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Apresentação
O Centro Acadêmico XI de Fevereiro tem a honra de publicar os Anais do XIII
Congresso Direito UFSC. O evento ocorreu entre os dias 14 e 18 de maio de 2018 no
Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina e contou
com a participação de distintos professores da Universidade Federal de Santa
Catarina, bem como de palestrantes de outras instituições, que se reuniram para
discutir questões relevantes e controversas a respeito do curso e do ensino de
Direito, além de diversos assuntos que tangenciam a formação dos juristas.
O Congresso Direito UFSC é um evento organizado anualmente pelo CAXIF e
exclusivamente por estudantes do curso, com tradição já consolidada na faculdade
de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Com o esforço dos
acadêmicos envolvidos na organização e a colaboração dos palestrantes que se
mobilizaram para concretizar a programação, o evento chegou a sua décima
terceira edição cumprindo um dos princípios básicos do Centro Acadêmico: “O
aperfeiçoamento das atividades acadêmicas do Curso, (...) e sua integração com
todos os setores da comunidade”.
O objetivo do XIII Congresso Direito UFSC foi abrir espaço para debates e
discussões de assuntos pertinentes à realidade jurídica e social brasileira, contando
com palestrantes qualiﬁcados(as) que abordaram temas referentes à igualdade de
gênero no sistema jurídico, racismo institucional e sistema de justiça no Brasil,
direitos LGBTI, entre outros. Temas carecidos de debates e diálogos dentro das
salas de aula e que merecem destaque em eventos acadêmicos.
O conteúdo da presente publicação é resultado de trabalhos apresentados na
Mostra de Pesquisa do XIII Congresso Direito UFSC, que aconteceu nas tardes dos
dias 15 a 18 de abril de 2018, e teve a participação de acadêmicos e juristas oriundos
de distintas instituições e regiões do país, efetivando um interessante espaço de
diálogo e de troca de conhecimentos.
A Comissão Organizadora buscou, no arranjo desse espaço de promoção de
pesquisas, incentivar a pesquisa cientíﬁca na área jurídica e possibilitar discussões
tanto entre os pesquisadores, quanto destes com os demais alunos espectadores.
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O CAXIF apoia o desenvolvimento da pesquisa enquanto componente
fundamental do tripé universitário – ao lado do ensino e da extensão – por
reconhecer nessa atividade um canal de ampliação dos horizontes cientíﬁcos do
conteúdo programático do Curso, promovendo a oportunidade de ultrapassar os
limites estritos da sala de aula. É por meio da pesquisa que os acadêmicos
abandonam uma postura passiva de aprendizado para assumirem seu papel de
protagonistas na construção de novos conhecimentos. Ao produzir uma Mostra de
Pesquisa, este sempre foi nosso objetivo: fazer com que os acadêmicos tivessem um
espaço para expor, discutir e aprimorar suas ideias.
A Comissão Organizadora do XI Congresso Direito UFSC agradece,
primeiramente, a todos os palestrantes, patrocinadores e apoiadores que se
dispuseram a participar do evento, contribuindo para a construção de um espaço de
debates de alta qualidade e relevância para os participantes. Agradece, também, à
Universidade Federal de Santa Catarina e sua Pró-Reitoria de Extensão, ao Centro
de Ciências Jurídicas e a todas as entidades parceiras que apoiaram a realização do
XIII Congresso Direito UFSC, possibilitando o seu alcance e qualidade.
