e classificar
as atividades penosas. A NR 17 fala sobre a Ergonomia, que são: atividades que
englobam levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos
equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e a organização do
trabalho. E, é com essa definição que a doutrina se baseia, dificultando assim a
definição de adicional de penosidade.23
Destarte, que para resolver esse impasse primeiramente deve-se
regulamentar esse direito de forma genérica, a todos os trabalhadores, uma vez que
são incontáveis atividades profissionais que poderiam ser mencionadas como
dignas de percepção do adicional de penosidade. E posteriormente pensar em
estabelecer um quadro técnico das atividades e profissões consideradas penosas
para fins de direitos, como é feito com a insalubridade e a periculosidade.24
4. JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA - 9º REGIÃO
Conforme foi exposto com o presente trabalho, o adicional de penosidade é
algo subjetivo, sem legislação infraconstitucional para regular a matéria, bem como
sem uma conceituação plena que também é pouco discutida dentro da doutrina.
Nesse sentido, o litígio é algo que deveria ser presente no campo judiciário,
no entanto até mesmo para os Tribunais isso é algo novo.
A partir de agora será analisado e exposto alguns exemplos acerca da
matéria, mais precisamente do TRT da 9º região:
TRT-PR-29-08-2014 ADICIONAL DE PENOSIDADE. O adicional de
penosidade previsto na Constituição Federal é norma de eficácia limitada,
que depende de regulamentação pelo legislador infraconstitucional. In casu,
não há previsão legal, normativa ou contratual para o pagamento desse
adicional. Ademais, das provas produzidas pelo reclamante não se pode
deduzir que trabalhava sob condições penosas. O excesso de horas
trabalhadas não configura trabalho penoso e já foi devidamente
compensado quando do reconhecimento de horas extras. Recurso do
reclamante a que se nega provimento.
TRT-PR-‘ - 1A. TURMA. Relator: ADAYDE SANTOS CECONE. Publicado
25
no DEJT em 29-08-2014

23

SILVA, Maria Auxiliadora. Adicional de Atividades Penosas, 2005, Biblioteca Digital da Câmara dos
Deputados. Disponível em: HTTPS://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1440. Acesso em: 19/10/17.
24
BOSKOVIE, Alessandra Barichello. O Adicional de Penosidade: um vazio jurídico. Publicado nos Anais do XIX
Encontro Nacional do CONPEDI, 2010, Fortaleza
25
BRASIL, Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Acórdão do processo nº 00236-2012-242-09-00-7. Relator:
Adayde Santos Cecome. Publicado no DEJT em 29/08/2014.
http://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/jurisprudencia.xhtml

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

TRT-PR-04-04-2014 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: NECESSIDADE
DE PERÍCIA TÉCNICA. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA: CUSTAS
PROCESSUAIS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL: ART. 461 DA CLT DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. ADICIONAL DE PENOSIDADE:
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS:
NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA:
ÉPOCA
PRÓPRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ainda que o julgador não esteja
vinculado às conclusões expostas no laudo pericial, por se tratar de prova
eminentemente técnica, elaborada por profissional nomeado e de confiança
pelo Juízo, compete à parte impugnante produzir prova apta e suficiente a
afastá-las o que não ocorreu na espécie. 2. A vedação contida no inciso IV
do art. 7º da Carta Magna não permite criar, por decisão judicial, novo
critério para o cálculo do adicional de insalubridade. Assim, em consonância
com o entendimento do STF (Súmula Vinculante nº 4), até a edição de
norma legal ou convencional prevendo base de cálculo distinta, o salário
mínimo nacional deve continuar a ser adotado. 3. Inexiste, no Processo do
Trabalho, sucumbência parcial para efeito de pagamento das custas. Se a
pretensão do autor restou acolhida, mesmo que parcialmente, não se lhe
aplica qualquer condenação. 4. Para a configuração da equiparação
salarial, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 461 da CLT:
identidade de funções trabalho de igual valor (identidade qualitativa e
produtiva), mesmo empregador e local de trabalho, diferença de tempo na
função não superior a dois anos e inexistência de quadro organizado de
carreira. No caso, o subsídio probatório presente nos autos demonstra que
as atividades laborais desenvolvidas pelos equiparando não eram idênticas.
Não há, portanto, como acolher o pedido de diferenças por equiparação
salarial. 5. O art. 7º, XXIII, da CF, é norma de eficácia limitada, de forma
que o deferimento do pedido de pagamento de adicional de
penosidade pressupõe regulamentação legislativa. 6. A indenização por
danos morais exige a caracterização concomitante de todos os requisitos da
responsabilidade civil, quais sejam o ato/omissão ilícita pelo empregador, o
dano e o nexo causal. 7. A norma específica destinada aos juros de mora
da Justiça do Trabalho é a Lei 8.177/91. Esta, no seu art. 39, preceitua que
os débitos trabalhistas deverão sofrer atualização monetária pelos índices
da Taxa Referencial, que prevê juros de mora equivalentes à TRD
acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da
obrigação e o seu efetivo pagamento, nos quais ainda incidirão juros de 1%
ao mês, aplicados "pro rata de", ficando, assim, afastada a pretensão da
aplicação da taxa SELIC como critério de atualização. 8. A atualização
monetária deve ocorrer a partir do mês subseqüente ao trabalhado, haja
vista os termos do art. 459, parágrafo único, da CLT. Somente pode ser
calculada quando a remuneração tornou-se exigível, pois, a partir desse
momento, surge para o trabalhador o direito de reclamar o que não lhe foi
pago. Neste sentido, o entendimento preconizado pela Súmula n° 381 do C.
TST, no tocante aos salários. Com relação às parcelas com data de
vencimento diversa da preceituada no art. 459, parágrafo único, da CLT, tais
como: férias, 13º salários, verbas rescisórias e FGTS, a atualização
monetária deve incidir a partir do momento que se tornaram exigível. 9. A
orientação contida na Súmula n. 219 do TST é no sentido de que, na Justiça
do Trabalho, os honorários advocatícios não decorrem simplesmente da
sucumbência. Ademais, ainda prevalece nesta Justiça Especializada,
mesmo após o advento do art. 133 da Constituição Federal, o jus
postulandi, previsto no art. 791 da CLT, que permite à parte postular
pessoalmente em juízo. Na espécie, considerando-se que o requisito da
assistência sindical não foi atendido (art. 14 da Lei n. 5.584/70), é de se
excluir o pagamento de honorários advocatícios. RECURSOS
ORDINÁRIOS DO AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDOS. (grifo nosso)
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TRT-PR-02570-2011-019-09-00-0-ACO-10212-2014 - 7A. TURMA. Relator:
BENEDITO XAVIER DA SILVA. Publicado no DEJT em 04-04-2014
RT-PR-05-04-2013 ADICIONAL DE PENOSIDADE. ART. 7.º, INC. XXIII, DA
CF/88. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE LEI
ORDINÁRIA REGULAMENTADORA. COMPETÊNCIA DO PODER
LEGISLATIVO. Evidentemente que o art. 7.º, inc. XXIII, da CR/88, no que
tange ao adicional de penosidade, trata-se de norma constitucional de
eficácia limitada, que não produz efeitos sem a competente regulamentação
por lei. É entendimento assente no C. Tribunal Superior do Trabalho de que
o adicional de penosidade, previsto no referido artigo, necessita de
regulamentação por lei ordinária. Inviabilizado o exercício do referido direito
social, não cabe ao Judiciário fazer às vezes do Poder Legislativo para, na
hipótese em questão, suprir a omissão deste. De outro modo, mesmo que
se considerasse superada a questão da necessidade de regulamentação
legal, não assistiria razão ao reclamante, eis que não houve perícia in loco
comprovando a real situação de comprometimento do ambiente de trabalho.
Pleito obreiro ao qual se nega provimento.
TRT-PR-03282-2011-513-09-00-6-ACO-12070-2013 - 4A. TURMA. Relator:
CÁSSIO COLOMBO FILHO. Publicado no DEJT em 05-04-2013
TRT-PR-27-03-2012
BANCÁRIO.
ADICIONAL
DE
PENOSIDADE
INDEVIDO. O artigo 7º, XXIII, da CF, diversamente do que alega a
recorrente, não é fundamento jurídico ao reconhecimento do direito ao
adicional de penosidade por bancário. Embora a referida norma
constitucional preveja o adicional de remuneração para as atividades
penosas, trata-se de dispositivo de eficácia limitada. Por essa razão, a
produção de seus efeitos depende de regulamentação por parte do
legislador infraconstitucional, inexistente até o momento. De toda sorte, o
legislador ordinário já cuidou de estabelecer aos bancários condições de
exercício profissional diferenciadas, a fim de compensar a rotina estafante
que porventura desenvolvam. O princípio da legalidade, neste caso,
beneficia ao empregador, que não é obrigado a se conduzir de determinada
forma, se inexistente o respectivo mandamento legal. Recurso da autora a
que se nega provimento.
TRT-PR-02229-2011-024-09-00-0-ACO-12737-2012 - 6A. TURMA. Relator:
SUELI GIL EL-RAFIHI. Publicado no DEJT em 27-03-2012.

Os quatro casos expostos são os poucos casos encontrados que discutiram
a matéria do adicional de penosidade. Nesse panorama fica claro o abandono
jurídico com relação a essa remuneração.
Nos acórdãos expostos a justificativa de não deferimento dessa remuneração
é a mesma: limitação da norma constitucional e falta de regulamentação. É visto
uma rejeição grande para discutir o tema, pois sem uma lacuna que possa dar
espaço para uma maior visibilidade desse direito, os trabalhadores continuarão sem
saber do adicional devido, bem como esperando ansiado pela boa-fé dos
empregadores e das convenções e acordos coletivos.
A análise também evidenciou que a ausência de conceituação leva a uma
amplitude de entendimento e dessa forma evitam dar um parecer, pois não
conseguem identificar o que seria uma atividade penosa.
Nesse sentido, é importante salientar que é esse adicional não fere somente
o direito a remuneração bem a como a dignidade humana do trabalhador, por isso é
preciso buscar transformar esse cenário de forma que a as necessidades dos
obreiros não sejam rechaçadas e seus direitos sejam de fato garantidos.
Quando a menção a um dos descritores (“penoso”, “penosa” e “penosidade”)
foi feita pelos juízes de primeira instância (em alguns poucos casos) ou pelos
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desembargadores, verificou-se que os termos foram utilizados para designar
questões relacionadas à organização do trabalho, bem como às atividades que
exigiam sobrecarga de trabalho, com grande quantidade de atividades a serem
desenvolvidas, excesso de jornada e acúmulo de serviço, além da execução de
atividades em ambientes ou condições inadequadas, sem o uso de equipamentos de
proteção e sem a concessão de pausas para descanso.
5. CONCLUSÃO
Conforme foi demonstrado, a penosidade é algo antigo e que não foi
debatido com a fidelidade que deveria.
É possível verificar que o legislativo não está se empenhando para
conceitualizar, ou não conseguem chegar a uma definição do que deveria ser uma
atividade penosa. Outro ponto observado é que a subjetividade encontra caminho
para várias aberturas, pois se a penosidade também está ligada a saúde mental do
trabalhador, como definir quais atividades causam esse desgaste ao obreiro.
Nesse sentido, é realmente difícil definir esse cenário, pois isso é um tanto
quanto pessoal, afinal, uma atividade pode causar danos para um e não para
outros. E passando por isso, fica a dúvida de quando se pode requerer esse
adicional.
Por isso é imprescindível que seja dado um norte com uma legislação
especifica para tratar do tema, bem como uma definição certa e coerente por parte
dos doutrinadores para que essa garantia possa de fato ter efetividade.
Destarte que, com a análise da jurisprudência, foi encontrado apenas quatro
casos sobre essa temática, o que faz perceber que o Direito do Trabalho deve ter
mais visão no campo jurídico, visto que a conceituação é ampla, subjetiva e precisa
ser mastigado para que as eventuais reclamações não sejam indeferidas.
A percepção encontrada é que o judiciário por não conseguir definir o que
seria penosidade no caso concreto, acabam por se manter em sua zona de conforto
e a indeferem sob a mesma justificativa.
É mais fácil se manter inerte frente a esse problema do que abrir uma
discussão para encontrar uma solução para o problema. Isso é definitivamente um
abandono para com os trabalhadores que dependem exclusivamente das leis para
que não sejam dizimados seus direitos como pessoa humana.
Isso abre margem para que a necessidade de se olhar sobre outro viés seja
maior, uma vez que a insalubridade e periculosidade já estão definidas.
A solução mais próxima que foi encontrada é com as convenções e acordos
coletivos entre as classes e seus empregadores. Mas esse é um ponto que deve
ser observado, pois não são todos os sindicatos que procuram esses direitos para
as classes, e a situação acordada não entra para todos os trabalhadores.
Há muitas atividades dignas de serem remuneradas, mas o bloqueio da
regulamentação impede de ser efetivado. Por esse motivo, a conclusão final do
trabalho é por abrir um debate e para que assim seja superado mais um obstáculo
das garantias dos trabalhadores.
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A RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO COLETIVO DO
TRABALHO NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA
Giulliana Gabriele Rodrigues da Silva1 e Vitor Hugo Bueno Fogaça2
Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Relações de trabalho e globalização – Direito tributário.

RESUMO
No ordenamento jurídico brasileiros, os princípios são o alicerce que garante e
efetiva os direitos positivados, ordenando a aplicação da norma jurídica. O direito do
trabalho por ser dividido em dois ramos distinto, que são o individual e o coletivo,
tem suas normas e princípios próprios que regem sua aplicabilidade. O presente
trabalho tem como problema analisar a aplicação e atuação dos princípios do direito
coletivo do trabalho no âmbito da negociação coletiva trabalhista. Tendo o método
de pesquisa o dedutivo, no qual busca explanar sobre os princípios existentes no
direito coletivo do trabalho e como eles afetam a negociação coletiva trabalhista.
Palavra-chave: princípios, negociação coletiva, direito coletivo do trabalho.
ABSTRACT
In the Brazilian legal system, the principles are the foundation that guarantees and
effective the rule positive, an application of the legal norm. The labor law because it
is divide into two distinct branches, which are the individual and collective, has its
norms and legal principles that govern its application. The present work has its
problem the application and updating of the principles of collective labor with the right
to collective labor bargaining. Having the method of research or deductive, there is
research for existing principles, the collective right of work and how they affect
collective bargaining.
Key-words: principles, collective bargaining, collective labor law.

1. INTRUDUÇÃO
Os princípios são a base do ordenamento jurídico brasileiro, sendo
instrumentos de garantia e efetivação dos direitos. A estruturas normativa do direito
brasileiro é regida por princípios, visto que este conduzem a aplicação das normas
jurídicas, no direito do trabalho não é diferente.
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O direito do trabalho engloba dois seguimentos de direitos, o individual e o
coletivo, tendo ambos o objetivo de reger as relações de emprego, ao se analisar os
princípios justrabalhistas é importante entender que a diferença entre o direito
individual e o direito coletivo. Principalmente no direito coletivo do trabalho, que é
um ramo diferenciado, no qual tem uma tutela jurídica própria com princípios
próprios desse ordenamento no qual são mecanismos que governam a negociação
coletiva trabalhista, devendo ser observados, juntamente com os princípios
constitucionais para que os direitos discutidos na negociação coletiva sejam
acordados de maneira harmônica com as normas e princípios do direito coletivo do
trabalho.
Como se trata de um instrumento previsto na Carta Magna, a negociação
coletiva trabalhista é um meio de democratização no âmbito jurídico e social civil,
visto que é um mecanismo dos direitos individuais e sociais humanos trabalhistas.
Tendo os princípios o papel relevante de reger e impor limites a negociação coletiva
trabalhista, para ser um mecanismo de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico.
O presente trabalho tem como problema analisar a aplicação e atuação dos
princípios do direito coletivo do trabalho no âmbito da negociação coletiva
trabalhista. Tendo como objetivo geral observar a aplicabilidade direta de cada
princípio no direito coletivo do trabalho, sendo como objetivo especifico verificar a
eficácia desses princípios no âmbito da negociação coletiva.

2. METODOLOGIA
O presente trabalho tem como método de pesquisa o dedutivo, no qual busca
explanar sobre os princípios existentes no direito coletivo do trabalho e como eles
afetam a negociação coletiva trabalhista, tendo como fontes artigos e livros do
Direito do Trabalho.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. TIPOLOGIA E FUNÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO COLETIVO
Para o doutrinador Sérgio Pinto Martins o conceito de princípio deve ter
significado perante o Direito, sendo:
Os princípios do Direito têm características jurídicas, pois se inserem no
ordenamento jurídico, inspiram e orientam o legislador e o aplicador do Direito.
Os princípios podem originar-se da ética ou da política, mas acabam
integrando-se e tendo aplicação no Direito. (MARTINS, 2012, p. 61)

Segundo Martins (2012, P. 65) a função dos princípios no direito é informar,
normatizar e interpretar as leis, uma vez que são utilizados no preenchimento de
lacunas presentes na legislação, sendo utilizados como critérios de interpretação e
integração no ordenamento jurídico brasileiro.
Tendo em vista que o Direito do Trabalho se subdivide em dois ramos
próprios, o individual e o coletivo, cada um tem seus regramentos e princípios que
regem sua organização jurisdicional. O Direito Trabalhista Coletivo tem por objetivo
as relações jurídicas coletivas, em torno das partes que formam o polo da
negociação coletiva, sendo os obreiros, empregador e especialmente os sindicatos.
(DELGADO, 2015, p. 49)
2
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O doutrinador Mauricio Godinho Delgado (2015, p. 50), classifica os
princípios do Direito Coletivo em três grandes grupos, sendo eles: princípios
assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro; princípios regentes das
relações entre os seres coletivos trabalhistas e princípios regentes das relações
entre normas coletivas negociadas e normas estatais. Cada um destes grupos irão
se subdividir nos princípios que regem as relações coletivas.
O princípio assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro, engloba os
princípios da liberdade associativa e sindical e da autonomia sindical, tais
instrumentos tem como enfoque o ser coletivo obreiro, para que possa se organizar
para que possa participar ativamente da negociação coletiva, defendendo seus
direitos e exprimindo suas vontades coletivas. Assim, nas palavras de Delgado
(2015, p. 51-52) “os trabalhadores somente se tornam uma organização caso se
estruturem, grupalmente, nesse sentido. E somente serão capazes de produzir, com
regularidade, atos de repercussão comunitária ou social caso se organizem de
modo racional e coletivo para tais fins.”. Dessa forma, esse grupo visa assegurar a
criação e organização social do ser coletivo obreiro, formando uma direção de
representantes dos trabalhadores.
O princípios regentes das relações entre os seres coletivos trabalhistas, se
subdivide em: interveniência sindical na normatização coletiva; equivalência dos
contratantes coletivos e lealdade e transparência na negociação coletiva. Tal grupo,
visa a relação entre as partes coletivas e ao processo da negociação coletiva, tendo
como objetivo direcionar, direta ou indiretamente, os limites da negociação coletiva
entre os entes coletivos. (DELGADO, 2015, p. 62)
O terceiro grupo do princípios regentes das relações entre normas coletivas
negociadas e normas estatais, compreende os princípios da criatividade jurídica da
negociação coletiva e da adequação setorial negociada. Visto que a negociação
feita entre as partes coletivas tem força de norma jurídica, esses mecanismos
avaliam o potencial criativo de criação de normas e sua relação com as normas
estatais, fixando parâmetros de validade e extensão na negociação coletiva.
(DELGADO, 2015, p. 68)
Esses grupos de princípios são a base para a negociação coletiva entre as
partes, uma vez que estruturam, organizam e limitam a atuação dos pactuantes,
sendo o instrumento que rege as garantias e direitos nas normas acordadas da
negociação coletiva trabalhista.
3.2. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA E SINDICAL
Conforme Amauri Mascaro3 (2011, p. 1.272) a liberdade sindical tem caráter
pluralista no ordenamento jurídico, visto esse princípio é bem abrangente e pode
ser interpretado de várias maneiras, como figurar na livre organização para atender
os interesses coletivos, tendo autonomia para reger sua própria administração e
estatutos que irão governar sua gestão. Assim tem liberdade frente ao Estado, onde
este não poderá intervir no livre exercício dos direitos sindicais. Está incluso
também, o direito de livre associação dos indivíduos que tenham vontade de
3