Por ﬁm, merecem igual agradecimento todos os acadêmicos que contribuíram
para a excelência do encontro: aos que voluntariamente se dispuseram a organizar
o evento, aos que suscitaram discussões e reﬂexões ao longo das palestras, e,
especialmente, aos que elevaram a qualidade acadêmica do encontro ao
apresentarem seus trabalhos na Mostra de Pesquisa.
Espera-se, com o evento e com esta publicação, que se possa contribuir para o
interesse em temas relevantes para o estudo do Direito e também para o despertar
de reﬂexões críticas. Almejamos, ainda, a ampliação deste espaço, de modo a
naturalizar em cada estudante o interesse pela produção jurídica cientíﬁca.
Florianópolis, Maio de 2019
Comissão Organizadora
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Programação do evento
Dia 14/05 – Segunda-feira:
18h - Credenciamento
19h - Abertura
Crítica do Direito: Forma, Estrutura e Ideologia Jurídica na Sociedade Atual
Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro - Advogado e Professor da USP
Dia 15/05 – Terça-feira
08h - Direito LGBTI e Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero
Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti - Advogado e Professor Universitário
Lirous K'yo Fonseca Ávila - Assistente Social e Voluntária - ADEH
Dra. Amanda Flávio de Oliveira - Professora da UFMG
10h - Desaﬁos Atuais do Direito do Consumidor Nacional
Dra. Amanda Flávio de Oliveira - Professora da UFMG
Dra. Carolina Medeiros Bahia
14h - NEPen apresenta: Constelações Sistêmicas na Execução Penal
Ma. Marcia Sarubbi Lippmann - Professora da Univali
Me. Fabiano Oldoni - Advogado e Professor da Univali
18h - Painel: Pena e Constituição
- Presunção de Inocência: uma Garantia ou um Princípio?
Dr. Alfredo Copetti Neto - Professor da UNIOESTE e da UDC
- Execução Antecipada da Pena: entre Vinganças, Fetiches e Venenos
Me. Décio Franco David - Professor da UFPR e da FESP
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20h - Gênero e Sistema de Justiça: Aspectos da Lei Maria da Penha
Dra. Alice Bianchini - Professora da Unisul e da Rede LFG
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Constitucionalismo Contemporâneo
Dr. Adilson José Moreira - Professor da Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Dia 16/05 - Quarta-feira
08h - A Responsabilidade Civil pelos Riscos do Desenvolvimento em
Virtude dos Danos Decorrentes de Medicamentos
Dra. Tula Wesendonck - Professora da UFRGS e da PUC RS
Dr. Rafael Peteﬃ da Silva - Professor da UFSC e da ESMESC
10h - Controvérsias: o Direito de Laje da Lei e o Direito de Laje das Favelas
Dra. Cláudia Franco Corrêa - Advogada e Professora da UFRJ
Marcelo Leão - Advogado
18h - Racismo Institucional e Sistema de Justiça no Brasil
Ma. Livia Maria Santana e Sant'Anna Vaz - Promotora do MP BA
20h - Mesa: Direito Administrativo e Contemporaneidade
- Direito Público e(m) Crise: uma análise da Conjuntura Jurídico-Política do Brasil
Celso Antonio Bandeira de Mello - Professor da PUC SP
- Igualdade de Gênero e Políticas Públicas no Brasil
Ma. Weida Zancaner - Professora da PUC SP
- Direito Administrativo em Tempos de Estado de Exceção
Dr. Rafael Ramires Araujo Valim - Professor da PUC SP
Dia 17/05 - Quinta-feira
08h - Territorialidade, Lutas Populares e Racismo na América Latina
Me. Efendy Emiliano Maldonado Bravo - Professor da UDESC
Fernando Prioste - Coordenador - ONG Terra de Direitos
10h - Direito Antidiscriminatório: Compreendendo a Lógica do

18h - Medidas Coercitivas na Execução por Quantia Certa: Limites
Dra. Juliana Cordeiro de Faria - Professora da UFMG
20h - Segurança ou Proteção: Políticas do Medo e Policiamento de Exceção
Dra. Jacqueline de Oliveira Muniz - Professora da UFF
Dia 17/05 - Sexta-feira
08h -Territorialidade, Lutas Populares e Racismo na América Latina
Me. Efendy Emiliano Maldonado Bravo - Professor da UDESC
Isabela da Cruz - Membra da ONG Terra de Direitos
10h - Execução Penal e Redução de Danos
Dr. Rodrigo Duque Estrada Roig Soares - Defensor Público da DPE RJ
19h - Encerramento
Aspectos Políticos e Jurídicos das Reformas Trabalhista e da Previdência
Me. Alessandro da Silva - Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC)
Dr. Marcus Orione Gonçalves Correia - Juiz Federal no TRF3 e Professor da USP
15 a 18/05 - Período Vespertino
- Apresentações da Mostra de Pesquisa
- Oﬁcinas, minicursos e outras atividades

Trabalhos apresentados na
Mostra de Pesquisa

Criminologia e Direito Penal
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A CARÊNCIA DE CRITÉRIOS HERMENÊUTICOS
PARA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA PELAS
CÂMARAS CRIMINAIS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

pois isso revela a adoção de uma política criminal amparada no Direito Penal de
Autor, o que contraria os postulados da Intervenção Mínima. Tem-se como
problema de pesquisa o seguinte questionamento: os vetores interpretativos de
que se valem as Câmaras Criminais do TJSC para o reconhecimento da
atipicidade material da conduta em razão da mínima lesão ao bem jurídico
encontram amparo dogmático no Princípio da Intervenção Mínima? A hipótese
que se anota ao problema formulado, num sentido a priori, é: ao que parece, não.
Isso porque a mínima ofensividade da conduta do agente, a falta de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão não encontram sustentação nas
ideias que dão amparo ao Minimalismo Penal, sobretudo, porque não remetem
diretamente a relevância da lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, objetivo
precípuo do Direito Penal. Justiﬁca-se a pesquisa na medida em que a
intervenção penal deve ser reservada e mínima em face das circunstâncias,
jamais vinculada a critérios ou vetores objetivos relacionados ao autor do fato sob
análise. Justiﬁca-se, ainda, porque os princípios que balizam o Direito Penal não
podem ser cunhados com o deliberado propósito de majorar a discriminação que
já é intrínseca ao processo de criminalização, tanto primário quanto secundário.
O resultado do problema de pesquisa conﬁrmou a hipótese ora levantada. As
Câmaras Criminais do TJSC se valem de aspectos relativos à pessoa do
réu para determinar-se a (in)existência do fato típico, aproximando-se a uma
política-criminal amparada no Direito Penal de Autor. Quanto à metodologia, a
fase de investigação denota a utilização do método indutivo, o qual é subsidiado
por pesquisa bibliográﬁca.

Airto Chaves Júnior*
Roberta Werner Pinto**

Resumo: O presente artigo tem por objeto o estudo da latente desorientação
político-criminal acampada palas Câmaras Criminas do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina no trato do Princípio da Intervenção Mínima. O
objetivo geral é demonstrar que as balizas de que se valem essas Câmaras na
abordagem do Minimalismo Penal não condizem com as ideias fundantes do
referido Princípio, o que ocorre, especialmente, quando se veriﬁcam
características pessoais do agente delitivo para determinar a (in)existência do fato
criminoso. Os objetivos especíﬁcos são: a) analisar os requisitos para a aferição
das hipóteses de incidência do Princípio da Intervenção Mínima a partir da
concepção funcionalista de Claus Roxin; b) apresentar as carências de referência
dogmática dos vetores elencados por essas Câmaras Criminais para rechaçar ou
aceitar o referido Princípio; c) demonstrar que a tipicidade penal de uma conduta
não pode ser veriﬁcada levando-se em conta características pessoais do agente,
*Doutor em Ciência Jurídica (UNIVALI); Doctor em Derecho de la Universidad de Alicante/Espanha;
Professor titular do Curso de Graduação em Direito da Univali nas disciplinas de Direito Penal e
Direito Processual Penal; Professor de Direito Penal da Escola do Ministério Público do Estado de
Santa Catarina (EMPSC); Professor de Direito Penal da Escola da Magistratura do Estado de Santa
Catarina (ESMESC); Professor de Direito Penal da Escola da Magistratura do Trabalho de Santa
Catarina (AMATRA 12); Advogado Criminalista e Sócio do Escritório “Chaves Jr. Advocacia Criminal”,
com sede em Itajaí/SC. Endereço eletrônico: airto@chavesjrcriminal.com.br. Curriculum Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249785D5.
**Acadêmica da Graduação em Direito pela pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, cursando o
8o período. Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca – ProBIC. Endereço eletrônico:
roberta@chavesjrcriminal.com.br. Curriculum Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K8646044A9.

Palavras-chave: princípio da intervenção mínima; hermenêutica; direito penal de
fato; direito penal de autor; câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina.