Para doutrinadores como Amauri Mascaro, Alice Monteiro de Barros e Sergio Pinto Martins, o
princípio da liberdade sindical e da autonomia sindical (tratado no próximo tópico) não são tratados
como princípios do direito coletivo trabalhistas, sendo referidos como direitos do ramo juscoletivo.
Sendo o doutrinador Mauricio Godinho Delgado um dos que trata de tais instrumentos como
princípios que regem o direito coletivo do trabalho.
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ingressar ou sair do ente sindical, sendo esse um direito individual que dever ser
protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Desse modo, tal princípio se subdivide em dois, qual seja o princípio da
liberdade associativa e sindical, com maior abrangência e princípio da autonomia
sindical.
A doutrinadora Alice de Barros reforça a múltipla aplicação do referido
princípio:
A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o direito de
constituir sindicatos; como o direito de o sindicato autodeterminar-se; como a
liberdade de filiação ou não a sindicatos e como a liberdade de organizar mais
de um sindicato da mesma categoria econômica ou profissional dentro da
mesma base territorial, que se identifica com o tema intitulado pluralidade
sindical. (BARROS, 2011, p. 970)

Tal princípio de ampla aplicabilidade é garantido constitucionalmente no
artigo 8º, caput, e artigo 5º, inciso XX da Magna Carta, assim como é um dos pilares
básicos previsto na Organização Internacional do Trabalho OIT, desde 1927. Tal
princípio também é regido por outros tratados internacionais como a Conferência
Geral da Organização Internacional do Trabalho, de 1948, na qual intitula na
Convenção número 87 a liberdade sindical e a proteção do direito sindical; a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, garante em seus artigos XX e 23, nº 4,
a liberdade de associação pacífica e a organização sindical; já o Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1966, trata da liberdade sindical no
que tange ao Estado, onde não deve intervir nas organizações sindicais.
(MARTINS, 2012, p. 726)
Para Mauricio Delgado (2015, p. 56), “o princípio da liberdade associativa e
sindical propugna pela franca prerrogativa de criação e desenvolvimento das
entidades sindicais, para que se tornem efetivos sujeitos do Direito Coletivo do
Trabalho.”. Desse modo, é prerrogativa do ordenamento jurídico criar meios para
que possa ser efetivada as garantias mínimas de estrutura e atuação sindical.
Delgado (2015, p. 57) cita como uma das garantias a vedação de dispensa
do dirigente sindical, previsto no art. 8º, inciso VIII, da Constituição da República,
tendo essa garantia eficácia na Justiça Trabalhista, onde será determinado
liminarmente a reintegração do dirigente sindical se este for suspenso, dispensado
ou afastado de suas atividades laboral. Em conjunto com esse disposto, tem-se
assegurado a intransferibilidade do dirigente sindical para local diverso de sua base
sindical, conforme artigo 543 da CLT;
Tal princípio é de grande importância no direito coletivo do trabalho, visto que
irá tratar de um dos entes que irá representar a parte obreira na negociação
coletiva, sendo indispensável que este órgão tenha a liberdade e autonomia para
negociar sem sofrer represarias da parte patronal, para que nenhum direito
trabalhista seja suprido ou mitigado durante o pacto coletivo.
3.3. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA SINDICAL
Trata-se de um princípio previsto na Constituição da República, no qual é tem
o papel de garantir a autogestão do ente sindical, tendo livre atuação sendo
despersonalizado do órgão estatal, sendo esse um princípio em conjunto com o
princípio da liberdade sindical. Delgado conceitua esse conceito como:
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Tal princípio sustenta a garantia de autogestão às organizações associativas e
sindicais dos trabalhadores, sem interferências empresariais ou do Estado.
Trata ele, portanto, da livre estruturação interna do sindicato, sua livre atuação
externa, sua sustentação econômico-financeira e sua desvinculação de
controles administrativos estatais ou em face do empregador. (DELGADO,
2015, p. 59)

Segundo Alice Monteiro de Barros (2011, p. 977), é um princípio consagrado
na Convenção Internacional, nº 87, em seu artigo 3º, no qual garante aos sindicatos
o direito de autodeterminação e autogestão, sendo que além de um direito nacional,
também é garantido internacionalmente.
Na história do Brasil, os sindicatos lutaram para ter sua autonomia perante o
Estado, esse princípio sofreu diversas represaria pela história do país, essa luta foi
um dos problemas central dos sindicatos durante anos, motivo pelo qual o princípio
da liberdade sindical se subdividiu em dois: o da liberdade sindical e a autonomia
sindical operária. (DELGADO, 2015, p. 59)
Antes de 1930, o Direito do Trabalho padecia de estrutura, sendo que nem
era considerado um ramo jurídico próprio, não possuindo conjunto de regras e
princípios que o regessem. A fase que o Brasil passava nessa época, na qual
dominava a política da República Velha, não abria margem para a regulamentação
e atuação da justiça trabalhista, assim como não tinha espaço político para absorver
os movimentos sociais trabalhistas. Os sindicatos na época viviam uma autonomia
fora do direito, visto que o Direito do Trabalho não se estruturava num modelo
jurídico institucionalizado. (DELGADO, 2015, p. 60)
Nas décadas que se seguiu a autonomia sindical não era efetivada devido o
cenário político no país, sendo que somente com a Constituição da República de
1988 que a autonomia sindical passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro,
estando previsto no texto constitucional nos artigos 7º inciso XXVI; 8º, incisos I, III,
VI e artigo 9º. Desse modo, os sindicatos passaram a ter autonomia em relação ao
Estado sobre a sua estrutura, criação e gestão, assim como tem prerrogativa de
atuação na questões judiciais e administrativas, na negociação coletiva e em
assegurar o direito a greve. (DELGADO, 2015, p. 61)
Contudo, o texto constitucional manteve indícios do sistema antigo na
autonomia sindical, o qual fica visível no artigo 8º incisos II e IV, sendo fontes de
limitação a autonomia sindical pelo Estado, fato este que se chocam com o novo
cenário trazido pela Constituição da República de 1988. (DELGADO, 2015, p. 61)
Os sindicatos brasileiros sempre tiveram que lutar para ganhar
reconhecimento no ordenamento jurídico, assim como a sua liberdade e autonomia
frente ao Estado, fato este que ocorreu apenas com a Constituição da Republica de
1988, que abriu espaço a liberdade e autonomia sindical nas relações
justrabalhistas, sendo esse princípio fruto de muita persistência para chegar ao seu
objetivo.
3.4. PRINCÍPIO
COLETIVA

DA

INTERVENIÊNCIA

SINDICAL

NA

NORMATIZAÇÃO

Esse princípio se baseia no fato que a negociação coletiva para ter validade
deve ter a intervenção sindical no processo negocial coletivo, para que não ocorra a
negociação informal entre empregador e grupo coletivo trabalhador eventual, sem
força representativa e institucionalização democrática que os sindicatos possuem,
como por exemplo, a transparência negocial. (DELGADO, 2015, p. 62 – 63)
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Está previsto constitucionalmente no artigo 8º, incisos III e VI da Constituição
da República de 1988. Para esse princípio não é constituído para o sistema jurídico
a negociação coletiva feita entre empregador e seus empregados, mesmo que de
forma legal. Devendo ter atuação sindical na elaboração da negociação coletiva,
passando este a ser dotado de poderes da autonomia privada coletiva. (DELGADO,
2015, p. 63)
A negociação informal feita entre empregador e empregado, somente terá
força de cláusula contratual, não tendo a prerrogativa de instituir norma jurídica
coletiva. Essa clausula contratual se submeterá as restrições imposta pela
legislação trabalhista e ou princípio da inalterabilidade contratual lesiva.
(DELGADO, 2015, p. 63)
A legislação trabalhista traz o entendido que se o sindicato se recusar a
participar da negociação coletiva, as partes devem dar ciência dos fatos a
Federação que o sindicato seja vinculado ou na falta deste, recorrer a
Confederação (Art. 617, § 1º CLT), findando o prazo para apresentar resposta
desses órgãos, as partes podem prosseguir com a negociação. Essa regra contida
na Consolidação das Leis Trabalhista é um meio de restringir o princípio da
intervenção sindical na normatização coletiva. (DELGADO, 2015, p. 63)
Tal flexibilização não é um meio de impossibilitar a recusa consistente e
justificado do sindicato obreiro no que tange as propostas da negociação que visem
mitigar direitos e prejudicar os trabalhadores da categoria. Assim o entendimento do
Supremo Tribunal do Trabalho é de que, a mera recusa desmotivada da margem
para as partes pactuarem sem a presença do sindicato, o que não se confunde com
circunstancias razoáveis e consistentes. Sendo assim, a exceção à regra da
intervenção sindical, não dá autorização para pactos de cláusulas irregulares entre
as partes, pois estas terão que seguir os mesmos limites que se impõe a
negociação coletiva padrão. (DELGADO, 2015, p. 64)
Assim, esse princípio é um limitador, visto que não é qualquer negociação
feita de modo informal que irá ter força de norma jurídica, tendo em vista que os
direitos e garantias do trabalhador podem estar sendo mitigados. Sendo o sindicato
a fonte de garantir que os direitos sejam observados na negociação coletiva.
3.5. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA DOS CONTRATANTES COLETIVOS
Esse princípio se baseia em dois aspectos fundamentais o da natureza e o do
processo. O aspecto natural tem como tema que todos são seres coletivos, até
mesmo o empregador quando negocia sem a representação do seu sindicato
patronal, tem natureza coletiva. O processo se refere que tanto o empregador
quando o empregado, devidamente representados pelas entidades sindicais, tem o
instrumento eficaz de atuação e pressão que os liga, que é a negociação coletiva.
(DELGADO, 2017, p. 11)
Dessa forma, o instrumento coletivo serviria para equilibrar as partes
contrárias dessa relação (empregador e empregado), reduzindo a grande
disparidade que separa o trabalhador, como indivíduo, do empregador. Assim, o
Direito Coletivo pode conferir tratamento jurídico igual para ambas as partes
contratantes. Delgado (2015, p. 65) reforça a ideia de que: “nessa linha, perderia
sentido no Direito Coletivo do Trabalho, a acentuada diretriz protecionista e
intervencionista que tanto caracteriza o Direito Individual do Trabalho.”. Sendo o
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exemplo mais palpável da diversidade entre os princípios do direito coletivo e
individual do trabalho.
Para a equivalência entre as partes sejam efetivadas, é necessário o
fortalecimento sindical, contudo, o Brasil é formado por entidades sindicais frágeis,
sendo difícil conferir efetividade para o princípio da equivalência. Diferente de países
como Alemanha e Argentina que possuem sindicatos extremamente fortes para
concretizar a equivalência. (DELGADO, 2017, p. 12)
Segundo Delgado (2017, p. 12), para haver uma entidade sindical forte as
jurisprudências dos STF e TST deveriam aderir o critério da agregação, buscando
um sindicato mais legítimo por meio das disputas intersindicais para elevar a
representatividade sindical no país. Contudo, a interpretação jurisprudência se volta
para o critério da especialidade, na qual a entidade mais específica é considerada a
mais representativa.
Outro ponto que não torna efetivo o princípio da equivalência é o fato de que
o critério da ultratividade das cláusulas negociais coletivas, até que venha uma nova
norma coletiva, deixa que no período em que não tem norma vigente, tanto
trabalhador, quando sindicato, são supridos de direitos até que vigore uma nossa
negociação coletiva. (DELGADO, 2017, p. 14)
A súmula 277 do TST4, fazia referência a prevalência temporária das normas
coletivas negociadas até se formar uma nova negociação, contudo, a súmula teve os
efeitos suspensos pela ADPF n. 323-DF (Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental), desse modo, restou prejudicada a busca pela efetivação pelo
princípio da equivalência entre os contratantes coletivos. (DELGADO, 2017, p. 14)
Esses pontos de lacunas na lei, faz com que o princípio da equivalência não
seja, muitas vezes, efetivados no ordenamento jurídico, comprometendo o equilíbrio
entre os contratantes no setor social, econômico e jurídico do país.

3.6. PRINCÍPIO DA LEALDADE E TRANSPARÊNCIA NA NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
Esse é o princípio que concretiza na prática a equivalência entre os
contratantes coletivos. Como em teoria, as partes são equivalentes entre si, eles
tem conhecimento dos poderes e limites que serão discutidos na negociação
coletiva.
4

O texto da revogada súmula 277 do TST descrevia: “CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE As cláusulas normativas dos
acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente
poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.”
A jurisprudência trabalhista já havia consagrado o entendimento de ultratividade temporária das
cláusulas do instrumento coletivo, sendo que a fez inicialmente por decisões de Seção de Dissídio
Coletivo do TST, desde 2008 e logo em seguida em 2012 com a súmula 277. Contudo, em 2016, a
súmula 277 teve seus efeitos suspenso pela medida liminar conferida na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n. 323-DF, com fundamento que a CLT
estabelece o período de vigência do acordo ou convenção coletiva de no máximo 2 anos e que essas
normas não poderiam ultrapassar essa vigência, sendo que o Tribunal Superior do Trabalho ao
proferir a súmula teria assumido papel estranho às suas competências, usurpando função do
legislador infraconstitucional. (DELGADO, 2017, p. 14)
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Este princípio é marcado por dois elementos, sendo eles a lealdade e a
transparência, sendo ambas na visão de Delgado (2017, p. 15), premissas
indispensáveis para se efetivar o desenvolvimento democrático e o processo
negocial coletivo.
O direito coletivo forma normas jurídicas, dando para as partes a
responsabilidade social de produzir normas coletivas, deixando clara as condições
subjetivas e objetivas envolvidas na negociação. Essa autonomia privada coletiva,
forma as normas importantes para o seio da comunidade humana. Desse modo,
conforme Delgado (2017, p. 15), em razão do direito coletivo produzir normas, a
lealdade e o acesso a informações são o centro da dinâmica da negociação
coletiva.
Assim, não se pode invocar o princípio tutelar do direito individual ou do
Estado para invalidar a norma coletiva, visto que ambas as partes assumem
livremente o risco na negociação coletiva. Desse modo, nas palavras de Mauricio
Godinho Delgado:
As partes coletivas - que tendem a ser muito bem assessoradas, juridicamente,
conforme é natural - conhecem, perfeitamente, os poderes e os limites da
negociação coletiva sindical, em conformidade com a jurisprudência dominante
na Corte Superior Trabalhista, consubstanciada, inclusive, em súmulas e
orientações jurisprudenciais e/ou decisões plenárias amplamente divulgadas.
(DELGADO, 2017, p. 15)

Em decorrência do princípio da lealdade e boa-fé na negociação coletiva, as
partes não podem descumprir o negociado, visto que essa foi produzida por plena
ciência de ambos os acordantes. Delgado (2017, p. 16) traz o exemplo de que
nessa lógica não seria válida uma greve no período de vigência de diploma coletivo
negociado, vista a pacificação estabelecida no diploma. Claro que, em caso de
descumprimento do da norma coletiva pelo empregador, pode recair na exceção da
cláusula rebus sic statibus, abrindo aos empregados a prerrogativa de greve.
Na mesma dialética, a transparência é de importante fundamentação na
negociação coletiva, visto que o pacto entre as partes não é de caráter individual,
tento a norma alcance a coletividade mencionada na mesma, sendo regido pela
autonomia privada coletiva. Conforme Delgado (DELGADO, p. 16), a transparência
na negociação coletiva é maior do que na negociação individual, sendo mais amplo
o acesso a informação.
Segundo Delgado (2015, p. 67), a responsabilidade social ao se criar normas
que irá reger o contrato de trabalho coletivo, necessita de clareza quanto as
qualidades subjetivas e objetivas envolvidas na negociação coletiva, devendo as
partes agirem de boa-fé ao pactuarem as normas coletivas.
3.7. PRINCÍPIO DA CRIATIVIDADE JURÍDICA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A negociação coletiva tem o real poder de criar normas em harmonia com as
normas jurídicas. Essa possibilidade das partes coletivas de formar normas, mostra
a descentralização política e autogestão social feita pelas comunidades localizadas.
Desse modo, segundo Delgado (2015, p. 68) esse princípio resulta a negociação
coletiva e seus instrumentos, que são: contrato coletivo, acordo coletivo e
convenção coletiva do trabalho, criar normas jurídicas com qualidades,
prerrogativas e efeitos próprios da mesma.
Esse princípio justifica a própria existência do direito coletivo do trabalho,
uma vez que esse da autonomia as partes criar as normas que irão reger o contrato
8
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de trabalho coletivo. Tal autonomia se deu com a Constituição da República de
1988,5 no qual traz em seu texto constitucional a autonomia a negociação, com a
ressalva dos limites impostos.
Essa normatização coletiva é diferente das cláusulas, pois a norma não é
aderida permanentemente à relação jurídica pactuada, podendo em alguns casos
ser revogada e a cláusula tem efeitos permanentes entre os contratantes. Essa
diferença se faz clara, quando as partes contratantes tem o poder de criar normas
coletivas e não somente cláusulas contratuais. (DELGADO, 2017, p. 17)
Nestes modos, o doutrinador Mauricio Delgado explana:
A circunstância de a negociação coletiva sindical poder produzir regras
jurídicas confere a ela a lógica aptidão de gestar parcelas trabalhistas novas,
conferindo-lhes inclusive a conformação jurídica, isto é, sua natureza e seus
efeitos no contrato. Não se tratando de parcela previamente regulada por lei, a
negociação coletiva ostenta a prerrogativa de definir a natureza jurídica da
nova vantagem, ainda que lhe elidindo o caráter salarial (e respectivos reflexos)
ou a amplitude de sua incidência. (DELGADO, 2017, p. 17- 18)

O poder da negociação coletiva em formar normas não é absoluto, visto que
existem limites imposto, sendo que se forem ultrapassados sofre a pena de ser
invalidado ou descaracterizado pelo Estado Democrático de Direito. Delgado (2017,
p. 18), alega que o objetivo não é criar normas com superpoderes na sociedade civil
que se opõem as normas heterônomas, a própria Constituição da República e as
Convenções Internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil e na legislação federal
trabalhista.
Desse modo, os limites existem para que negociação coletiva não passe a
ser um instrumento de invalidade e descaracterização Estatal, visto que irá contra o
Estado Democrático de Direito e os princípios humanísticos e sociais estabelecidos
pela Carta Magna.
3.8. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA
Para que exista harmonia entre a norma coletiva e a norma jurídica é
importante existir limites jurídicos a serem seguidos nas negociações coletivas. O
problema surge quando é levado na prática para os tribunais interpretarem.
Segundo Delgado (2015, p. 71) por esse princípio as normas juscoletivas que
incidem sobre a comunidade econômico-profissional tem prevalência sobre as
normas heterônomos justrabalhistas, sempre respeitando os limites estabelecidos.
Em certos casos a norma coletiva pode prevalecer sobre a norma jurídica,
desde que respeitados certos limites, sendo eles: a) a norma coletiva implante
direitos superiores ao padrão geral da legislação aplicável; b) a norma coletiva
atinjam somente parcelas de indisponibilidade relativa da legislação. Essas
possibilidades não são plenas e irrefutáveis, pois existe limites objetivos a
adequação negociada, sendo que não deve prevalecer mediante ato estrito de
renúncia e nem prevalecer se recair sobre direitos revestidos de indisponibilidade
absoluta. (DELGADO, 2017, p. 19)
5