Resumen: El presente artículo tiene por objeto el estudio de la latente
desorientación político-criminal acampada por las cámaras criminales del
Tribunal de Justicia del estado de Santa Catarina en el trato del principio de
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la intervención mínima. El objetivo general es demostrar que las balizas que
se valen esas cámaras en el abordaje el minimalismo penal no concuerdan
con las ideas fundamentales del referido principio, lo que ocurre,
especialmente, cuando se veriﬁcan aspectos relativos a la persona del autor
para determinarse la (in)existencia del hecho delictivo. Los objetivos
especíﬁcos son: a) analizar los requisitos para la evaluación de las hipótesis
de incidencia del principio de la intervención mínima a partir de la
concepción funcionalista de Claus roxin; b) presentar las carencias de
referencia dogmática de los vectores enumerados por dichas cámaras
criminales para rechazar o aceptar el referido principio; c) demostrar que la
tipicidad penal de una conducta no puede ser veriﬁcada teniendo en cuenta
características personales del agente, pues eso revela la adopción de una
política criminal amparada en el derecho penal de autor, lo que contraria los
postulados de la Intervención Mínima. Se tiene como problema de
investigación el siguiente cuestionamiento: los vectores interpretativos de
que se valen las Cámaras Criminales del TJSC para el reconocimiento de la
atipicidad material de la conducta en razón de la mínima lesión al bien
jurídico encuentran amparo dogmático en el principio de la Intervención
Mínima? La hipótesis que se observa al problema formulado, en un sentido
a priori, es: al parecer, no. Esto porque la mínima ofensividad de la conducta
del agente, la falta de peligrosidad social de la acción, el reducido grado de
reprobabilidad del comportamiento y la inexpresividad de la lesión no
encuentran sustentación en las ideas que dan amparo al Minimalismo
Penal, sobre todo, porque no remite directamente la relevancia de la lesión
al bien jurídico penalmente tutelado, objetivo precoz del Derecho penal. Se
justiﬁca la investigación en la medida en que la Intervención Penal debe ser
reservada y mínima en vista de las circunstancias, jamás vinculada a
criterios o vectores objetivos relacionados al autor del hecho bajo análisis.
Se justiﬁca, además, porque los principios que balizan el Derecho penal no
pueden ser acuñados con el deliberado propósito de aumentar la
discriminación que ya es intrínseca al proceso de criminalización, tanto
primario y secundario. El resultado del problema de la investigación

conﬁrmó la hipótesis que se planteó. Las cámaras criminales del TJSC
tienen un valor de aspectos relacionados con la persona del acusado para
determinar la (in) existencia del hecho típico, acercándose a una política
criminal en la ley penal del derecho de autor. En cuanto a la metodología, la
fase de investigación denota la utilización de los métodos empírico, y
inductivo, el cual es subsidiado por investigación bibliográﬁca.
Palabras chave: principio de la intervención mínima; hermenéutica; derecho
penal de hecho; derecho penal de autor; cámaras penales del Tribunal de Justicia
del Estado de Santa Catarina.
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. INTRODUÇÃO
A partir dos fartos precedentes que ostentam os tribunais no trato do Princípio
da Intervenção Mínima, a presente pesquisa tem por escopo o estudo da latente
desorientação político-criminal acampada pelas Câmaras Criminais do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) para o reconhecimento da
atipicidade material da conduta em razão da mínima lesão ao bem jurídico pelo
princípio da insigniﬁcância.
Nas Câmaras Criminais do TJSC, sedimentou-se o entendimento de que o
Direito Penal não deve intervir quando se estiver diante dos seguintes critérios
objetivos, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a
nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e, d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Ao que parece, neste ponto, essas Câmaras são tributárias daquilo que
é explicitado pelos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Ocorre, entretanto, que essas “balizas” de que se vale a jurisprudência na
abordagem do Minimalismo Penal não respeitam as ideias fundantes do
Princípio da Intervenção Mínima, o que incide, especialmente, quando se
veriﬁcam aspectos relativos à pessoa do réu para determinar-se a (in)existência
do fato criminoso.
Assim, a dúvida que se pretende sanar com o presente trabalho, é a seguinte:
os vetores interpretativos sedimentados pelas Câmaras Criminais do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina para o reconhecimento da atipicidade material da
conduta em razão da mínima lesão ao bem jurídico encontram amparo
dogmático no Princípio da Intervenção Mínima?
Para sanar essa dúvida, inicialmente, tratar-se-á dos requisitos para a aferição
das hipóteses de incidência do Princípio da Intervenção Mínima a partir da
concepção funcionalista em Direito Penal, construção que é fundada na
lesividade, subsidiariedade e fragmentariedade.
Na segunda e última parte da pesquisa, apresentar-se-á as carências de
referências dogmáticas dos vetores elencados pelas Câmaras Criminais do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no trato da intervenção mínima
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do Direito Penal.
Por derradeiro, o presente trabalho se encerra com as Considerações Finais,
nas quais serão apresentados pontos conclusivos acerca da resposta do problema
de pesquisa formulado.
Quanto à metodologia, na fase de investigação, denota-se a utilização dos
métodos indutivo, o qual é subsidiado pela pesquisa bibliográﬁca, e empírico,
tendo em vista a análise crítica dos precedentes das Câmaras Criminais do TJSC.

. O BEM JURÍDICO PENAL
Costuma-se aﬁrmar que o cerne de todo o Direito Penal está situado no injusto,
isto é, no tipo de antijuridicidade. Porém, apenas essa constatação formal não basta.
No fundo de toda norma penal, por exigência constitucional, subsiste a proteção de
um bem jurídico como objeto concretamente apreensível. A conduta proibida,
assim, deve ser encarada como realidade concreta, não como uma relação causal,
neutra e formal (TAVARES, 1992, p. 78- 79).
Deve-se, assim, partir do pressuposto de que o Direito Penal se vale de uma série
de técnicas de regulamentação, as quais visam atingir a meta da proteção de bens
jurídicos por meio de uma cuidadosa distribuição de deveres e competências. Ou seja,
não apenas o autor do injusto, mas também a vítima (quando possível), o juiz e o
legislador devem prestar contribuições para realizar o ﬁm proposto pelo sistema. É
necessário introduzir esse método de persecução de ﬁns na divisão do trabalho
também na teoria do bem jurídico-penal do injusto (GRECO, 2011a, p. 07-08).
Bernd Shünemann registra que a ideia central da limitação de caracterização do
injusto penal deriva do conceito de contrato social, tal como foi imposta há cerca de
250 anos (SHÜNEMANN, 2007, p 206). Com o passar do tempo, essa ideia inicial
ganhou contornos diversos, de modo que as voltas do "dano social" na ﬁlosoﬁa
jurídico-penal de Beccaria e Hommel, de "lesão de direito" em Feuerbach e de
"bem" ou "bem jurídico" em Birbaun e Liszt não se incorporaram em raciocínios
idênticos, porém, são caracterizados por uma base comum, cujas diferenças,
1
conforme Shünemann , foram muito acentuadas com a profunda investigação que
servem de modelo até os dias atuais.
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A partir do primeiro terço dos 250 anos de história da moderna teoria jurídicopenal, (a qual começa com Beccaria e termina com Birbaun), veriﬁcam-se respostas
não idênticas, porém, pouco divergentes para no que concerne a Teoria do Bem
Jurídico: a) por meio de considerações jusracionalistas - diretamente da ﬁgura do
contrato social ou apoiadas de forma historicamente menos rígida - é possível
desenvolver um conceito de crime, que não está disponível para o legislador, e que
se deﬁne pelo “dano social causado aos bens naturais ou aos bens sociais dos
membros da sociedade (...), e é imprescindível que esta infração afete um bem
2
necessário para todos e que deve ser preservado” ; b) passa-se a sustentar a ideia
orientadora de que o Estado deve garantir a possibilidade de desenvolvimento do
indivíduo, fornecendo algumas coordenadas do que o Estado pode proteger através
34
do direito penal e aquilo que o Estado não pode .