Delgado (2017, p. 68) explana que a tradição justrabalhistas do Brasil sempre buscou mitigar o
direito coletivo do trabalho, sendo até denegado direitos como a autonomia sindical, liberdade
associativa e sindical. Essa situação se modificou com a chegada da Constituição Federal de 1988,
que traz garantias ao direito coletivo, estando positivado em seu artigo 7º, VI, XIII e XIV; Art. 8º I, III e
VI e Art. 9º.
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Assim também deve ser respeitado o patamar civilizatório mínimo, que
compreende 3 grupos: 1) a norma constitucional em geral; 2) as normas de tratados
e convenções internacionais vigorantes no Brasil; 3) as norma legais
infraconstitucional que asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora.
(DELGADO, 2017, p. 20)
Desse modo, normas coletivas que asseguradas por regra imperativa estatal
prevalece soberanamente, sendo vedado supressão ou restrição pela negociação
coletiva, exceto quando a lei jurídica permitir a intervenção da norma coletiva
trabalhista. (DELGADO, 2017, p. 21)
Assim não prevalece o princípio da adequação setorial negociada sobre ato
estrito de renúncia, visto que este só cabe a transação apto a promover normas
jurídicas, nem sobre direitos revestidos de indisponibilidade absoluta, visto que
estas estão protegidas pela tutela de interesse público. (DELGADO, 2015, p. 72)
As súmulas 449 e 437, II do TST, são exemplos da demarcam a fronteira da
negociação coletiva, esclarecendo que não cabe à norma coletiva diminuir ou supri
direitos trabalhistas positivados na regra estatal imperativa. Resume-se que a
negociação coletiva não deve ir além dos limites impostos pela Constituição Federal
ou pela lei infraconstitucional imperativa. (DELGADO, 2017, p. 21)
Quanto ao princípio da adequação setorial negociada, Mauricio Godinho
Delgado explana:
Estão bem claros, dessa maneira, a lógica e o sentido da ordem constitucional
brasileira relativamente aos poderes e limites da negociação coletiva
trabalhista: esta constitui veículo para o aperfeiçoamento da ordem jurídica, em
harmonia aos princípios e regras constitucionais fundamentais — jamais um
mecanismo para o desprestígio ou precarização dessa ordem jurídica e das
relações socioeconômicas por ela regulamentadas. (DELGADO, 2017, p. 22)

Resta claro que a negociação coletiva não tem a prerrogativa de reduzir ou
normatizar in pejus direitos já garantidos pela legislação estatal, salvo se essa abrir
margem para atuação à negociação. Contudo, essa margem de atuação não lhe
confere o poder de descaracterizar direitos individuais e sociais, visto que deve se
respeitar os limites constitucionais e legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico
brasileiro. (DELGADO, 2017, p. 23)
Desse modo, deve ser respeitado o patamar civilizatório mínimo, visto que
este também de ordem previdenciária e fiscal do Estado. Fica claro os limites que a
negociação coletiva não deve ultrapassar, sendo eles a Constituição Federal,
Tratados e Convenções Internacionais da OIT e legislação heterônoma estatal.
Devendo a negociação coletiva seguir os princípios do Direito Coletivo do Trabalho,
visto que estes irão reger o pacto coletivo. (DELGADO, 2017, p. 23 - 24)
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como a negociação coletiva é um instrumento constitucionalmente previsto,
que efetiva e soluciona os conflitos trabalhistas, deve ser utilizado como um meio de
democratização no âmbito jurídico e social, visto que é um mecanismo dos direitos
individuais e sociais humanos trabalhistas.
Existem limites impostos a norma coletiva para que esta não fira os ideais
consagrados na Constituição da República, sendo delimitados por princípios que
serão a base para a harmonização entre a negociação coletiva e a Carta Magna.
Sendo eles: princípio da liberdade associativa e sindical; princípio da autonomia
sindical; princípio da interveniência sindical na normatização coletiva; princípio da
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equivalência entre os contratantes coletivos; princípio da lealdade e transparência
na negociação coletiva; princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva
trabalhista e princípio da adequação setorial negociada.
Com os princípios regendo a norma coletiva, esta deve ser utilizada como
mecanismo de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, devendo ser harmônico
com princípios e regras constitucionais fundamentais.
Conclui-se que os princípios que regem o Direito Coletivo do Trabalho são de
grande relevância para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que se encontra
neles a estrutura, organização e limitação entre as os contratantes coletivos. Tendo
em vista, que o que for pactuado entre as partes tem força normativa jurídica,
devem ser observados os princípios para que nenhum direito seja mitigado ou
suprimido pelas partes.
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RESUMO
O presente trabalho tem como problema analisar os princípios aplicáveis no Direito
Individual do Trabalho, bem como suas funções e sua aplicabilidade. Tem como
objetivo geral examinar a efetividade dos princípios fundadores do Direito do Trabalho.
Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma análise exploratória,
de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como instrumentos
de coleta de dados destaca-se a pesquisa bibliográfica e documental. O princípio é
um fundamento usado para dar uma ênfase maior nas normas jurídicas, pois são o
começo, o alicerce, a base para dar significado a uma premissa maior. Os princípios
efetivam os direitos do homem e da justiça. Eles determinam ao legislador, ao
aplicador do direito e aos particulares, a compreensão do direito de acordo com os
valores por eles almejados. Os princípios apresentam três funções: a) informadora,
serve para nortear o aplicador do direito, na necessidade de criação de normas e ao
mesmo tempo demonstrar que as leis devem ser interpretadas de acordo com os
princípios; b) normativa, pode ser utilizada quando houver lacunas ou faltar normas
no ordenamento jurídico para aplicação no caso concreto; c) interpretativa, esta
demonstra que, os princípios são utilizados como fundamentos de interpretação, ou
seja, como critérios orientadores. O Direito do Trabalho apresenta como princípios
fundados: Princípio da proteção, Princípio da irrenunciabilidade de direitos, Princípio
da continuidade da relação de emprego e Princípio da primazia da realidade, sendo
estes de suma importância para aplicação das normas trabalhistas de maneira eficaz.
Palavras-chave: Princípios; Fundamento; Direito do Trabalho.

ABSTRACT
The present work has as problem to analyze the principles applicable in the Labor Law,
as well as its functions and their applicability. Its general objective is to examine the
effectiveness of the founding principles of Labor Law. As methodological aspects the
research constitutes an exploratory analysis, of qualitative character, developed from
the deductive method. The bibliographical and documentary research stand out as
instruments of data collection. The principle is a foundation used to give greater
emphasis to legal norms, since they are the beginning, the foundation, the basis for
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giving meaning to a larger premise. Principles enforce the rights of man and justice.
They determine to the legislator, the applicator of the right and to the individuals, the
understanding of the right according to the values that they aim for. The principles have
three functions: a) informant, serves to guide the applicator of the law, the need to
create standards and at the same time demonstrate that the laws should be interpreted
according to the principles; b) normative, can be used when there are gaps or missing
standards in the legal order for application in this case; c) interpretative, it shows that
the principles are used as a basis for interpretation, that is, as guiding criteria. Labor
Law has as its founding principles: Principle of protection, Principle of nonrenunciability of rights, Principle of continuity of employment relationship and Principle
of the primacy of reality, these being of paramount importance for the application of
labor standards in an effective way.
Key-words: Principles; Background; Labor Law.

1. INTRODUÇÃO
A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 8º, atribui a utilização
dos princípios, na falta de disposições legais ou contratuais, conforme determinado
caso. O objetivo em utilizar os princípios é assegurar um direito ao empregado, que
não está regulamentado, mas que pode ser usado em benefício do mesmo.
Nesse sentido, o presente artigo apresenta como problema analisar os
princípios aplicáveis no Direito Individual do Trabalho, bem como suas funções e sua
aplicabilidade.
A sistematização e o percurso metodológico do presente artigo é apresentado
nos seguintes tópicos: a) o primeiro faz-se necessário explanar uma breve
conceituação da palavra princípio, que é algo que dá início, origem, a uma
determinada causa; b) o segundo descreve sobre as funções dos princípios, que são
divididas em três, informadora a qual serve para nortear o aplicador do direito,
normativa utilizada quando há lacunas ou faltar normas no ordenamento jurídico
para aplicação no caso concreto e interpretativa que serve como critérios
orientadores; c) por último, apresenta os quatros princípios aplicáveis no Direito
Individual do Trabalho, 1 - princípio da proteção que tem como objetivo de proteger
o trabalhador, equiparando-se ambas as partes na relação de emprego, 2 - princípio
da irrenunciabilidade de direitos ampara o trabalhador para que não renuncie seus
direitos adquiridos, pois, em regra são irrenunciáveis, 3 – princípio da continuidade
da relação de emprego é favorável ao trabalhador, de modo que ele possa
permanecer no emprego por um tempo de maior duração possível e, 4 – princípio
da primazia da realidade tem como objetivo dar ênfase de maior valor aos fatos
ocorridos em relação aos documentos.
Por fim, na conclusão, apresenta as percepções obtidas da análise teórica, da
aplicabilidade dos princípios no Direito do Trabalho.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente em uma análise
exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Para
tal, foi realizado levantamento bibliográfico e documental com autores que deram
sustentação teórica à pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
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CONCEITO:
Denomina-se princípio como sendo algo que dá início, origem, a uma
determinada causa.
Sérgio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 64), descreve:
“Princípio vem do latim principium, princippi, com o significado de origem,
começo, base. Na linguagem leiga, é o começo, o ponto de partida, a origem,
a base. São normas elementares, requisitos primordiais, proposições
básicas.
Princípio é, portanto, começo, alicerce, ponto de partida, vigas mestres,
requisito primordial, base, origem, ferramenta operacional”.

De acordo, com o conceito ora abordado, fica evidente, que princípio serve
como base para dar fundamento a uma premissa maior. Para o direito, o princípio é
um fundamento usado para dar uma maior ênfase nas normas jurídicas. “Os princípios
do Direito tem características jurídicas, pois se inserem no ordenamento jurídico,
inspiram e orientam o legislador e o aplicador do Direito”. (Martins, 2014, p. 65).
Neste viés, é possível compreender que princípio tem um sentido norteador
para o Direito, sua interpretação se faz da mesma maneira como se interpreta uma
lei, ou seja, ele tem a mesma eficácia que uma norma jurídica, sua utilização é de
extrema validade, servindo para uma série de aplicações.
Para Sergio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 68):
“Dentro da Ciência do Direito, o princípio é uma preposição diretora, um
condutor para efeito da compreensão da realidade diante de certa norma. Os
princípios do Direito não são, porém, regras absolutas e imutáveis, que não
podem ser modificadas, mas a realidade acaba mudando certos conceitos e
padrões anteriormente verificados, formando novos princípios, adaptando os
já existentes e assim por diante. Têm, também, de ser os princípios
examinados dentro no contexto histórico em que surgiram. Dentro da
dinâmica histórica, podem ser alterados ou adaptados diante da nova
situação”.

Destarte, que princípio não é algo engessado ou imutável, é uma premissa que
objetiva acompanhar a evolução histórico em seu contexto social e cultural. “Em tal
sentido, os princípios seriam elementos componentes da visão de mundo essencial
que caracteriza as pessoas e grupos sociais, resultando de suas práticas cotidianas e
sobre elas influindo”. (DELGADO, 2006, p. 184)
Os princípios efetivam os direitos do homem e da justiça. Eles determinam ao
legislador, ao aplicador do direito e aos particulares, a compreensão do direito de
acordo com os valores por eles almejados.
FUNÇÕES DOS PRINCÍPIOS
Ao analisar o conceito de princípio, é de suma importância saber qual é sua
função, pois, não basta, saber o que é princípio e não saber a sua utilidade. Os
princípios têm várias funções, sendo alguma delas como: informadora, normativa e
interpretativa.
A função informadora propicia ao legislador que ele faça uma interpretação
coerente diante ao Direito. Conforme menciona, DELGADO (2006, p. 188):
“Cumprem, aqui, sua função mais clássica e recorrente, como veículo de
auxílio à interpretação jurídica. Nesse papel, os princípios contribuem no

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

processo de compreensão da regra e institutos jurídicos, balizando-os à
essência do conjunto do sistema de Direito. São chamados princípios
descritivos ou informativos, na medida que propiciam uma leitura reveladora
das orientações essenciais da ordem jurídica analisada”.

Assim, evidencia que a função de informadora desenvolvida pelos princípios,
decorre da lógica que as leis devem ser interpretadas de acordo com os mesmos,
porque são eles o alicerce, a origem, para haver sentido a efetivação das normas.
A respeito da função normativa ela pode ser descrita como uma forma de
atuação subsidiária, ou seja, pode ser utilizada quando houver lacunas ou faltar
normas no ordenamento jurídico para aplicação no caso concreto. Mauricio Godinho
Delgado (DELGADO, 2006, p.189), descreve:
“Atuam como fontes normativas subsidiárias, à falta de outras regras jurídicas
utilizáveis pelo intérprete e aplicador do Direito em face de um singular caso
concreto. A proposição ideal consubstanciada no princípio incide sobre o
caso concreto, como se fosse norma jurídica específica”.

Por esse contexto, podemos perceber que a função normativa que tem caráter
subsidiário, consiste em prevalecer como norma jurídica aplicável no caso concreto.
“Irão atuar em casos concretos em que inexista uma disposição específica para
disciplinar determinada situação. Nesse caso, são utilizados como regras de
integração da norma jurídica” (MARTINS, 2014, p. 68)
Diante da função interpretativa, onde demonstra que os princípios são
utilizados como fontes de interpretação, Sergio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 6869) discorre:
Irá a função interpretativa servir de critério orientador para intérpretes e
aplicadores da lei. Será uma forma de auxílio na interpretação da norma
jurídica e também em sua exata compreensão. De modo geral, qualquer
princípio acaba cumprindo também uma função interpretativa da norma
jurídica, podendo servir de forma subsidiária do intérprete para a solução de
um caso concreto.

Cabe ressaltar desta maneira, o art. 4º da LINDB (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro), onde determina que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, o art.
8º da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) também autoriza o intérprete aplicar
os princípios do direito, quando houver falta de disposições legais, desde que
prevaleça sempre o interesse público.
Neste viés, Sérgio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 69) relata:
“...os princípios têm função integrativa da norma jurídica, pois apenas na falta
de disposições legais ou contratuais é que serão aplicados. Isso significa que
serão utilizados quando houver lacuna na lei, completando a norma jurídica.
Poderão também ser utilizados como forma de interpretação, quando a norma
não seja suficientemente clara para o caso dirimido”.

Diante da exposição das funções dos princípios, é óbvio dizer, que os mesmos
são de extrema importância no ordenamento jurídico, sendo fundamentais na
elaboração das leis e ao preencher as inúmeras lacunas encontradas na legislação.
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PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO
Sob o enfoque do Direito do Trabalho, os “princípios têm como funções informar
o legislador, orientar o Juiz na sua atividade interpretativa, e, por fim, integrar o direito,
que é sua função normativa”. (BARROS, 2011, p. 141)
“A CLT (art. 8º) atribuiu ao princípio a função de integrar as lacunas da lei ao
dispor que as decisões das autoridades, à falta de lei, devem ser fundadas
nos princípios, com o que não lhes deu a função retificadora dos efeitos
indesejáveis da aplicação de algumas normas”. (MASCARO, 2011, p. 450)

a) Princípio da proteção
O princípio da proteção tem como critério estabelecer um amparo maior para o
trabalhador, ele não faz somente a menção em equiparar as partes (trabalhador e
empregador), mas sim, dar uma maior ênfase de proteção para o trabalhador, que tem
sua condição de hipossuficiência. Conforme menciona, Alice Monteiro de Barros
(BARROS, 2011, p. 142):
“O princípio da proteção é consubstanciado na norma e na condição mais
favorável, cujo fundamento se submete à essência do Direito do Trabalho.
Seu propósito consiste em corrigir desigualdades, criando uma superioridade
jurídica em favor do empregado, diante da sua condição hipossuficiente”.

Tal princípio exerce a natureza do Direito do Trabalho, pois, almeja proteger
uma das partes, com a razão de alcançar uma igualdade substancial entre as partes.
Segundo Sérgio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 72):
“Deve-se proporcionar uma forma de compensar a superioridade econômica
do empregador em relação ao empregado, dando a este último superioridade
jurídica. Esta é conferida ao empregado no momento em que se dá ao
trabalhador a proteção que lhe é dispensada por meio da lei. O princípio
protetor pode ser uma forma de justificar desigualdades, de pessoas que
estão em situações diferentes”.

Sendo assim, se entende que este princípio, faz uma intensa proteção à parte
hipossuficiente na relação de emprego, compensando a inferioridade em que se
encontra no contrato de trabalho, pela sua posição econômica de dependência ao
empregador e de subordinação às suas ordens de serviço. (MASCARO, 2011, p. 455)
Segundo a doutrina o princípio da proteção pode ser dividido em três princípios:
(i) o in dubio pro operário; (ii) o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador;
(iii) o da aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador.
O primeiro, o in dubio pro operario, é princípio de interpretação do direito
do trabalho, significando que, diante de um texto jurídico que possa oferecer
dúvidas a respeito do seu verdadeiro sentido e alcance, o intérprete deverá
pender, entre as hipóteses interpretativas cabíveis, para a mais benéfica ao
trabalhador. O segundo, a prevalência da norma favorável ao trabalhador,
é princípio de hierarquia para dar solução ao problema da aplicação do direito
do trabalho no caso concreto quando duas ou mais normas dispuserem sobre
o mesmo tipo de direito, caso em que prioritária será a que favorecer o
trabalhador. O terceiro, o princípio da condição mais benéfica, tem a
função de solucionar o problema da aplicação da norma no tempo para
resguardar as vantagens que o trabalhador tem nos casos de transformações
prejudiciais que poderiam afetá-lo, sendo, portanto, a aplicação, no direito do
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trabalho, do princípio do direito adquirido do direito comum. (MASCARO,
2011, p.455)

Desse modo tal princípio, abrange todos os demais, servindo de inspiração
para todo o complexo de regras, princípios e institutos que compõem esse ramo
jurídico especializado que é o direito do trabalho. (DELGADO, 2006, p. 199)
b) Princípio da irrenunciabilidade de direitos
Os direitos trabalhistas tem como característica ser irrenunciáveis, ou seja, não
pode o empregado abrir mão de seus direitos que estão positivados. Caso isso venha
ocorrer, não terá validade, podendo o trabalhador buscar a Justiça do Trabalho para
reclamar do direito que foi abadicado.
Conforme descreve Sérgio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 73):
“Temos como regra que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pelo
trabalhador. Não se admite, por exemplo, que o trabalhador renuncie a suas
férias. Se tal fato ocorrer, não terá validade o ato do operário, podendo o
obreiro reclamá-las na Justiça do Trabalho”.

Tal princípio encontra-se descrito no artigo 9º da CLT, o qual estabelece que
“serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir
ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.
Deste modo, fica inevitável o empregado renunciar seus direitos trabalhistas,
“poderá, entretanto, o trabalhador renunciar seus direitos se estiver em juízo, diante
do juiz de trabalho” (MARTINS, 2014, p. 73), pode ocorrer perante esta ocasião, pois,
o empregado não está sendo forçado a praticar tal renúncia.
Neste mesmo viés, Alice Monteiro de Barros (BARROS, 2011, p. 146)
descreve:
“Seu objetivo é limitar a autonomia da vontade das partes, pois não seria

viável que o ordenamento jurídico, impregnado de normas de tutela do
trabalhador, permitisse que o empregado se despojasse desses direitos,
presumivelmente pressionado pelo temor reverencial de não obter o emprego
ou de perdê-lo, caso não formulasse renúncia”.

De fato, se tal princípio não viesse a existir, facilitaria ao empregador suas
obrigações legais a serem cumpridas, pois, bastaria que o empregado elabora-se um
documento renunciando determinados direitos, em função da obtenção ou a
permanência do emprego.
Contudo, é certo ressaltar que este princípio existe para que enquanto existir
garantias mínimas aos trabalhadores os mesmos não podem ser renunciados.
c) Princípio da continuidade da relação de emprego
Compreende-se que tal princípio tem por objetivo dar uma segurança
econômica ao trabalhador, pois, em regra, o contrato de trabalho se dará por tempo
indeterminado. Conforme DELGADO (2014, p. 206) “apenas mediante tal
permanência e integração é que a ordem justrabalhista poderia cumprir
satisfatoriamente o objetivo teleológico do Direito do Trabalho”.
Sergio Pinto Martins (MARTINS, 2014, p. 74) descreve:
“Presume-se que o contrato de trabalho terá validade por tempo
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indeterminado, ou seja, haverá a continuidade da relação de emprego. A
exceção à regra são os contratos por prazo determinado, inclusive o
contrato de trabalho temporário. A ideia geral é a de que se deve preservar
o contrato de trabalho do trabalhador com a empresa” .

Destarte, Amauri Mascaro Nascimento (NASCIMENTO, 2006, p. 369):
“O princípio da continuidade da relação de emprego, que recomenda a
preferência legal pelos contratos por prazo indeterminado, as limitações
impostas aos contratos por prazo determinado e a inserção, nas leis e nas
convenções coletivas, de diversas técnicas tendentes a disciplinar a
dispensa do empregado, impedindo-a sem causa jurídica ou dificultando-a
bastante”.

Tal princípio é favorável ao trabalhador, de modo que ele possa permanecer
no emprego por um tempo de maior duração possível, devendo resistir a dispensa
arbitrária, como se refere o Art. 7º, I, da Constituição Federal de 1988:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a
melhoria de sua condição social:
I – relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos”.

Segundo Maurício Godinho Delgado, (DELGADO, 2014, p. 206 e 207), aborda
três correntes favoráveis ao empregado na permanência da relação de emprego:
“A primeira reside na tendencial elevação dos direitos trabalhistas, seja pelo
avanço da legislação ou da negociação coletiva, seja pelas conquistas
especificamente contratuais alcançadas pelo trabalhador em vista de
promoções recebidas ou vantagens agregadas ao desenvolvimento de seu
tempo de serviço no contrato.
A segunda corrente de repercussões favoráveis reside no investimento
educacional e profissional que se inclina o empregador a realizar nos
trabalhadores vinculados a longos contratos. Quanto mais elevado o
montante pago à força de trabalho (e essa elevação tende a resultar, ao lado
de outros aspectos, da duração do contrato e conquistas trabalhistas dela
decorrentes), mais o empresário ver-se-á estimulado a investir na educação
e aperfeiçoamento profissional do obreiro, como fórmula para elevar sua
produtividade e compensar o custo trabalhista ocorrido. Esse investimento na
formação do indivíduo cumpre a fundamental faceta do papel social da
propriedade e da função educativa dos vínculos de labor, potenciando,
individual e socialmente, o ser humano que trabalha.
A terceira corrente de repercussões favoráveis da longa continuidade da
relação de emprego situa-se na afirmação social do indivíduo favorecido por
esse longo contrato. Aquele que vive apenas de seu próprio trabalho tem
neste, e na renda dele decorrente, um decisivo instrumento de sua afirmação
no plano da sociedade. Se está submetido a contrato precário, provisório, de
curta duração (ou se está desempregado), fica sem o lastro econômico e
jurídico necessário para se impor no plano de suas demais relações
econômicas na comunidade”.

Neste viés, é possível perceber que a continuidade da relação de emprego,
assegura melhores condições, o qual evita a prevaricar a relação de trabalho, pois,
conforme as correntes acima citadas, faz menção aos direitos adquiridos ao decorrer
do tempo, ao investimento feito pelo empregador aos seus empregados e por último
daquele que vive apenas de seu próprio trabalho, pressupondo que a relação de
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trabalho contínua, traz benefícios para ambos os lados, tanto para o empregador
que necessita de mão de obra para sua produção, quanto ao empregado que
necessita de um trabalho para viver em sociedade, ou seja, seria um trabalho em
conjunto, para que todos obtenham sucesso.
d) Princípio da primazia da realidade
O presente princípio tem como objetivo dar uma ênfase de maior valor aos
fatos ocorridos em relação aos documentos.
“O princípio da realidade vida a priorização da verdade real, diante da
verdade formal. Entre os documentos sobre a relação de emprego e o modo
efetivo como, concretamente, os fatos ocorreram, deve-se reconhecer este
em detrimento dos papéis”. (NASCIMENTO, 2006, p. 366 e 367)

Em suma, ao analisar tal princípio, o que realmente vale é o que acontece e
não o que está escrito, ou seja, quando ocorre um conflito entre o que está escrito e
o fato ocorrido, prevalece o que o ocorre de fato na relação empregatícia.
Acerca do tema, Maurício Godinho Delgado (DELGADO, 2014, p. 206)
descreve:
“No Direito do Trabalho deve-se pesquisar, preferentemente, a prática
concreta efetivada ao longo da prestação de serviço, independentemente
da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva r elação
jurídica. A prática habitual – na qualidade de uso – altera o contrato
pactuado, gerando direitos e obrigações novos às partes contratantes
(respeitada a fronteira da inalterabilidade contratual lesiva)”

Demonstrando assim, que o contrato de trabalho, é um contrato que deve se
condizer com a realidade, pois ao haver discordância entre as partes da relação de
emprego, vai equivaler a situação real dos fatos. Sergio Pinto Martins (MARTINS,
2013, p. 75) menciona um exemplo sobre a preponderância do princípio da primazia
da realidade:
“se um empregado é rotulado de autônomo pelo empregador, possuindo
contrato escrito de representação comercial com o último, o que deve ser
observado realmente se as condições fáticas que demonstrem a existência
do contrato de trabalho. Muitas vezes, o empregado assina documentos sem
saber o que está assinando. Em sua admissão, pode assinar todos os papéis
possíveis, desde o contrato de trabalho até seu pedido de demissão, daí a
possibilidade de serem feitas provas para contrariar os documentos
apresentados, que irão evidenciar realmente os fatos ocorridos na relação
entre as partes”.

Fica evidente, a possibilidade de rever as provas condizentes em relação à
pratica e os fatos ocorridos, sobre aquilo que foi estipulado formalmente na relação
de emprego.
Neste viés, Maurício Godinho Delgado (DELGADO, 2014, p. 206):
“Desse modo, o conteúdo do contrato não se circunscreve ao transposto no
correspondente instrumento escrito, incorporando amplamente a todos os
matizes laçados pelo cotidiano da prestação de serviços, a
descaracterização de uma pactuada relação civil de prestação de serviço,
desde que no cumprimento do contrato despontem, concretamente, todos
os elementos fático-jurídicos da relação de emprego (trabalho por pessoa
física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob
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subordinação)”

Compreende-se, portanto, que o princípio da primazia da realidade é
importante, para ir em busca da verdade real dos fatos em uma situação litigiosa.
Sendo necessário que o aplicador do direito examine todos os atos praticados na
relação empregatícia e se todos os direitos foram efetivados.
4. CONCLUSÃO
Com base do estudo realizado, foi possível analisar que os princípios, são
valores que evoluem gradativamente com o decorrer do tempo, por isso, se faz
necessário a compreensão de sua interação com à pratica.
No Direito Individual do Trabalho, os princípios exercem uma força normativa,
pois dão fundamento as normas, suprindo as lacunas, interpretando e orientando a
aplicação das mesmas.
Deste modo, é evidente que os princípios são usados de maneira direta nas
relações de emprego, e sua aplicabilidade tem como objetivo lógico a proteção do
trabalhador, em frente a sua hipossuficiência, econômica, cultural e social, na relação
de emprego, a fim de estabelecer uma igualdade entre o empregado e o empregador.
Sendo assim, é admissível mencionar que os princípios são de grande
importância na pratica do Direito do Trabalho e nas relações humanas nos mais
variados aspectos, a sua utilização faz com que os casos concretos, possam ser
solucionados de maneira eficaz, atribuindo o direito para aquele que possui direito,
valorando o homem frente ao capital.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta como problema analisar a inclusão, condição e a
relação de trabalho do portador da trissomia de cromossomo 21, conhecida
popularmente como síndrome de down no atual mercado de trabalho. Tem como
objetivo analisar a falta de oportunidades de emprego e as barreiras enfrentadas
para que tenham uma renda mínima de sobrevivência. Como aspectos
metodológicos a pesquisa se constitui em uma análise exploratória, de cunho
qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como instrumentos de coleta
de dados destaca-se a pesquisa bibliográfica e documental. O estudo do presente
artigo aborda a inclusão social em esferas públicas e privadas, focalizando o
enfrentamento vivenciado por homens e mulheres e também pela discriminação do
empregador e também pelos empregados. Segundo o Censo de 2010, no Brasil
existem 46.605.000 pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 22,4% da população,
isso fez com que no intuito de direcionar essas pessoas ao mercado de trabalho foi
criado leis que assegurassem emprego, sendo a mais recente e Lei nº 8213/91 que,
em seu artigo 93, descreve: “a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na
seguinte proporção: I- até 200 empregados, 2%; II- de 201 a 500, 3%; III- de 501 a
1.000, 4% ; IV- de 1.001 em diante, 5%” (lei nº 8213/91, art. 93), o que demonstra
segurança segurança jurídica, mas que apesar desta lei, ainda apresentam inúmeras
dificuldades.
Palavras-chave: inclusão; síndrome de down; portador de deficiência; dignidade da
pessoa humana; empregador.
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ABSTRACT
The present work presents as a problem to analyze the inclusion, condition and
working relationship of the trisomy 21 carrier, popularly known as down syndrome in
the current labor market. It aims to analyze the lack of employment opportunities and
the barriers faced so that they have a minimum income of survival. As
methodological aspects the research constitutes an exploratory analysis, of
qualitative character, developed from the deductive method. The bibliographical and
documentary research stand out as instruments of data collection. The study of this
article addresses the social inclusion in public and private spheres, focusing on the
confrontation experienced by men and women and also the discrimination of the
employer and also the employees. According to the 2010 Census, in Brazil there are
46,605,000 people with disabilities, that is, about 22.4% of the population, this meant
that in order to direct these people to the labor market, laws were created to ensure
employment. the most recent and Law no. 8213/91, which in article 93, describes: "a
company with 100 (one hundred) or more employees is required to fill from 2% (two
percent) to 5% of its positions with rehabilitated beneficiaries or persons with
disabilities, qualified, in the following proportion: I- up to 200 employees, 2%; II- from
201 to 500, 3%; III- from 501 to 1,000, 4%; IV - from 1,001 onwards, 5% "(Law
8213/91, article 93), which demonstrates security legal certainty, but that despite this
law, still present numerous difficulties..
Key-words: inclusion; Down's syndrome; disabled person; dignity of human person;
employer.

1. INTRODUÇÃO
Partindo da premissa de que o Direito acompanha todos os fatos culturais,
políticos e sociais, é de grande relevância abordarmos sobre a inclusão da pessoa
portadora da síndrome de down no âmbito histórico e jurídico.
O Princípio da Dignidade da Pessoa humana é um dos mais abordados neste
tema, pois o trabalho é uma das maiores fontes de dignidade de qualquer indivíduo
na sociedade. Como também, menciono a Lei n. 8213/1991, que descreve que
empresas a partir de um determinado número de funcionários devem, por um
sistema de cotas, incluir uma porcentagem de funcionários com algum tipo de
deficiência, sem discriminação.
Oferecer um meio social onde há inclusão do portador da síndrome de down,
e que seu direito seja resguardado, e hajam oportunidades de ocupação para estas
pessoas no mercado de trabalho, é um longo caminho a ser debatido, porém, com a
sociedade e o direito se adaptando as modernidades, busca-se a efetivação destes
direitos, que por mais que sejam resguardados por uma norma jurídica, não se
beneficiam dela.
Destaca-se então, que o problema deste artigo é analisar as condições,
direitos de trabalho e direito social que o portador de deficiência e o portador da
síndrome de down, buscando condições de igualdade, ascensão profissional e
condições de emprego.
O percurso metodológico desenvolvido é dividido em dois tópicos: a) o
primeiro discorremos sobre a inclusão social do portador de deficiência, como a
sociedade e o Estado estão adaptados e como são reconhecidos; b) o segundo
descreve sobre a inclusão do portador de síndrome de down no mercado de
trabalho, onde não pode haver descriminalização e uma reabilitação profissional do
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portador, para que seja incluído em um meio de trabalho, consiga permanecer e
progredir, sabendo que isso é limitado em decorrência de uma desvantagem física
ou mental que muitas empresas tendem a não admitir em seu quadro de
funcionários.
Apesar da publicação da Lei n. 8213/1991, as empresas não cumprem o
número de cotas, impossibilitando às pessoas com deficiência de viver de forma
independente, de participar de todos os aspectos da sua vida e de também para si
ou para constituir uma família, tenha meios dignos de sobrevivência.
O Estado tomará medidas apropriadas para o enfrentamento de pessoas com
deficiência tenham acesso a transporte, locais públicos, informação e tecnologias,
acessibilidade em prédios, serviços de emergência, mas ao trabalho, existe a
igualdade para que o mercado de trabalho seja para este indivíduo como para
qualquer outra pessoa, porém, a taxa de não-aceitação das empresas, que
acreditam não ter “suporte”, é uma forma de descriminalização, e infelizmente, são
diferenciados no mercado de trabalho.
2. METODOLOGIA
Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma análise
exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como
instrumentos de coleta de dados destaca-se a pesquisa bibliográfica e documental.
O estudo do presente artigo aborda a inclusão social em esferas públicas e privadas,
focalizando o enfrentamento vivenciado por homens e mulheres e também pela
discriminação do empregador e também pelos empregados
3. DESENVOLVIMENTO
CONCEITO
Ao analisar a trissomia do cromossomo 21 entendemos que é uma alteração
genética produzida pela presença de um cromossomo a mais, o par 21, por isso
também conhecida comotrissomia 21.
Uma célula normal de um feto em desenvolvimento possui 46 cromossomos,
e quando ocorre um erro no começo do desenvolvimento embrionário e cria-se um
cromossomo a mais, possuindo então 47 cromossomos, causa a referida síndrome.
Até hoje não existem comprovações que possam influenciar no
desenvolvimento da síndrome, como através de um estilo de vida, por bebidas, uso
de drogas, genético ou parentesco, alguns estudos relatam que pode ocorrer devido
à idade da mãe, que mulheres a partir dos seus 35 anos de idade existem mais
riscos para que ocorra a síndrome, não devendo ser tratada como uma doença, pois
não há tratamento ou cura, sendo uma condição inerente a pessoa, que desde o seu
nascimento, deverá ser acompanhada por um médico devido a maior propensão ao
desenvolvimento de doenças, hipotonia muscular e deficiência muscular.
As características de uma pessoa com síndrome de down são os olhos
arredondados e mais acima, orelhas mais baixas e língua grande, apenas uma linha
na palma da mão, estatura baixa, mas nem todas as crianças possuem essas
mesmas características, por isso alguns terão apenas a estrutura facial e dificuldade
na linguagem, como outras poderão ter todas as características descritas.
Atualmente, existem diversos meios para tratamento, buscando a melhor
qualidade de vida, como fisioterapia, fonoaudiologia, estimulação psicomotora,
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hidroginástica, entre outros. Como qualquer outra pessoa, uma criança com
síndrome, se desenvolverá suas potencialidades e limitações e terá uma vida
semelhante a qualquer outra criança normal.
Conforme o Movimento Down, não há um estudo no País para saber quantas
crianças possuem a síndrome “Não existe ainda no país uma estatística específica
sobre o número de brasileiros com síndrome de Down. Uma estimativa pode ser
levantada com base na relação de 1 para cada 700 nascimentos, levando-se em
conta toda a população brasileira. Ou seja, segundo esta conta, cerca de 270 mil
pessoas no Brasil teriam síndrome de Down.”
INCLUSÃO SOCIAL
No Brasil, buscam-se meios sociais para a inclusão do portador de
necessidades especiais na sociedade, tendo em vista que as pessoas e empresas
restringem o portador do meio de trabalho, achando que sua condição é inferior,
marginalizando essas pessoas e restringindo direitos.
A pessoa com deficiência não está sendo amparado pela devida proteção dos
direitos e garantias que são assegurados a estes pela Constituição Federal de 1988,
assim, é necessário ter em mente que para a construção de uma sociedade
democrática de direitos e garantias fundamentais, precisamos garantir a proteção de
pessoas em estado de vulnerabilidade.
Assim, as pessoas que estão vulneráveis, Martins (2009, p.9) divide estes
grupos em seis categorias, a saber: mulheres, crianças e adolescentes, idosos,
população de rua, pessoas com deficiência física ou sofrimento mental e
comunidade GLBT.
Historicamente, as pessoas que possuíam algum tipo de deficiência, eram
ameaçadas, descartados da sociedade, alvo de críticas e até mesmo abandonados,
alguns até chegaram a morte. As pessoas não sabiam qual era o real motivo para a
pessoa portar aquele tipo de deficiência e eram marginalizadas e a sociedade temia
por eles, até mesmo as famílias. Como exemplo, famílias da Roma Antiga tinham
total liberdade do Estado em matar os filhos deficientes. Após um longo tempo,
foram surgindo hospitais de caridade, onde acolhiam a pessoa que tivesse algum
tipo de deficiência, funcionando como um tipo de amparo para que houvesse chance
de vida.
O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma
necessidade especial é tão antigo quanto à socialização do homem. A estrutura das
sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os portadores de
deficiência, marginalizando-os e privando-os de liberdade. Essas pessoas, sem
respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes
preconceituosas e ações impiedosas. (MACIEL, 2000)
A lei brasileira nº 7853/89 diz que o governo tem que tratar a pessoa com
deficiência com prioridade garantindo a acessibilidade. A modernização do Estado e
das leis buscam meios para que garantam a acessibilidade, seja em espaços
públicos e normas para garantir em espaço privado, edificações, transportes,
educação e meios de comunicação, para que acima de tudo consiga ter voz ativa na
sociedade democrática de direitos.
Aline Damasceno Rêgo, Gerente de Educação Especial da GEESP- AL
corrobora a relevância do suporte educacional na busca pela inclusão social da
pessoa com deficiência ao asseverar que:
[...] esse caminho de responsabilidade perpassa pela construção da cidadania
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dessas pessoas, de escolas inclusivas com bases sólidas, políticas públicas bem
definidas, professores qualificados e sobretudo a construção de uma cultura firmada
na diversidade e no respeito. (RÊGO, 2013, p. 7)
Com efeito, para uma efetiva inclusão da pessoa portadora de deficiência na
sociedade, impõe-se que sejam tomadas algumas medidas tais como: a eliminação
das barreiras sociais, naturais, arquitetônicas ou mesmo legais, para que a
desigualdade se torne a exceção, jamais a regra. (CHATT, 2010).
INCLUSÃO NO MEIO DE TRABALHO
A segunda distinção social é a exclusão social, onde, o portador de
deficiência por fugir da “normalidade” pré-estabelecida, é considerado doente e sua
capacidade é julgada inferior, inútil e incapaz para o trabalho.
A EC nº 12 de 17-10-78, estabelecia em artigo único que os deficientes não
poderiam ser discriminados, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço
público e a salários (inc.III) (MARTINS. 2014, p. 481)
O inciso VIII do art. 37 da Constituição prevê que a lei reservará um
porcentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência. (MARTINS. 2014, p; 481)
Para a sociedade brasileira ainda é um longo caminho a percorrer com a
inclusão dos portadores de deficiência, e principalmente, os portadores de síndrome
de down no mercado de trabalho. Por mais que esteja expresso na Lei nº 8213/91
que em seu artigo 93 descreve: a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na
seguinte proporção: I- até 200 empregados, 2%; II- de 201 a 500, 3%; III- de 501 a
1.000, 4% ; IV- de 1.001 em diante, 5%” (lei nº 8213/91, art. 93), muitas empresas
ainda criam diversas barreiras para a contratação, mesmo alguns portadores da
síndrome possuindo cursos técnico, tecnólogo, graduação e especialização.
Conforme descreve Mauricio Godinho Delgado (DELGADO, 2014, p. 850)
“A proteção fixada pelo art. 93, caput e § 1º, in fine, da Lei Previdenciária n.
8.213. de 1991, abrange, desse modo, duas dimensões muito relevantes:
de um lado, um sistema de cotas para obreiros beneficiários reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiência (caput do art. 93), o qual prevalece para
200 empregados: pelo menos 2% de trabalhadores beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência; de 201 a 500: 3%; de 501
a 1000: 4%; de 1001 em diante: 5%.
De outro lado, a proteção manifesta-se pela garantia de emprego indireta,
consistente no fato de que a dispensa desse trabalhador “... só poderá
ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante” (§ 1º, in
fine, do art. 93)

Vemos que por mais que existam instrumentos legislativos que amparam a
sua empregabilidade, o número de empregados é mínimo diante do que está
definido.
Há muito a ser mudado, o preconceito é um fato existente em relação aos
portadores da síndrome de down, as leis de inclusão do portador de deficiência no
mercado de trabalho não são efetivadas, há muita rejeição, desde pequeno em
escolas, depois no mercado de trabalho e por fim, a longa luta por direitos e
reconhecimento no meio social. A transformação da mentalidade das pessoas,
também, das próprias pessoas portadoras de deficiência, para que tenham acesso a
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todos os serviços, informações e lugares, efetivando seus direitos de cidadãos, e a
inclusão social, são essenciais, e podem ser de grande ajuda na efetivação dessa
luta de igualdade.
Conforme destaca-se o art. 227, § 1º da Constituição Federal:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde
da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não
governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde
na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou
mental, bem como de integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

A busca a integração do portador, treinando para o trabalho e convivência,
para a que órgãos públicos e privados tenham maior interesse na busca e
contratação é um dos principais meios favoráveis a aplicação social.
A convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de
discriminação contra as pessoas com deficiência foi aprovada pelo Decreto
Legislativo nº 198, de 13-6-01, e promulgada pelo Decreto nº 3.956, de 810-2001. (MARTINS. 2014, p. 547)

Fica evidente que, infelizmente, a discriminação é uma das questões centrais
acerca do tema, em diversos lugares, em casa, no trabalho, afetando diretamente o
convívio social, e afastando também o portador da síndrome de procurar seu lugar
no ambiente de trabalho e procurar o seu direito existente, reivindicar por este.
Pessoa com deficiência é a que tem impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, porem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (MARTINS,
2014, p. 547)

É fato, que além de todos os seus impedimentos físicos e mentais, a
sociedade consegue corroborar para que os afastem de procurar meios e condições
para se desenvolverem.
Além de tudo, uma pessoa portadora da síndrome de down, pode instituir
família, e a base de seu sustento é o trabalho, como qualquer outro cidadão digno,
porém, além da crise que se instala no País, o problema na procura de emprego
pode ser ainda maior, pois além do desinteresse das empregadoras, muitas acham
ser inútil, mesmo sem ter mostrado sua capacidade no desenvolvimento da função.
O deficiente obtém a sua dignidade por meio da sua inserção no mercado
de trabalho, no qual pode trabalhar e receber remuneração pelo trabalho
que faz. O deficiente passa a ser útil, pois também pode prover a si e a sua
família. (MARTINS, 2014, p. 548)
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Ainda sobre o tema Sergio Pinto Martins, descreve:
Não pode o deficiente físico ser considerado um marginal, um inútil, um
pária na sociedade. Pelo trabalho dignifica-se e torna-se útil dentro da
própria sociedade. A realidade mostra que muitas vezes o deficiente no
trabalho dedica-se muito mais que qualquer outro, visando superar as
dificuldades que tem. (MARTINS, 2014, p. 548)

Empresas que não dão oportunidades perdem grandes funcionários, que
poderiam normalmente, exercer ótimas funções e grandes cargos. Como também
existem empresas que dão oportunidades e por isso não só no contexto social, mas
também é notório o desenvolvimento entre empregador, como democraticamente.
Conforme descreve Sérgio Pinto Martins, (MARTINS, 2014, p. 546): “Nem
toda pessoa deficiente é incapaz para o trabalho. Nem toda pessoa incapaz é
deficiente.”
Portanto, é evidente a capacidade de não só o portador da síndrome de
down, como qualquer outro deficiente físico ou mental, de desenvolver suas
atividades normalmente, porém, precisamos que hajam mais oportunidades, que as
pessoas pensem não somente no lado social da empresa, mas no direito ao
trabalhador, independentemente da sua restrição.
4. CONCLUSÃO
A partir de tudo que foi abordado, conseguimos analisar que muitos são os
passos a dar para que a inclusão seja realmente efetiva. A acessibilidade, o respeito
e a igualdade são pontos principais para que se desenvolva a cidadania para
portadores de necessidades especiais.
A eliminação de barreiras, seja entre empregadoras, ou a sociedade, devem
ser tomadas, de modo com que não sejam discriminados por suas necessidades
particulares, por razão de gênero de deficiência mental, sensorial ou física.
Não havendo distinções de salários e nem trabalho é uma grande forma para
que não haja descriminalização, o portador pode exercer qualquer tipo de trabalho
que sua condição física e psicológica suportar, e por parte do empregador, de dar
oportunidades pensando na democracia e no crescimento da sua própria empresa,
porém, empresas tratam a acessibilidade pagando salários inferiores,
inconstitucionalmente.
Sobretudo, ressalta-se o direito à igualdade como principal norma para
alcançarmos todos os direitos necessários, já existentes, das pessoas portadoras de
deficiência. O princípio da igualdade jurídica, além de ser constitucional, se aplica a
proteção das pessoas portadoras de deficiência, pois, não querem ser julgados
inferiores, não querem ser retirado do dito “normais”, querem ser participativos e
íntegros na sociedade. Contudo, com a falta de dispositivos legais, bastariam alguns
relacionados diretamente ao tema para inclusão social.
Espera-se mais políticas públicas voltadas ao tema, apoio financeiro e
técnico, falta implementação nas escolas, professores trabalhando com seus alunos
sobre a “normalidade” e o convívio em sociedade igualitário, que não o portador de
deficiência tente se enquadrar na sociedade, e sim, a sociedade já está enquadrada
para ele, como qualquer outro, engrandecendo a democracia nacional.
Por fim, como já dito, o trabalho dignifica o homem, e não será diferente na
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luta pela inclusão do portador de deficiência e o portador da síndrome de down,
exercendo seus direitos trabalhistas e sindicais em condições de igualdade com as
demais pessoas.
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O AMBIENTE DE TRABALHO, A DOENÇA E O ACIDENTE DO
TRABALHO E OS DESAFIOS PARA EMPREGADORES E
EMPREGADOS DOMÉSTICOS
Tainá Pontes1 e Vitor Hugo Bueno Fogaça2

Área de Concentração: Relações de trabalho e globalização
Grupo de Trabalho: Direitos Humanos dos Empregados
RESUMO
O presente trabalho apresenta como problema analisar a dificuldade dos
empregados que prestam serviços de natureza continua e de finalidade não
lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Tem como
objetivo geral analisar a lei complementar nº 150/15 que veio para garantir aos
empregados domésticos direitos trabalhistas básicos, o que acabou gerando
inúmeras divergências e a necessidade de mudanças radicais nas relações de
trabalho. Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma
análise exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método
dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados destaca-se a pesquisa
bibliográfica e documental. Os empregados domésticos possuem menos
direitos trabalhistas que outras classes de operários. Porém, nos últimos anos
houve imensa busca na igualdade para essa categoria que há muito tempo é
tratada como uma subclasse de trabalhadores, sendo assim, o estudo do
presente artigo aborda a lei complementar nº 150/15 que dispõe sobre a
prestação de serviços domésticos. A busca pela igualdade nos direitos
trabalhistas não permite que haja categoria de empregados ‘’comuns’’ e
empregados domésticos, nenhuma classe deve ser considerada diferente, pois
ambos fazem parte do gênero trabalhador encontrado na Constituição Federal
de 1988. A justiça sempre precisa passar por uma mutação, a fim de que se
molde as necessidades atuais da sociedade. A questão mais pertinente é o fato
de que necessária à adoção de norma jurídica que atenda aos anseios dos
trabalhadores domésticos, sem desvalorizar a classe e que seja compatível
com a realidade social existente.
Palavras-chave: Empregador; empregados domésticos; direitos trabalhistas;
igualdade;
ABSTRACT
The present work presents as a problem to analyze the difficulty of the
employees who provide services of a continuous nature and non profit purpose
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to the person or the family in the residential area of these. Its general objective
is to analyze complementary law 150/15, which came to guarantee basic labor
rights to domestic workers, which led to a number of divergences and the need
for radical changes in labor relations. As methodological aspects the research
constitutes an exploratory analysis, of qualitative character, developed from the
deductive method. The bibliographical and documentary research stand out as
instruments of data collection. Domestic servants have less labor rights than
other classes of workers. However, in recent years there has been an immense
quest for equality for this category that has long been treated as a subclass of
workers, and thus, the study of this article addresses supplementary law no.
150/15 which provides for the provision of domestic services. The quest for
equality in labor rights does not allow for the category of "ordinary" employees
and domestic servants, no class should be considered different, since both are
part of the working class found in the Federal Constitution of 1988. Justice
always has to pass through a mutation, in order to mold the current needs of
society. The most pertinent issue is the fact that it is necessary to adopt a legal
norm that meets the wishes of domestic workers without devaluing the class
and that is compatible with the existing social reality.
Keywords: Employer; domestic servants; labor rights; equality;

1. INTRODUÇÃO
O trabalho doméstico como uma atividade remunerada é uma das
atividades mais desvalorizada socialmente, concentrando uma série de
aspectos excludentes, como baixa remuneração, ampla jornada de trabalho e
contratação as margens da legalidade.
Essa atividade possui resquícios escravistas que agrupa
descriminações de gênero e raça ao eleger o papel especifico da mulher negra
na sociedade. A Constituição Federal de 1988 apesar de trazer muitas
modificações com relação à legislação trabalhista desse segmento ainda o
exclui ao não garantir em lei a cobertura total como as demais categorias.
Houve muitos avanços no que concerne à luta iniciada a partir de 1980
pelas políticas publicas para as mulheres, porém as características dessa
atividade nos mostram através dos indicadores o quanto é necessário
transformar.
Nesse sentido, o presente trabalho apresenta como problema analisar a
dificuldade dos empregados que prestam serviços de natureza continua e de
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas.
Tem como objetivo geral analisar a lei complementar nº 150/15 que veio para
garantir aos empregados domésticos direitos trabalhistas básicos, o que
acabou gerando inúmeras divergências e a necessidade de mudanças radicais
nas relações de trabalho.

2. METODOLOGIA
Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma
análise exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do
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método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados destaca-se a
pesquisa bibliográfica e documental.

3. ASPECTOS GERAIS DO TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL

O trabalho doméstico como uma atividade tipicamente exercida por
mulheres foi durante muitos anos negligenciados pela Constituição Federal,
onde, mesmo na Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, que ampliou até
certo ponto a legislação existente em prol dos trabalhadores, essa atividade
ficou as margens do processo legal e propensa a uma latente invisibilidade
jurídica. Nesse sentido cabem discussões sobre quais são os determinantes
históricos que condicionam o desenvolvimento dessa atividade, suas
características mais acentuadas e as construções que ao longo dos anos foram
ganhando forma.
Entre avanços e recuos o trabalho doméstico ainda é uma das
ocupações mais precárias existentes no mercado de trabalho. Alguns
indicadores como aponta o Dieese comprovam a precarização dessa ocupação
que vem através de décadas sendo desvalorizada e desprestigiada
socialmente e isso se deve sem sombras de dúvidas as características dessa
atividade e de suas executoras e ao histórico dessa atividade no Brasil.
O trabalho doméstico compreende uma série de atividades, como
limpeza; arrumação; cozinha; cuidados com o vestuário; cuidados com
crianças, idosos, pessoas com deficiência, animais, entre outras. Embora
podendo desempenhar atividades distintas, duas características são comuns a
esses trabalhadores: o trabalho é remunerado, e realizado em um domicílio
que não o do próprio trabalhador, conforme disposto na OIT (Organização
Internacional do Trabalho). Isso quer dizer que não há possibilidade de ser uma
empresa ou qualquer pessoa jurídica a tomadora de serviços domésticos isso
porque, conforme ensina o doutrinador Amauri Mascaro Nascimento (2014, p.
613) a pessoa jurídica:
Jamais poderá executar o próprio trabalho, fazendo-o por
meio de pessoas físicas, e porque o direito do trabalho
protege o trabalhador como ser humano e pela energia de
trabalho que desenvolve na prestação de serviço.

Concordando com este posicionamento o ilustre doutrin ador Mauricio
Godinho Delgado, ensina que:
A prestação de serviço que o Direito do Trabalho toma em
consideração é aquela pactuada por uma pessoa física (ou
natural). Os bens jurídicos (e mesmo éticos) tutelados pelo
Direito do Trabalho (vida, saúde, integridade moral, bemestar, lazer, etc.) importam à pessoa física, não podendo ser
usufruído por pessoas jurídicas. Assim, a figura do
trabalhador há de ser, sempre, uma pessoa natural
(DELGADO, 2008, p. 291).
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Mesmo com tantos avanços no que tange a proteção desses
trabalhadores, a informalidade e os baixos salários continuam marcantes, e
uma das questões recorrentes no debate da formalização é o aumento no
custo de contratação de serviços domésticos, que poderia levar a uma redução
na demanda, reduzindo as oportunidades de emprego para trabalhadores
dessa categoria. A imposição de encargos adicionais impacta diretamente na
decisão de contratação de um trabalhador doméstico, criando ao mesmo tempo
um benefício àqueles que permanecem contratados, e uma redução na
absorção daqueles que estão à procura de emprego (MATTOS, 2009).
O tipo jurídico da relação de emprego é constituído pela presença,
simultânea, de cinco elementos fático-juridicos gerais da relação de emprego,
na perspectiva do Direito do Trabalho brasileiro. Os cinco elementos fáticojuridicos gerais (trabalho prestado por pessoa natural, com pessoalidade,
onerosidade, subordinação e continuidade) nelas também comparecem, e o
fazem sem qualquer significativa especificidade. Não há, portanto, qualquer
distinção técnica nesses elementos pela circunstancia de se tratar de uma
relação de emprego doméstica. (DELGADO, 2015).
O primeiro elemento fático-juridico é a pessoa natural como prestadora
de serviços. O art. 3º da CLT dispõe expressamente: “Considera-se empregado
toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste mediante salário”.
Deste modo, não restam dúvidas que há a necessidade que a pessoa
que prestará determinado trabalho seja uma pessoa física ou pessoa natural.
O Segundo elemento fático-juridico é a pessoalidade, este elemento tem
por objetivo determinar que a relação de emprego do empregado pessoa
física/natural tenha caráter intuitu personae, ou seja, a prestação de serviços
será realizada unicamente pelo mesmo empregado, pois o empregador
realizou um acordo com o indivíduo e este deverá prestar o trabalho acordado.
Mauricio Godinho Delgado diz que:
É essencial à configuração da relação de emprego que a
prestação do trabalho, pela pessoa natural, tenha efetivo
caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador. A
relação jurídica pactuada – ou a efetivamente cumprida –
deve ser, desse modo, intuitu personae com respeito ao
prestador de serviços, que não poderá, assim, fazer-se
substituir intermitentemente por outro trabalhador ao longo da
concretização dos serviços pactuados” (DELGADO, 2015, p.
292).

O terceiro elemento é a Onerosidade, elemento este que deve haver
relação empregatícia com cunho econômico, uma oportunidade de ganho
financeiro do empregado em face do empregador ou de terceiros, em
contrapartida a força de trabalho disponibilizada pelo empregado ao negócio
do empregado. Nesta linha, entende-se, portanto, que é impossível o
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reconhecimento da relação de emprego se nunca houve contraprestação
pecuniária ao trabalho desempenhado por determinada pessoa .
O quarto elemento fático-juridico é a Subordinação, ela consiste em
integração da atividade do trabalhador na organização da empresa mediante
um vínculo contratualmente estabelecido, em virtude do qual o empregado
aceita a determinação, pelo empregador, das modalidades de prestação de
trabalho. A subordinação tratada como elemento fático-jurídico para
caracterização da relação de emprego é, portanto, uma limitação à autonomia
do empregado, de modo que a realização das atividades deste empregado
pauta-se por certos critérios e normas estabelecidos pelo seu empregador.
Amauri Mascaro Nascimento instrui dizendo:
Conceituamos subordinação como uma situação em que se
encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da
autonomia da sua vontade, para o fim de transferir ao
empregador o poder de direção sobre a atividade que
desempenhará (NASCIMENTO, 2013, p. 174).

O quinto elemento fático-jurídico geral, com peculiaridades é a
continuidade. A continuidade traduz a ideia concernente à presença de certa
permanência e intensidade temporal no vinculo entre as partes. A
normatividade especial que rege as relações de emprego domestica não
confere relevância jurídica a vínculos esporádicos, voláteis no tempo ou com
parca intensidade temporal ao longo de sua duração. Essa normatividade
especial confere a esse elemento fático-jurídico a denominação de
continuidade (DELGADO, 2015).
Desta feita, a relação deve ser pessoal, pois o empregado não se pode
fazer substituir por outrem; não eventual, eis que exige prestação contínua;
subordinada, haja vista que empregado e empregador estão em pedestais
distintos; e remunerada, porque todo trabalho merece sua contraprestação.
Desobedecidos quaisquer desses requisitos, inexistente se define o vínculo
laboral, ainda que comprovada a efetiva prestação de serviços, porque existem
outros contratos que envolvem o dispêndio de labor sem caracterizarem o
liame empregatício.
4. A HISTÓRIA DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS NO BRASIL
No Brasil, desde a época colonial, a atividade doméstica era entendida
como trabalho escravo, pelo qual faziam parte crianças, homens e mulheres
“negras”, as quais exerciam funções como jardineiros, amas de leite,
costureiras, cozinheiros, também cuidavam dos filhos dos senhores,
transmitiam recados, serviam à mesa, recebiam as visitas e etc., nos casarões
dos senhores de engenho, onde estes escolhiam aqueles que tivessem melhor
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aparência e que fosse mais forte e mais limpo. Suas jornadas de trabalho
nunca eram inferiores á 18 horas diárias. Essas atividades não eram exercidas
por pessoas de cor branca, pois na época esse tipo de trabalho era sinônimo
de desonra, onde preferiam a morte a exercer qualquer atividade doméstica
(ALBUQUERQUE, 2012).
O emprego doméstico, que provém do período colonial deste país, está
intimamente relacionado com a atividade escravocrata. Por esse motivo,
Camargo (2014) acredita que houve esquecimento dessa categoria por parte
dos legisladores. A autora mostra em seus estudos um breve histórico sobre
as leis que tratavam do emprego doméstico
Tratava-se de pessoas sem condições financeiras, que aceitavam
aquele trabalho em troca de sobrevivência, pois com o trabalho eles
conseguiam se alimentar com restos de comida, tinham uma cama para suas
poucas horas de descanso e ganhavam míseros trocados. Não podiam ficar
doentes, pois seus serviços eram prestados diariamente e, mesmo
assim, raramente conseguiam obter folga.
Neste período não se falava em dignidade da pessoa humana, sendo
assim, era possível que homens, mulheres e crianças trabalhassem pesado
boa parte do dia para sobreviverem. As únicas normas existentes eram o puro
e livre arbítrio dos senhores e senhoras que determinavam algo e os escravos
e escravas tinham que cumprir sob pena de sofrerem castigos que incluíam
chicotadas e prisões nas senzalas e troncos, para que servissem de exemplo
aos demais escravos, sem distinção entre homens e mulheres e crianças, que
faziam trabalho forçado, sem nenhuma limitação e sem nenhuma expectativa
de melhorias nas condições de vida, pois aquele trabalho era a última e única
opção que restava para manter-se vivos.
O primeiro instrumento em que eles foram citados eram as ordenações
Filipinas, ainda no período colonial. O próximo instrumento a tratar do
trabalho doméstico foi o Código Civil, de 1916, que incluiu os domésticos no
seu texto, na parte destinada a locação de serviços. Depois, o Decreto -Lei
3.078, de 1941, fez a definição de empregad o doméstico e incluiu alguns
direitos para essa categoria. Na sequência veio a CLT, em 1943, que não
previa proteção nenhuma aos empregados domésticos. Sendo assim,
somente com a Lei 5.859, de 1972, os empregados domésticos voltaram a ter
um instrumento próprio, mas também sem grandes avanços no que diz
respeito aos direitos trabalhistas (CAMARGO, 2014).
Os direitos sociais foram conquistados através de lutas, onde os
trabalhadores, se ligavam em busca de negociações, caso necessário,
entravam em greve, determinavam dissídios, faziam tudo para conquistar
determinados direitos. No entanto, o trabalho doméstico sempre foi
desprestigiado, isolado e por conta disso, permaneceram por muito tempo
desamparados de quaisquer direitos.
A primeira norma a ser aplicada aos empregados domésticos, foi a Lei
de 13 de setembro de 1830, vigente antes da abolição da escravatura que
tratava de contrato escrito sobre prestação de serviços feitos por brasileiros ou
estrangeiros dentro ou fora do Império
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Em 13 de maio de 1888, foi sancionada a Lei Áurea (Lei imperial nº
3.353), extinguindo a exploração da mão-de-obra escrava no Brasil,
repercutindo tanto para homens como para mulheres. A Lei Áurea não tinha
qualquer caráter jus trabalhista, contudo, como mudou as relações de trabalho
predominadas pela escravidão, foi considerada como o marco inicial da História
do Direito do Trabalho no Brasil. Diante disso, surgiu uma grande miséria, pois
aquelas pessoas tratadas como escravas não tinham onde morar e nem terra
para seu cultivo e foi aí que muitas delas decidiram permanecer com suas
atividades, recebendo em troca, alimentação e local para repousar. Assim, os
trabalhadores domésticos foram submetidos a um trabalho informal, sem os
direitos de um trabalhador comum, resultando em um labor discriminado e
desvalorizado.
Em 1916, o Código Civil disciplinou contratos trabalhistas ligados à
locação de serviços dos empregados, inclusive domésticos e, em 30 de julho
de 1923, foi aprovado o Decreto nº 16.107, que regulamentou a locação
desses serviços e trouxe dispositivos que visavam atender as necessidades e
interesses desses trabalhadores.
É valido 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
trabalho.
Em 1943, com o Decreto-Lei nº 5.452, surge a Consolidação das Leis
do Trabalho que em nada estipulou em relação aos direitos dessa categoria de
trabalhadores. Deste modo, mesmo com a reconhecível importância da CLT, a
qual causou uma 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.
Somente em 1972 entrou em vigor a Lei 5.859, que dispõe sobre a
profissão do trabalhador doméstico, conforme o artigo 1º da referida lei: “Ao
empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de
natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito
residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei”, onde passaram a ter algum
tipo de prerrogativas, deixando de serem totalmente desprotegidos e
submissos aos desejos de seus superiores. .No ano de 1973, surge o Decreto
nº 71.885 que regulamentava a Lei nº 5.859/72.
Mas o grande avanço na proteção jurídica do empregado doméstico o
qual veio com a Constituição de 1988, que estendeu aos trabalhadores os
seguintes direitos: salário mínimo, irredutibilidade salarial, décimo terceiro
salário, repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas acrescidas
do terço, licença à gestante com duração de cento e vinte dias, licençapaternidade, aviso-prévio, aposentadoria e integração à Previdência Social.
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O problema é que a norma constitucional que garantiu tais direitos foi
interpretada restritivamente e direitos como férias que na Lei 5.859 eram de 20
dias, passaram a ter entendimento de metade da jurisprudência e da doutrina
que continuavam sendo de 20 dias, mesmo acrescidas de um terço. Apenas
após a promulgação da Lei 11.324/06, as férias foram fixadas em 30 dias.
(CAMARGO, 2014, p.41)

5. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – A MUDANÇA DE PARADIGMA
Em 1988 surgiu uma nova Constituição, que vigora até o presente 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
(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)

Tal redação foi 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.
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 Comentada, 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
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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 (MEDINA, 2014, p. 213)

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 necessária 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
(VIVEIROS, 2013, p.40)

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.

6. A EVENTUAL MANUTENÇÃO DAS DESIGUALDADES DO TRABALHO
DOMÉSTICO
Como dito 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:
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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 EC23 (VIVEIROS,
2013)

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 direitos como; salário mínimo, férias remuneradas, garantia do
emprego a gestante e o aviso prévio proporcional.
a) Do salario 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 (Emenda
Constitucional Nº 72).

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.
c) 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.
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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 à 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.
§ 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 direito (Lei Complementar nº 150).

Houve então em 2015 suporte jurídico quanto ao período de férias
anuais remuneradas para os trabalhadores domésticos.
d) 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 licençamaternidade 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
Transitórias (Emenda Constitucional Nº 72)

O artigo garante a empregada doméstica gestante o direito de licençamaternidade por 4 meses, sendo vedada a dispensa arbitraria ou sem justa
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causa da gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto.
e) 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)(DELGADO, 2014).
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.
§ 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. 23.

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 laboral (DELGADO, 2014).
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7. CONCLUSÃO
Em frente ao que foi exposto, conclui-se que durante décadas os
trabalhadores domésticos viveram sem qualquer tutela legal, sendo necessário
muito esforço e luta dessa categoria para que não deixassem morrer o que
conhecemos pela profissão de trabalhador doméstico e para assegurar poucos
direitos que vieram conquistando pouco a pouco.
O mercado de trabalho doméstico tem que ser considerado como de fato
é, um ambiente relacional, em um país de desigualdade de renda e
oportunidades, mas onde o pacto de mútuo benefício deve ser protegido e
incentivado, favorecendo a livre empregabilidade. O Direito do Trabalho deve
avançar e promover a equidade conhecida como premissa que é o princípio da
isonomia, tratando, de fato e de direito, igualmente a todos, sendo concedidos
os mesmos direitos, independentemente das funções exercidas.
Conclui-se que existem muitos esforços para que a qualidade de vida
dos empregados domésticos venha a ser melhorada, a busca por melhores
condições de trabalho, surgem amparadas no ordenamento jurídico brasileiro,
melhorias salariais e por um futuro seguro e estável estão na pauta do dia.
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RESUMO
Desde os primórdios, já havia a existência da exploração do trabalho da criança e
também do adolescente, sendo um deles o trabalho escravo. O trabalho escravo
ocorria no mundo todo, inclusive no Brasil, e essa escravidão abrangia também a
criança e o adolescente, eram submetidos a trabalhos forçados com situações
precárias, ou seja, não existia qualquer proteção legal, e isso gerava altos índices de
mortalidade. Entretanto, após anos de exploração e de mortes, o Estado passa a dar
um maior destaque a esses direitos, estabelecendo programas e regulamentações
de proteção a este, porém vale ressaltar que ainda há um alto índice de exploração
infantil no Brasil.
Palavras-chave: Exploração do Trabalho infantil; Direitos Fundamentais; Trabalho
Escravo.

ABSTRACT
From the beginning, there was already the existence of exploitation of the work of the
child and also of the adolescent, one of them being slave labor. Slave labor occurred
throughout the world, including in Brazil, and this slavery also covered the child and
the adolescent, were subjected to forced labor with precarious situations, that is,
there was no legal protection, and this generated high mortality rates. However, after
years of exploitation and death, the State started to give greater prominence to these
rights, establishing programs and regulations to protect it, but it is worth mentioning
that there is still a high rate of child exploitation in Brazil.
Key-words: Explorationof Child Labor; Fundamental rights; Slavery.
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1. INTRODUÇÃO
O trabalho infantil nem sempre trouxe preocupação aos legisladores e a
sociedade, sendo que este nem sempre foi visto como sujeito de direitos, ao
contrário de como acontece atualmente. Desde os tempos remotos, já havia a
existência da exploração do trabalho da criança e também do adolescente, sendo
um deles o trabalho escravo.
O trabalho escravo ocorria no mundo todo, inclusive no Brasil, e essa
escravidão abrangia também a criança e o adolescente, eram submetidos a
trabalhos forçados com situações precárias, ou seja, não existia qualquer proteção
legal, e isso gerava altos índices de mortalidade.
Outro momento de grande destaque em relação a essa exploração esteve
presente na Revolução Industrial, em que a criança e o adolescente eram
submetidos a jornadas excessivas de trabalho, além de serem colocados para
trabalhar em trabalhos precários. Contudo, após anos de exploração e de mortes, a
sociedade passa a ter uma maior preocupação no que diz respeito a esse trabalho
relacionado à criança e ao adolescente. O Estado passa então a dar uma maior
ênfase a esses direitos, estabelecendo programas e regulamentações de proteção a
este, porém vale ressaltar que ainda há um alto índice de exploração infantil no
Brasil.
Também pretende se demonstrar no presente trabalho, a importância que a
aprendizagem tem para o trabalho infantil, tendo em vista que essa traz
oportunidades para os adolescentes ao momento de ingressar na vida profissional.
O presente trabalho tem como problema demonstrar por meio de uma breve
análise a evolução histórica do trabalho infantil, assim como também demonstrar
mecanismos e instrumentos de proteção existentes para combater essa exploração.
2. METODOLOGIA
No presente trabalho foi utilizado o método dedutivo, baseado em pesquisas
bibliográficas e artigos científicos.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1- UM BREVE RELATO HISTÓRICO
No Brasil o trabalho da criança e do adolescente surgiu com a chegada dos
colonizadores, tendo em vista que muitas crianças e adolescentes chegaram
juntamente com as embarcações, onde já serviam como escravos, desempenhando
trabalhos perigosos e pesados, assim como também não eram providos de qualquer
proteção legal. (MINHARRO, 2003, p. 22)
Segundo Sérgio Pinto Martins, com a Revolução Industrial, ocorrida no século
XVIII, a criança e o adolescente ficaram totalmente sem proteção, pois estes
trabalhavam de doze a dezesseis horas diárias. Ainda afirma que nesse momento da
Revolução Industrial se utilizava muito do trabalho dessa criança e desse
adolescente, inclusive, em minas de subsolo. (MARTINS, 1996, p. 514)
Haim Grunspun afirma que: (GRUNSPUN, 2000, p. 14):
A designação tradicional do trabalho infantil era concentrada na prática de
empregar crianças em fábricas. Há de se afirmar ainda que a revolução

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

industrial foi um momento na história prejudicial para a proteção das
crianças e dos adolescentes, tendo em vista que levou esses ao trabalho
em condições precárias, degradantes e jornadas exaustivas.

Haim Grunspun ainda afirma que a produção industrial abriu uma expectativa
financeira, tendo em vista que deixou de ser uma ajuda para a família nos serviços,
para se tornar jornada para ajudar no sustento da família. (GRUNSPUN, 2000, p. 14)
Sérgio Pinto Martins ao descrever sobre o trabalho (MARTINS, 1996, p. 514)
afirma que:
O trabalho é a grande fonte de toda a sociedade humana, de outro lado
esse mesmo trabalho, ou a apropriação das riquezas que ele produz, é a
fonte dos maiores conflitos da história da humanidade. Ficando apenas no
que nos interessa em particular, ele gerou historicamente a escravidão, e
sua superação no Estado Democrático de Direito, e, também, a igualmente
selvagem exploração social do trabalho infantil, que ainda buscamos
superar na sociedade contemporânea.

Segundo Sérgio Pinto Martins, os primórdios da proteção do trabalho infantil
são encontrados no Decreto nº1313, de 17-1-1890, a qual trazia a proibição do
trabalho de crianças em máquinas em movimento e na faxina, assim como o
trabalho noturno, porém vale ressaltar, que esse nunca foi regulamentado.
(MARTINS, 2012, p. 637)
Já o debate a respeito do trabalho infantil ganhou força com a criação da OIT
(Organização Internacional do Trabalho) no ano de 1919, a qual trouxe medidas de
proteção e assistência ao trabalho infanto-juvenil.
Na data de 12-10-27, o Código de Menores foi aprovado, trazendo consigo a
vedação do trabalho dos menores de 12 anos e o trabalho noturno aos menores de
18 anos. Outro marco está disposto na Constituição de 1934, que proibia a distinção
de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, assim como trouxe a
vedação do trabalho aos menores de 14 anos, o trabalho noturno para menores de
16 anos, e a vedação aos menores de 18 anos, nas indústrias insalubres. Vale
ressaltar, que a Constituição de 1937 trouxe consigo as mesmas vedações já
existentes na Constituição anterior. (MARTINS, 2012, p. 637)
Já em 1943, foi consolidada a legislação esparsa da época, surgindo então a
CLT. Com a Constituição de 1946, foi designada a proibição de diferença de salário
para o mesmo trabalho em função de idade, assim como o trabalho do menor era
proibido aos menores de 14 anos e em indústrias insalubres, aos menores de 18
anos. (MARTINS, 2012, p.637)
Sérgio Pinto Martins (MARTINS, 2012, p. 637) afirma que:
A Constituição de 1967 trazia a proibição do trabalho do menor de 12 anos
e os trabalhos noturnos e insalubres aos menores de 18 anos. Já a
Constituição de 1988 trouxe a proibição em relação a diferença de salários,
de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de idade.
Outro ponto importante trazido na atual Constituição, diz respeito a vedação
do trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos, e
qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz.

Contudo, veio a Emenda Constitucional nº 20/98, a qual alterou a redação do
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição, que tem a seguinte redação: “proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”.
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Vale mencionar também, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
instituído pela Lei nº 8.069, de 13-7-90. (MARTINS, 2012, p. 637)

3.2-

PROTEÇÃO

JURÍDICA

AO

TRABALHO

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE NO BRASIL
Segundo Martha de Toledo Machado, o valor social do trabalho é um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Ainda assevera que o
trabalho, no mínimo, é uma das atividades coletivas humanas que historicamente
mais colaboraram para agregar os homens em sociedade. (MACHADO, 2003, p.
173)
Martha de Toledo Machado afirma que o trabalho é a grande fonte de toda a
sociedade humana, mas que por outro lado, este é apropriação das riquezas que ele
mesmo produz se tornando então a fonte dos maiores conflitos da história da
humanidade. Ainda afirma que este gerou historicamente a escravidão. (MACHADO,
2003, p.175)
Maria Luíza Marcílio afirma que no Século XIX, a criança brasileira continuou
marcada pela cicatriz da escravidão. (MARCÍLIO, 1999, p. 21)
Ao falar sobre a escravidão, Martha de Toledo Machado afirma que a
escravidão e a exploração social do trabalho infantil são ainda uma busca pela
superação na sociedade contemporânea, tendo em vista o atual Estado Democrático
de Direito. (MACHADO, 2003, p.175)
Segundo a OIT no ano de 2016, foram cerca de aproximadamente 152
milhões de crianças com idade entre cinco e dezessete anos que estavam
submetidas ao trabalho infantil. Vale ressaltar, que esses dados são mundiais.
Já no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja,
o IBGE, o número é de quase 300 mil jovens com menos de 18 anos que já se
responsabilizam financeiramente, provendo sustento para toda a sua família.
Em relação ao trabalho infantil no Brasil, é de aproximadamente 3,67 milhões
de adolescentes e crianças, sendo que a maioria está concentrada nas regiões
Nordeste e Sudeste do país.
O Combate ao trabalho infantil tem como alicerces os fatores fisiológicos,
culturais, morais e de segurança. É importante ressaltar, que o lugar da criança e do
adolescente é na escola e não em trabalhos, tendo em vista, que fisiologicamente o
trabalho gera prejuízos ao desenvolvimento físico e intelectual. (MARTINS, 2007,
p.605)
Segundo Sérgio Pinto Martins, os fundamentos principais da proteção do
trabalho da criança e do adolescente são quatro: de ordem cultural, moral, fisiológica
e de segurança. O fundamento cultural diz respeito ao fato de que a criança e o
adolescente devem ter o direito de poder estudar e receber instruções. Já o aspecto
moral, é aquele que busca a proibição de trabalhos em locais que afetam a
moralidade da criança e do adolescente. (MARTINS, 2012, p. 639)
Sérgio Pinto Martins assevera que o aspecto fisiológico é aquele em que o
adolescente e a criança não devem trabalhar em locais penosos, perigosos,
insalubres, assim como também não devem exercer o trabalho noturno, tendo em
vista que estes podem afetar seu desenvolvimento. (MARTINS, 2012, p.639)
Uma das maiores causas relacionadas ao trabalho infantil, diz respeito a
desigualdade na distribuição de renda, ou seja, muitas vezes as famílias carecem
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cada vez mais do trabalho de todos os seus membros, para conseguirem se
manterem.
Vale ressaltar, que a atual Constituição da República Federativa do Brasil
trouxe uma visão maior de novos direitos de crianças e adolescentes, trazendo além
de seus princípios, a criação de políticas públicas e a democracia participativa,
usados como instrumentos para a garantia de direitos humanos.
O artigo 227, caput da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe
que:
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.

A legislação especial, ou seja, a CLT apresenta como trabalhador menor
aquele que tem como idade entre quatorze e dezoito anos, ainda traz a proibição do
trabalho de dezesseis e maior de quatorze anos, trazendo como exceção a condição
de aprendiz:
Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de
idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral
e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Já o Artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que:
Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.

Vale ressaltar, que tal artigo citado acima reforça o cumprimento do Princípio
da Proteção integral da criança e do adolescente, a qual ressalta que os deveres
para com estes, não incumbem apenas ao Estado, mas também é dever da família e
da sociedade protegê-los de qualquer tipo de exploração do trabalho infantil.
Maria de Marta Seguin afirma que a exploração da mão de obra infantil é
vista como força de trabalho, ainda afirma que a participação da criança e do
adolescente no mercado de trabalho é um tema questionado face à realidade social
em que estes são conduzidos, muitas vezes em trabalhos desumanos. (SEGUIN,
2001)
Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho- OIT, esta foi
criada com o objetivo de discutir questões trabalhistas, entre elas, a abolição do
trabalho infantil. (NASCIMENTO, 2003). Vale ressaltar, que o Brasil é membro da
OIT desde 1950.
Segundo Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2002, p. 63) a partir do momento em
que o Brasil começa a fundamentar suas relações com enfoque na prevalência dos
direitos humanos, ao mesmo tempo, está reconhecendo a inexistência de limites à
noção de soberania estatal.
Flávia Piovesan ainda afirma que:
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A soberania do Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo
como parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se
com a concepção tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o
processo de flexibilização e relativização, em prol da proteção dos direitos
humanos. (PIOVESAN, 2002, p. 63)

Vale ressaltar, que com o intuito de combater a exploração do trabalho
infantil, em 1992, a OIT trouxe a criação do Programa Internacional para Eliminação
do Trabalho Infantil (IPEC). Esse programa visa estimular, nortear e amparar
iniciativas nacionais de combate a essa exploração.
Com a implementação de duas Convenções que tratam do trabalho infantil,
promulgadas, pelo Brasil, a OIT/IPEC pretende, colaborar com a sociedade brasileira
para que o País consiga gradativamente erradicar o trabalho ilegal de crianças,
assim como contribuir com medidas eficazes para resolver as piores formas de
trabalho infantil.
Segundo André Viana Custódio, o Brasil tem apresentado um grande avanço
no que diz respeito a formulação de políticas públicas para a prevenção e
erradicação do trabalho infantil tanto com implantação de programas como também
por meio de Fóruns de Prevenção do Trabalho Infantil. (CUSTÓDIO, 2009)
José Afonso da Silva afirma que a dignidade da pessoa humana é um valor
supremo que atrai todos os direitos fundamentais do homem. (SILVA, 1996). Por
isso, a importância do combate ao trabalho infantil, tendo em vista a importância
dessa dignidade.
3.3- O CONTRATO DE APRENDIZAGEM
Segundo Sérgio Pinto Martins, o contrato de aprendizagem tem origem nas
corporações de ofício. O trabalhador entrava na corporação com o objetivo de
aprender e desenvolver um trabalho que o tornasse mestre. (MARTINS, 2012,
p.646).
Em conformidade com a Convenção nº 60 da Organização Internacional do
Trabalho aprendizagem é:
O meio pelo qual o empregador se obriga, mediante contrato, a empregar,
um menor, ensinando-lhe ou fazendo com que lhe ensinem metodicamente
um ofício, durante período determinando, no qual o aprendiz se obriga a
prestar serviços ao empregador.

O artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que:
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial,
ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se
compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e
quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnicoprofissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e
psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas
necessárias a essa formação.

Já a Constituição da República Federativa do Brasil assevera que:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
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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;

Vale ressaltar, que o artigo citado acima apresenta três hipóteses de proibição
do trabalho para os menores de dezoito anos, sendo eles o trabalho noturno, o
trabalho insalubre e o trabalho perigoso.
Segundo Sérgio Pinto Martins, o trabalho noturno é prejudicial tanto para o
menor, como também para todos os demais trabalhadores, tendo em vista que este
deve se destinar ao repouso. (MARTINS, 2012, p. 642)
Já no entendimento de Alice Monteiro de Barros (BARROS, 2012, p. 553)
sobre o trabalho noturno, tem-se que:
Ao menor de 18 anos é proibido o trabalho noturno, assim considerado
aquele realizado 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.

Na maioria das vezes, o período noturno é usufruído pelo adolescente para
estudar, tendo em vista que é dever do empregador adequar um menor tempo para
que este estudante possa frequentar aulas. (MARTINS, 2012, p. 642)
A segunda hipótese diz respeito ao trabalho insalubre, que é vedado também
pela atual Constituição Federal. Sérgio Pinto Martins (MARTINS, 2012, p.642) afirma
que:
O texto da Constituição de 1988 é muito melhor que o anterior pois versa
sobre a proibição de qualquer trabalho insalubre ao menor, e não apenas o
realizado nas indústrias. A Convenção na 136, de 1971, foi ratificada pelo
Brasil, tratando da proteção contra os riscos de intoxicação provocados por
benzeno. Proíbe o trabalho de menores de 18anos em locais onde haja
exposição ao benzeno ou a seus derivados.

Já o trabalho perigoso diz respeito a vedação para os adolescentes daqueles
trabalhos que se faz o uso de explosivos ou inflamáveis. Sua vedação está presente
também no inciso 1 do art. 405 da CLT, com a seguinte descrição: “Ao menor não
será permitido o trabalho: I - nos locais e serviços perigosos ou insalubres. ”
(MARTINS, 2012, p.642)
Outra hipótese diz respeito ao trabalho penoso, porém vale ressaltar, que a
atual Constituição se omitiu ao não mencionar sobre esse trabalho. Essa hipótese
diz respeito aqueles em que o adolescente viesse a trabalhar em subsolos,
pedreiras, minas, ou em obras de construção civil. (MARTINS, 2012, p. 643)
Vale ressaltar, que o inciso II do art.67 da Lei nº 8.069/90 supriu essa lacuna
deixada pela Carta Magna, proibindo então o trabalho do menor em atividades
penosas.
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:
II - perigoso, Insalubre ou penoso;
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Alice Monteiro de Barros (BARROS,2008, p.553) menciona acerca do
trabalho penoso:
A restrição se justifica, considerando que o organismo do menor está em
crescimento e não reage, como dos adultos, aos agentes químicos e
biológicos existentes nos ambientes de trabalho, pois não possui defesa
madura. Em consequência, os tóxicos inalados penetram, também, muito
mais no organismo de crianças e adolescentes do que em adultos,
respirando a mesma concentração do agente tóxico.

Segundo Sérgio Pinto Martins a Convenção nº 138 da OIT traz a proibição de
qualquer trabalho penoso, se prejudicial à saúde, como é o caso de movimentos
repetitivos ou remoção individual de objetos pesados para as pessoas menores de
18 anos. (MARTINS, 2012, p,643)
Oris de Oliveira (ORIS, 2003) afirma que:
Como a primeira fase de um processo educacional (formação técnico
profissional) alternada (conjugam-se ensino teórico e prático), metódica
(operações ordenadas em conformidade com um programa em que se
passa do menos para o mais complexo), sob orientação de um responsável
(pessoa física ou jurídica) em ambiente adequado (condições objetivas:
pessoal docente, aparelhagem, equipamento).

Alice Monteiro de Barros (BARROS, p.570) assevera sobre o aprendizado
que de todos os fundamentos científicos que justificam as restrições do trabalho do
menor, é importante ressaltar, que o aprendizado e o da criança, em especial,
passam por fases, em que novos conhecimentos são assimilados, tendo em vista a
fase de desenvolvimento destes.
O aprendizado ao ser realizado de forma imprópria altera o ritmo da obtenção
de conhecimento, afetando então os sistemas neurológicos e psicológicos do jovem
que passa a ter dificuldade de enfrentar novas habilidades. (BARROS, p.570)
O Art. 428, caput e §1º da Lei 10.097/2000 dispõe que:
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial,
ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se
compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e
quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnicoprofissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e
psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas
necessárias a essa formação. (Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005)
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do
aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em
programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade
qualificada em formação técnico-profissional metódica. (Redação dada pela
Lei nº 11.788, de 2008)

A Constituição da República Federativa do Brasil traz a proibição do trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer outro trabalho
aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
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anos. Vale ressaltar, que a aprendizagem é uma exceção a proibição do trabalho
infantil, porém para que essa seja considerada adequada, é necessário que se
cumpra todos os requisitos dispostos na Lei 10.097/2000.

4. CONCLUSÃO
Pode-se concluir, portanto, que o trabalho infantil vem desde os tempos
remotos. No Brasil se iniciou com a colonização do país, teve grande destaque
também na Revolução Industrial.
O trabalho infantil, ou seja, aquele trabalho relacionado à criança e ao
adolescente é um problema histórico, muitas vezes ocasionado por fatores como a
desigualdade social. Esse trabalho gera danos de ordem física, fisiológica, moral e
de segurança, tendo em vista que essa criança e esse adolescente estão em fase
de desenvolvimento.
A atual Constituição da República Federativa do Brasil, assim como a
Consolidação das leis do trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem
o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, assim
como estabelecem limites e condições, visando sempre a proteção destes.
Outro ponto que merece ser ressaltado, é que o Brasil também é membro da
Organização Internacional do Trabalho, a qual visa combater e abolir o trabalho
infantil.
Pode-se perceber também, que a aprendizagem é uma exceção a exploração
do trabalho infantil, tendo em vista que conforme a legislação brasileira é vedado
qualquer trabalho a menores de dezesseis, salvo na condição de aprendiz. Porém,
vale ressaltar que essa aprendizagem, deve obedecer a todos os requisitos
dispostos em lei, para que então possa ser considerado adequado, tendo em vista
que deve predominar a proteção do adolescente.
Sendo assim, pode se dizer que a problemática do trabalho infantil no Brasil já
vem de tempos antigos e, mesmo com todos os mecanismos e instrumentos
existentes para o combate a este, vale ressaltar, que o problema ainda é visível, pois
ainda existem muitas crianças e adolescentes vivendo nessa exploração em
diversos tipos de trabalhos, inclusive exercendo o trabalho escravo.
Entretanto, é importante ressaltar, que o Brasil participa desse combate à
exploração infantil, tendo em vista que o que deve prevalecer é a proteção dos
direitos fundamentais da criança e do adolescente.
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AO LAZER E À
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SOLICITAÇÕES OU CONTATOS DO EMPREGADOR EM SEU
PERÍODO DE DESCANSO DIANTE DO USO DE NOVAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.
Marcelo Geraldo de Oliveira1 e Vitor Hugo Bueno Fogaça2
Área de Concentração: Direito
Grupo de Trabalho: Direitos Humanos do Trabalhador

RESUMO
Se olharmos para o passado, no período da Revolução Industrial, com introdução das
linhas de produção nas fábricas, houve o deslocamento do trabalhador das áreas
rurais para dentro das áreas fabris, com jornadas de trabalho muitas vezes duravam
até quinze horas por dia, isto passou a ser um esforço cruel para o corpo do operário
e estressante para sua mente, ou seja, a industrialização trouxe progresso, benefícios,
mas também trouxe a sua face cruel, criando problemas sociais, com trabalhadores
sem proteção à saúde e à segurança. Hoje, com os avanços tecnológicos das últimas
décadas, o trabalhador faz uso do computador, da internet, de notebooks, tabletes,
smartphones, WhatsApp, e a relação do trabalhador com estas ferramentas
tecnológicas no trabalho acabam invadindo a sua vida privada, o seu lazer, o seu
descanso, a pessoa não descansa, não tem convívio social e familiar, e isto gera para
o trabalhador um quadro de degradação física e mental em função do trabalho
excessivo, pois o trabalhador não tem exercido o seu direito à desconexão e ao seu
descanso, seja ele diário, semanal ou anual. A sujeição do empregado à jornada
extenuante viola a Carta Magna, bem como fere o princípio da dignidade humana.
Diante dessa situação, por meio de pesquisa bibliográfica, doutrinária e
jurisprudencial, o trabalho tem como objetivo investigar quais os limites a serem
obedecidos em tal relação, para que o ordenamento jurídico seja devidamente
observado.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; trabalhador; direito a desconexão do
trabalho.
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ABSTRACT
If we look back to the Industrial Revolution, with the introduction of production lines in
factories, the workers moved from the rural areas into the manufacturing areas, with
working hours often lasting up to fifteen hours a day, to be a cruel effort to the body of
the worker and stressful to his mind, that is, industrialization brought progress, benefits,
but also brought its cruel face, creating social problems, with workers without health
and safety protection. Today, with the technological advances of the last decades, the
worker makes use of the computer, the internet, notebooks, tablets, smartphones,
WhatsApp, and the worker's relationship with these technological tools at work end up
invading his private life, his leisure , their rest, the person does not rest, does not have
social and family life, and this creates for the worker a picture of physical and mental
degradation due to excessive work, since the worker has not exercised his right to
disconnect and his rest, be it daily, weekly or yearly. The subjection of the employee
to the strenuous journey violates the Magna Carta, as well as violates the principle of
human dignity. Faced with this situation, through research literature, doctrine and
jurisprudence, the work aims to investigate the limits to be obeyed in such a
relationship, so that the legal order is duly observed.
Key-words: Fundamental rights; worker; right to disconnect from work.
1. INTRODUÇÃO
O mundo do trabalho vem passando por modificações com a evolução das
novas tecnologias de informação e comunicação que permitem o trabalho em
praticamente qualquer lugar do planeta.
No passado, o trabalho humano tinha como característica um ambiente familiar
ou comunitário, com jornadas que obedeciam ao ambiente natural, com o nascer e o
pôr do sol e variavam conforme as estações do ano.
Em seguida surge um novo ambiente com o aparecimento das fábricas dando
ao que conhecemos como a Revolução Industrial e o ambiente fabril, confinando o
trabalhador dentro das fábricas, regulando a produção e a duração do trabalho, assim
os trabalhadores passaram a trabalhar por salários num mundo que o patrão era
proprietário da máquina e detinha os meios de produção, o que gerou uma
desigualdade, pois o trabalhador não tinha direitos, as jornadas de trabalho aplicadas
eram de mais de 16 horas para menores e mulheres, o ambiente de trabalho era
insalubre e perigoso, os salários baixíssimos. Neste período o Estado começava a
intervir na ordem pública, mas não intervinha nas relações privadas e, como havia
muita oferta de trabalhadores e poucos empregos, o empregado acabava aceitando
as imposições impostas pelo patrão, se sujeitavam a baixos salários, sem descanso
ou férias e jornadas continuavam extensas. Com o final da Primeira Guerra Mundial,
a Constituição de Weimar e a Constituição Mexicana começam a incluir os preceitos
relativos a normas e garantias sociais e de alguns direitos fundamentais, surge o
Direito do Trabalho limitando as jornadas, incluindo o descanso semanal, instituindo
o salário mínimo, permitindo aos trabalhadores terem representantes nas empresas,
assim os países começaram a colocar em suas constituições os direitos trabalhistas,
neste ambiente surge também o denominado Estado de Bem-Estar Social (Welfare
Sate) e a criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT.
E nos dias atuais, com inserção de novas tecnologias da informação e
comunicação, onde o uso de telefonia celular com o acesso à Internet, através de
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smartphones, que permite o acesso do trabalhador ao seu correio eletrônico, que
receba mensagens instantâneas e seja contatado pelo empregador a qualquer hora
do dia e da noite em qualquer lugar, possibilitando, assim, a realização de tarefas em
prol do empregador mesmo fora do horário estabelecido pela empresa para a
prestação de serviços, com apenas o toque de algumas teclas podemos entrar em
contato com pessoas do mundo todo, a qualquer hora. Estamos diante de um novo
contexto histórico e isto tem gerado uma aparente alteração nas relações de trabalho
e nas suas formas de execução.
O artigo 6º da Constituição de 1988 traz o direito ao trabalho como um direito
fundamental, porém o direito de trabalhar não exclui o direito ao descanso, ao lazer,
ao convívio social e familiar, ou seja, o direito ao não trabalho, de poder se
desconectar ao encerrar sua jornada, podendo ter efetivamente horas de lazer em
um ambiente fora do local de trabalho.
Com efeito, é necessário que o direito do trabalho acompanhe esses avanços
tecnológicos e esteja apto a solucionar as mais diversas controvérsias que podem
originar-se da relação empregado-empregador.
Diante dessa situação, o presente trabalho tem como objetivo investigar quais
os limites a serem obedecidos em tal relação, para que o ordenamento jurídico seja
devidamente observado.
2. METODOLOGIA
Foi utilizado para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo,
utilizando para tal pesquisa bibliográfica.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO
Na Bíblia, em Gênesis está descrita a condenação imposta por Deus a Adão:
[...] maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se alimentará dela todos os
dias de tua vida [...] Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volta à
terra. Assim o trabalho era uma espécie de pena, em razão dos pecados cometidos
pelo homem.3
Na antiguidade a primeira forma de trabalho era a escravidão e era exercido
pelos escravos, estes pertenciam ao amo ou senhor, não possuíam direito a vida nem
a um tratamento digno, eram um objeto, uma coisa de propriedade dos seus
senhores. Assim o escravo não era considerado sujeito de direito.
Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que o trabalho tinha sentido
pejorativo, pois envolvia apenas a força física, assim os escravos é que
desempenhavam tal função. A dignidade do homem consistia em participar de
atividades políticas e dos negócios da cidade por meio da palavra.4
Em Roma, o trabalho era feito por escravos. Como ressalta Sérgio Pinto
Martins:
A Lex Aquila (284 a.C) considerava escravo como coisa, o trabalho era visto
como desonroso. A locatio conductio tinha por objetivo regular a atividade de
quem se comprometia a locar suas energias ou resultado de trabalho em
troca de pagamento. Estabelecia, portanto, a organização do trabalho do
3
4

Bíblia de Estudo NVI. São Paulo: Editora Vida, 2003, Gênesis 3:17-19, p.11.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.34.
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homem livre. Era dividida de três formas: (a) locatio conductio rei, que era o
arrendamento de uma coisa; (b) locatio conductio operarum, em que eram
locados serviços mediante pagamento; (c) locatio conductio operis, que era a
entrega de uma obra ou resultado mediante pagamento.5

Na Idade Média o trabalho escravo vai deixando de ser usado e encontramos
a servidão, temos a era do feudalismo, a economia era predominantemente agrária,
os servos não eram livres, pois prestavam serviços na terra do senhor feudal em troca
de proteção política e militar. Os servos usavam a terra e entregavam parte da sua
proteção ao senhor feudal, em troca de proteção, e permaneciam nesta condição de
continuidade de serviços até a sua morte, nesse momento ainda não existia contrato
de trabalho.
Após o século X, com o aumento da população, novos bairros foram surgindo
e tiveram que ser edificados fora da cidade, onde se estabeleceu a nascente classe
dos mercadores e onde começaram a aparecer as primeiras lojas e oficinas, assim
os habitantes dos feudos passam a ter novas necessidades, surgem as corporações
de ofício, que eram constituídas por mestres que obtinham o cargo pelas suas
aptidões profissionais ou por terem executado uma obra prima.6 O Estado procurou
concentrar todos os especialistas duma determinada profissão num mesmo local para
evitar a concorrência e também a mutação dos preços, e tentam impedir o
funcionamento da lei da oferta e da procura.
Nas corporações de ofício existiam duas funções, os mestres e os aprendizes,
os mestres não podiam recrutar operários de outras corporações e monopolizavam a
profissão, na indústria e no comércio, e quem não pertencesse a uma corporação
não poderia exercer as atividades no perímetro urbano, geralmente os mestres eram
proprietários das oficinas. Os aprendizes, eram menores entre 12 e 14 anos, que
recebiam dos mestres o ensino metódico do ofício ou profissão. Se o aprendiz
superasse as dificuldades dos ensinamentos, passava para o grau de companheiro,
e este passava mestre se conseguisse aprovação em exame de obra mestra. A
Jornada de trabalho durava até 18 horas no verão, terminando com o pôr do sol, e
passou a ser de 12 a 14 horas após a invenção do lampião.7
As corporações de ofício foram suprimidas com a Revolução Francesa de
1789, pois foram consideradas incompatíveis com o ideal de liberdade do homem. O
novo regime consagrou a liberdade para exercer novas profissões e novas
contratações. Essa nova estrutura social fundava-se no individualismo, que se refletia
nos aspectos econômicos, políticos e jurídicos.8
Assim logo após a Revolução Francesa em 1791, houve na França o início da
liberdade contratual. O Decreto d’Allarde suprimiu de vez as corporações de ofício,
permitindo a liberdade de trabalho. A Lei Le Chapelier, de 1791, proibia o
restabelecimento das corporações de ofício, o agrupamento de profissionais e as
coalizões, eliminando as corporações de cidadãos.9
A Revolução Industrial acarretou mudanças no setor produtivo, transformou o
trabalho em emprego, dando origem a classe operária e transformando as relações
5

Idem, p.34.
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 2011, p.44.
7
MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p.35.
8
BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p.46.
9
MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p.36.
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sociais.
Afirma-se que o Direito do Trabalho e o contrato de trabalho passaram a
desenvolver-se com o surgimento da Revolução Industrial, com o aparecimento da
Máquina a Vapor como a fonte energética do trabalho. A máquina de fiar e os teares
mecânicos, acabaram substituindo a força humana pela máquina, acabando com
vários postos de trabalho existentes e causando desemprego.10
As condições de trabalho continuaram degradantes para o trabalhador, o uso
da mão de obra de mulheres e crianças acabou retirando o homem do mercado de
trabalho, trabalhavam em jornadas de 14 a 16 horas em condições insalubres, e a
mão de obra dos menores e crianças era preferido pois apresentavam produtividade
equivalente ao dos homens pela metade do salário ou menos.
Almeida e Severo11, transcrevem o relato dos pais de duas crianças que
trabalhavam como aprendizes em uma fábrica de ladrilhos, na Inglaterra em meados
do século XIX:
Pergunta: a que horas as crianças vão à fábrica?
Resposta dos pais: durante seis semanas foram às três da manhã e
terminavam às dez da noite.
Pergunta: que pausa lhes eram autorizadas para descansar e para comer
durante estas dezenove horas?
Resposta: um quarto de hora para o café da manhã, meia hora para o almoço
e um quarto de hora para beber.
Pergunta: quanto tempo dormiam?
Resposta: nós nunca podíamos colocá-las na cama antes das onze da noite
porque tínhamos que dar-lhes algo para comer, por isso, minha mulher tinha
o hábito de ficar acordada toda a noite para poder despertá-las a tempo.
Pergunta: a que horas elas despertavam?
Resposta: em geral, minha mulher e eu nos levantávamos as duas da manhã
para vesti-las.
Pergunta: ou seja, as crianças não dormiam mais do que quatro horas?
Resposta: apenas quatro.
Pergunta: quanto tempo duram (os contratos)?
Resposta: em torno de seis semanas.
Pergunta: as crianças se cansavam com esse regime?
Resposta: sim, muito. Mais de uma vez dormiam com a comida na boca e era
necessário sacudi-las para que engolissem.
Pergunta: suas filhas sofreram acidentes?
Resposta: sim. A minha filha maior, a primeira vez que foi trabalhar, uma
engrenagem lhe cortou um dedo até a articulação e tive de passar cinco
semanas no hospital de Leeds.
Pergunta: seguiram lhe pagando o salário durante este tempo?
Resposta: Não, desde o acidente deixaram de pagar.
Pergunta: pagam as suas filhas?
Resposta: sim, às duas.
Pergunta: qual era o salário de uma semana normal?
Resposta: três chelines por uma semana para cada uma.
Pergunta: e quando faziam horas extras?
Resposta: três chelines e sete peniques e meio.12

O Estado estava atuando para manter a ordem pública e não intervinha nas
10

Idem.
ALMEIDA, Almiro Eduardo. SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações sócias de trabalho.
2.ed. São Paulo: LTr, 2016, p.16.
12
BARGAGELATA, Hector-Hugo. Curso sobre La Evolución del Pensamiento Juslaborista. Montevideo:
Fundación de Cultura Universitária, 2011. P.31-2. Apud ALMEIDA, Almiro Eduardo. SEVERO. Op. cit., p.16-7.
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relações privadas, e como havia muita oferta de trabalhadores e pouca procura o
trabalho passou a ser considerado mercadoria, como consequência houve a
exploração do homem pelo próprio homem, aceitando as condições impostas pelo
patrão e trabalhando até 15 horas por dia, sem descanso ou férias.13
Devido ao conflito entre o individual e o coletivo, surge a necessidade de um
ordenamento jurídico, pois a estrutura da sociedade e sua estabilidade estavam
sendo ameaçados. A Igreja e o marxismo manifestam-se contra o liberalismo, porque
os princípios liberais estavam oprimindo as classes trabalhadoras.14
Esse cenário de exploração humana pós-industrial, fez a sociedade e, em
especial, a classe operária, reagiram, com o fim de corrigir discrepâncias sociais
vigentes do modelo liberal, o Estado intervindo por meio de uma legislação protetiva,
que levasse em conta as relações entre empregado e empregador, buscando
melhorias nas condições do ambiente de trabalho.
A partir da 1ª Guerra Mundial é que vai surgir o constitucionalismo social,
devido aos efeitos catastróficos da guerra, desigualdades sociais, pobreza,
epidemias intensificaram a necessidade da intervenção do Estado no âmbito social e
de garantias de certos fundamentais, incluindo o Direito do trabalho.
Segundo Martins, a primeira constituição que tratou do tema foi a do México
em 1917, em que:
estabeleceu a jornada de trabalho de oito horas, proibindo menores de 12
anos de trabalhar e limitando a jornada em seis horas para menores de
dezesseis anos, jornada noturna limitada a sete horas, descanso semanal,
proteção a maternidade, salário mínimo, direito de sindicalização e de greve,
indenização de dispensa, seguro social e proteção contra acidentes de
trabalho. A segunda constituição foi a constituição de Weimar de 1919,
disciplinou a participação e a representação dos trabalhadores nas empresas,
e, criou um sistema de seguros sociais.15

Daí em diante, as constituições dos países passaram a tratar do Direito do
Trabalho e, portanto, a constitucionalizar os direitos trabalhistas. Surge o Tratado de
Versalhes, de 1919, prevendo a criação da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), incumbindo-se das relações entre empregados e empregadores no âmbito
internacional, expedindo convenções e recomendações nesse sentido.16
A 2ª Guerra Mundial foi outro evento marcante do século XX, superou a
consciência de superação da lógica liberal, os países envolvidos na guerra, estavam
destruídos economicamente e uniram-se em uma lógica social de intervenção estatal.
Surge assim o denominado Estado do bem-estar social, Welfare State, se efetivou na
Europa propondo a positivação de direitos sociais.17
A história nos traz mais de dois séculos de uma sociedade centrada na relação
que se estabelece entre trabalho e capital, numa relação com os nossos pares
trabalhando em busca da sobrevivência.
O trabalho se transformou em uma fonte de subsistência material com caráter
social, sendo assim um elemento da dignidade da pessoa humana, sem trabalho a
13

MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p.38.
BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p.48.
15
MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p.39
16
Idem.
17
ALMEIDA, Almiro Eduardo. SEVERO. Op. cit., p.22.
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grande maioria da população permaneceria ainda à margem de qualquer forma
civilizada de vida social.18
3.1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO NO BRASIL.
No Brasil o marco inicial de referência da História do Direito do Trabalho
brasileiro é a Lei Áurea, não por qualquer caráter justrabalhista, mas porque ela
estimulou a incorporação pela prática social de utilização da relação de emprego.
Nesse sentido, se sintetiza como um marco referencial para a primeira fase do Direito
do Trabalho no pais19.
O incentivo para a criação de normas trabalhistas no Brasil foram as
transformações que vinham ocorrendo na Europa em decorrência da Primeira Guerra
Mundial, do aparecimento da OIT, em 1919, e por influência dos imigrantes no Brasil,
deu-se origem a movimentos operários reivindicando melhores condições de trabalho
e salários. Começa a surgir uma política trabalhista idealizada por Getúlio Vargas em
1930. E a Constituição de 1934 foi primeira constituição brasileira a tratar
especificamente do Direito do Trabalho. É a influência do constitucionalismo social,
que em nosso país só veio a ser sentida em 1934.20
A Constituição de 1934 elencou em seus artigos 120 e 121 normas como
diferença de salário para um mesmo trabalho, salário mínimo, jornada de trabalho de
8 horas diárias, férias anuais remuneradas, repouso semanal, pluralidade sindical
(assegurando maior liberdade e autonomia), indenização por despedida sem justa
causa, proibiu o trabalho do menor de 14 anos e do trabalho noturno para os menores
de 16 anos. No art. 122, foi instituído a Justiça do Trabalho para dirimir questões entre
empregados e empregadores.21
Existiam muitas normas esparsas que tratavam de diversos assuntos
trabalhistas, essas normas foram sistematizadas com a criação da CLTConsolidação das Leis do Trabalho, através do Decreto-lei na 5.452, de 1º-5-1943. O
objetivo da CLT foi apenas o de reunir a legislação existente na época, consolidandoas.22 A CLT representou um avanço nas leis de proteção ao trabalho, contraditado
pela vigência de um governo ditatorial que mantinha uma política de controle,
cooptação e repressão aos trabalhadores.
Com o fim da Segunda Grande Guerra, os países capitalistas passaram a
reestruturar-se passando a adotar políticas intervencionistas e contrárias a
continuidade dos regimes autoritários em todo o mundo, isso levou a uma
reorientação política o que provocou a queda de Vargas e o retorno à democracia,
agora com ampla participação das massas. Em 1946, presencia-se uma forte
redemocratização do país.23
A Constituição de 1946 é considerada uma norma democrática. Nela
encontramos a participação dos trabalhadores nos lucros, repouso semanal
remunerado, estabilidade, direito de greve e outros direitos que estavam na norma
18

Idem, p.13.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. Ed. São Paulo: LTr, 2015, p.111.
20
MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p.41.
21
BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p.57-8.
22
MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p.42.
23
Márcia Naiar Cerdote Pedroso. O direito do trabalho no constitucionalismo brasileiro. Revista LatinoAmericana de História Vol. 1, nº. 3 – Março de 2012 Edição Especial – Lugares da História do Trabalho.
Disponível em: <http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/viewFile/96/74>. Acesso em: 18 out. 2017.
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constitucional anterior.
A democrática foi interrompida pelo Golpe Civil-Militar de 1964 que suprimiu
direitos políticos e civis. Os direitos sociais sofreram significativas alterações nesse
momento. O direito de organização, as centrais sindicais e as manifestações foram
proibidas, dirigentes tiveram seus direitos políticos cassados. Em 1966, foi criado o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em substituição a estabilidade
garantida àqueles trabalhadores que completassem dez anos de trabalho na
empresa. Essa medida visava reduzir o custo da mão de obra e desonerar o capital,
o que ocasionou a possibilidade de rotatividade da mão de obra, facultando ao
empregador rescindir o contrato de trabalho a qualquer tempo, o governo ditatorial
optou por uma estratégia de contenção da crise econômica e dos direitos políticos e
sociais de imediato, criando um clima favorável para uma Constituinte controlada. 24
Em decorrência do processo de democratização, em 05 de outubro de 1988
foi promulgada a nova Carta Magna que, simbolicamente, marcou o restabelecimento
do Estado democrático de direito. Em seu preâmbulo estabelece que o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça são valores supremos consagrados para
que se possa construir uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
Flavia Piovesan esclarece que:
A constituição brasileira de 1988 simboliza o marco jurídico da transição
democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país. O texto
constitucional demarca a ruptura com o regime autoritário militar instalado em
1964, refletindo o consenso democrático “pós-ditadura”. Após 21 anos de
regime autoritário, objetiva a constituição resgatar o Estado de Direito, a
separação dos poderes, a Federação, a Democracia e os Direitos
Fundamentais, à luz do princípio da dignidade humana. [...].25

A Constituição Federal de 1988, no art. 7º arrola os direitos sociais dos
empregados urbanos e rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição
social.
José Afonso da Silva, explica com muita propriedade o significado do
reconhecimento dos direitos trabalhistas, sob o ponto de vista de sua eficácia, no
corpo normativo constituinte de 1988, ao afirmar:
São direitos dos trabalhadores os enumerados nos incisos do art. 7º além de
outros que visem à melhoria de sua condição social. Temos, assim, direitos
expressamente enumerados e direitos simplesmente previstos. Dos
enumerados, uns são imediatamente aplicáveis, outros dependem de lei para
sua efetivação prática [...] 26

Os direitos trabalhistas postos na Constituição Federal de 1988 precisam ser
observados em uma relação de emprego, para não ferir o ordenamento jurídico
vigente, destacando-se a importância dos direitos trabalhistas enquanto direitos
fundamentais assegurados constitucionalmente inerentes à condição humana.
24

Idem.
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3.2 O DIREITO A DESCONEXÃO
3.2.1 DEFININDO O DIREITO A DESCONEXÃO
O uso da tecnologia, como refere Souto Maior27, revela contradições. A
primeira está na preocupação com o não-trabalho em um mundo que tem como traço
marcante a inquietação com o desemprego. A segunda reside no fato de que a
tecnologia proporciona ao homem uma quase infinita possibilidade de se informar e
estar atualizado, mas, por outro, é a tecnologia que está escravizando o homem ao
trabalho, uma vez que há crescente necessidade de manter-se informado e
conectado para não perder espaço no mercado de trabalho. O trabalho, no prisma da
filosofia moderna, e conforme reconhecem vários ordenamentos jurídicos, dignifica o
homem, mas sob outro ângulo, é o trabalho que retira esta dignidade do homem,
impondo-lhe limites enquanto pessoa na medida em que avança sobre a sua
intimidade e a sua vida privada.28
Marcia Vieira Maffra conceitua “o direito a se desconectar do trabalho, como
direito individual do trabalhador de liberar-se das ordens emanadas do seu
empregador nos intervalos de descanso legalmente estabelecidos e também como
prerrogativa da própria sociedade e da família”.29
Para Célio Pereira Oliveira Neto, o” direito de desconexão representa sob o
viés do direito do trabalho, o desligamento do labor em prol da vida privada, ao livre
gozo do tempo, permitindo equilíbrio entre as atividades de labor, lazer e descanso”.30
A Constituição Federal estabelece, em seu Título II – Dos direitos e garantias
fundamentais – “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho” (artigo 7º, XIII). Esta
norma constitucional não é apenas um número de horas máximas por dia de trabalho,
mas sim uma norma que visa a proteção do trabalhador quanto à sua saúde e demais
direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não menos importantes.
Assim o direito a desconexão incide nos contratos de trabalho clássicos, em
que os empregados se vinculam por um prazo indeterminado e jornada integral,
colocando-se à disposição do empregador para receber e executar ordens, e fora dos
limites temporais legais, os trabalhadores ostentam o direito ao descanso.
O direito a desconexão, é o direito do trabalhador não ser chamado pelo
telefone, pelo e-mail, pelo smartphone, durante os momentos em que estiver fora do
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horário de trabalho.31 É a liberdade de usar o seu tempo de vida livremente, da forma
que entender mais conveniente, sem estar, de qualquer maneira, vinculado às suas
atividades laborais neste período.
3.2.1 AS NOVAS TECNOLOGIAS NO MUNDO DO TRABALHO.
A pós-modernidade é marcada pelas constantes transformações nos aspectos
sociais, econômicos, políticos e culturais. O desenvolvimento da tecnologia viabilizou
o surgimento de empresas virtuais que se modificam em uma velocidade tão rápida
que o trabalho não consegue acompanhá-las.32
A tecnologia permitiu que as distâncias diminuíssem, permitindo as pessoas
de se aproximarem superando os limites físicos. A internet permite que as pessoas
possam conversar em qualquer parte do mundo, por meio de celulares, smartphones,
ou usando câmeras. Assim, os limites geográficos não são mais obstáculos para o
relacionamento das pessoas, pois as conexões são instantâneas, como se
estivessem presentes.33
A internet trouxe benefícios para a convivência social e para o trabalho,
permitindo assim o rompimento das distâncias e facilitando e fortalecendo os laços
sociais.
De acordo com Jorge Luiz Souto Maior:
[...] não é o caso de se amaldiçoar o avanço tecnológico. Este é inevitável e,
em certa medida, tem sido benéfico à humanidade em muitos aspectos. A
tecnologia fornece à sociedade meios mais confortáveis de viver, e elimina,
em certos aspectos, a penosidade do trabalho, mas, fora de padrões
responsáveis, pode provocar desajustes na ordem social, cuja correção
requer uma tomada de posição a respeito de qual bem deve ser sacrificado,
trazendo-se ao problema, a responsabilidade social. Claro que a tecnologia,
a despeito de diminuir a penosidade do trabalho, pode acabar reduzindo
postos de trabalho e até eliminando alguns tipos de serviços manuais, mas
isto não será, para a sociedade, um mal se o efeito benéfico que a automação
possa trazer para a produção, para os consumidores e para a economia,
possa refletir também no acréscimo da rede de proteção social (segurodesemprego e benefícios previdenciários). Recorde-se, ademais, que a
própria tecnologia pode gerar novas exigências em termos de trabalho e
neste sentido a proteção social adequada consiste em fornecer à mão-deobra possibilidades em termos de “inovação”, “deslocamento”, “reabsorção”,
e de “requalificação profissional”.34

Contudo, o uso da tecnologia no ambiente do trabalho acaba gerando uma
exploração do trabalhador, pois as empresas passam a ter trabalhadores sempre
conectados, a qualquer hora do dia ou da noite, sempre disponíveis para visualizarem
correios eletrônicos, ou até mesmo para executar alguma tarefa, ou responder um email, com isto o trabalhador acaba perdendo a noção de “no período e no local de
trabalho” e acaba aumentado a sua carga de trabalho, pois não há um rompimento
dos limites que separam a vida no trabalho da vida privada, e o trabalho acaba
31
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ocupando quase a totalidade da privada das pessoas.
3.2.2 AVIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO LAZER E A DESCONEXÃO.
A regulação do tempo de trabalho importa não apenas ao trabalhador, mas a
empresa, à sociedade e ao sistema capitalista de produção, por esta razão, as
primeiras normas trabalhistas trataram da jornada do trabalho e do direito ao
descanso. A fixação do limite jurídico da jornada de trabalho pelo Direito do Trabalho
brasileiro visa a garantir a proteção não somente à saúde física, mas também à saúde
psíquica e à saúde social do trabalhador.
O ser humano tem o direito, de constituir uma família, de estudar de se
capacitar tecnicamente, de conviver com os amigos, enfim, tem o direito de programar
a sua vida da forma que melhor lhe pareça, sem a interferência nociva de ninguém.
Contudo, quando há a violação dos seus direitos fundamentais pelo empregador, pelo
excesso de trabalho pela prestação de horas extras habituais ou pela falta de
liberdade em relação aos horários de trabalho gera uma frustação ao projeto de vida
do empregado, pois deixa este de ter o convívio da família, não tem tempo para o
lazer e se torna assim mais susceptível a doenças ocupacionais, entre outros
prejuízos.
Assim não há como dissociarmos a ideia de direito ao lazer, à cultura, à
educação, do direito à limitação da jornada, o excesso de trabalho.
A Constituição Federal de 1988 dispõe que o lazer é direito fundamental do
ser humano, pois o art. 6º determina que, dentre outros, o lazer é um direito social,
tornando-se assim uma obrigação positivada do Estado, e um dever de ação para
que se efetue a implementação de políticas públicas que melhorem as condições de
vida da população e garantam ao cidadão o direito ao lazer.
Segundo Calvet:
“ O lazer é direito social de todos os trabalhadores, subordinados ou não,
possuindo dois aspectos: econômico e humano. A todos os trabalhadores
reconhece-se a necessidade de uma limitação da duração do trabalho e o
direito ao gozo do lazer, o que implica uma alteração na interpretação de
institutos previstos na ordem infraconstitucional e na conduta do tomador de
serviço, reconhecendo-se a posição jurídica subjetiva ao trabalhador de
obtenção de tutela judicial com eventual reparação por dano material sempre
que lesionado esse valor, tanto na relação de emprego quanto nas relações
privadas de trabalho, estas na medida de hipossuficiência do trabalhador”.35

O direito ao lazer é uma necessidade básica do ser humano, pois é por meio
dele que ocorre o descanso do corpo e da mente, com atividades de recreação,
convívio familiar, envolvimento em atividades comunitárias e sociais, ou
simplesmente nada fazer.
O direito a desconexão também encontra suporte no âmbito do direito
fundamental à preservação da saúde do trabalhador, garantido como direito social
fundamental no art. 6º da Constituição Federal de 1988.36
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E é também expresso em vários incisos do art. 7 da constituição:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta
e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

Destaque para o inciso XIII do artigo 7º, em que assegura a todos os
trabalhadores a duração normal do trabalho não superior a oito horas diárias e
quarenta horas semanais, autorizando a compensação de horários e a redução da
jornada mediante convenção coletiva, a violação do direito fundamental do
trabalhador, ocorre no momento em que haja imposição pelo empregador de
realização de jornada excessiva e reiterada, retirando a autonomia do trabalhador de
escolher relacionar-se ou não fora do horário de trabalho, de realizar outros projetos
de vida ou não, além do trabalho.
Ainda no caso da jornada, conforme demostramos na evolução histórica do
direito do trabalho, trata-se de um retrocesso social, pois a jornada de oito horas foi
uma das primeiras conquistas trabalhistas. Fragilizar o direito a limitação da jornada
é comprometer a ordem social vigente.37 A ideia de proteção ao trabalhador, com
relação as normas trabalhistas, devem sempre avançar e não retroceder, não se pode
proteger suprimindo direitos que servem para melhorar as condições sociais.
4. CONCLUSÃO
Muitas são as modificações verificadas ao longo da história do trabalho, a
evolução dos valores sociais, principalmente os relacionados à dignidade da pessoa
humana, impulsionaram as mudanças nas constituições no século XX visando coibir
os abusos na seara do trabalho, protegendo o trabalhador.
O uso de novas tecnologias de informação e comunicação como celulares,
tablets, aplicativos, e-mails, entre outras ferramentas e recursos, promoveu uma
revolução dos meios de comunicação e tecnologia, o que faria supor a melhoria das
condições de vida e de trabalho para um grande número de trabalhadores.
Contudo, o que se percebe é a intensificação do trabalho, ou o trabalho
excessivo por profissionais que são obrigados a enfrentar jornadas extenuantes de
trabalho, além do limite legal, pois as empresas criaram uma rotina em que partem
da premissa de que “trabalhador bom é aquele que fica on-line, e isto tem retirado do
trabalhador o seu direito de exercitar a sua liberdade.
Impedir o uso dos aparelhos eletrônicos, tanto para fins pessoais no horário de
37
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trabalho quanto para fins de trabalho no período de não-trabalho demonstra-se
impraticável. Mais razoável seria estabelecer uma regulamentação para sua
utilização adequada no ambiente laboral e na vida pessoal, perseverando sempre
com o ideal de proteção ao trabalhador, não suprimindo ou flexibilizando direitos que
servem para melhorar as condições sociais.
É necessário desconectar do trabalho, o trabalhador tem direito à desconexão,
a ter uma vida social, cuidar da família, brincar com seus filhos, ter momentos de
lazer, é essencial para conseguir descarregar os problemas, renovar as ideias e as
energias para outro dia de trabalho.
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