Francisco Muñoz Conde: “o bem jurídico é o critério central para determinar
corretamente o merecimento de pena que, para salvaguardar, de algum modo, os
direitos das diferentes partes que intervém no conﬂito penal, deve ser
complementado com outros critérios, como a danosidade social, a subsidiariedade,
5
a tolerância, etc.” (1989, p. 113-114) .
É bem verdade que os demais ramos do Direito também comportam essa
ﬁnalidade, ou seja, também são concebidos para proteger os direitos legais e assim,
pode-se dizer que o Direito Penal intervém em conjunto com muitas outras
instituições sociais. A sua diferença, porém, está na maneira de como ele realiza
especiﬁcamente essa tarefa protetora quando trata das infrações normativas mais
graves, sobretudo, porque a sua proteção tem como parâmetro a conduta desviante,
o que caracteriza o Direito Penal (HASSEMER; MUÑOZ CONDE, 1989, p. 116).
Mas, aﬁnal, o que pode ser considerado “Bem Jurídico”? Estudo realizado por
José L. González Cussac, Paulo Cesar Busato e Rodrigo L. F. Cabral traça as
principais noções de Bem Jurídico tratadas pela doutrina penal ao longo do tempo
(2017, p. 221-222).
Em primeiro lugar, fala-se de uma concepção formal, a qual entendia que o
Bem Jurídico era desprovido de qualquer signiﬁcação material. Conforme essa
orientação, a lesão ocorreria com a pura desobediência às prescrições legais e,
assim, identiﬁcava-se com a ﬁnalidade contida na própria norma.
Mais tarde, passa-se a cuidar de uma concepção material do Bem Jurídico
Penal. Essa orientação, encontra-se alinhada as idéias de direito subjetivo,
6
interesse, valor, etc. , os quais, em grande medida, relacionam-se com a ideia de
repercussão social e, a partir dela, de dano ou aquilo que se compreende por
lesividade social.
Atualmente, os parâmetros dessas duas orientações são distinguidos a partir de

Por isso, a Teoria do Bem Jurídico desempenha um papel central no Direito
Penal do mundo ocidental, tanto europeu quanto brasileiro, pois o Brasil é
tributário, especialmente, da dogmática penal alemã. E essa centralidade pode ser
diagnosticada a partir do clássico preceito formulado por Winfried Hassemer e
1

Beccaria reconheceu expressamente como terceira categoria de crimes aqueles que são contrários ao que cada
um está obrigado a fazer ou não fazer em atenção ao bem público, deﬁnindo esse bem público como a
tranquilidade pública e paz. No que diz respeito a Feuerbach, embora em sua ﬁlosoﬁa de direito penal e, em
princípio, também no Código Penal bávaro de 1813, elaborado, encontramos a restrição do direito penal ao
comprometimento dos direitos subjetivos do indivíduo. Finalmente, no que diz respeito à própria posição de
Birbaun sobre a limitação do direito penal, a avaliação de Amelung citada acima de um "conceito que abrange a
extensão do poder coercivo do Estado à manutenção da moralidade" é muito exagerada. Birbaun busca o "conceito
jurídico natural de crime" ou o "conceito de crime natural", e por isso entende aquele que "de acordo com a
natureza do direito penal pode ser racionalmente considerado digno de punição na sociedade civil". (...) No
momento de conceituar os bens, parte sempre que em parte são dados dos homens provenientes da natureza e em
parte são produtos da evolução social, e diferencia com bastante precisão os delitos contra bens individuais
daqueles contra bens coletivos. Ver: SHÜNEMANN, 2007, p. 203-204.
2
SHÜNEMANN, 2007, p. 207.
3
Sobre aquilo que não pode ser protegido pelo Estado através do Direito Penal, lembra Claus Roxin que “os simples
atentados contra a moral não são suﬁcientes para a justiﬁcação de uma norma penal. Sempre que eles não
diminuam a liberdade e a segurança de alguém, não lesionam um bem jurídico”. Assim, os objetos de proteção de
uma abstração incompreensível não devem reconhecer-se como bens jurídicos. Os tipos penais que sancionam
formas de comportamento sob a condição de que sejam “idôneas” para “perturbar a paz pública”, por exemplo,
não descrevem suﬁcientemente um bem jurídico concreto, pois a “idoneidade” reclamada pressupõe um juízo de
valor não fundado empiricamente (ROXIN, 2009, p. 21/25).
4
Em primeiro lugar, os bens que o indivíduo precisa para o seu desenvolvimento, mas não os bens usurpados à
custa do desenvolvimento de outros; e, mais tarde, os bens compartilhados por todos os indivíduos que são
necessários para uma vida próspera em comum. (...) Ao mesmo tempo, com o conceito de dano ou de bem,
tem- se que não pode ser objeto de proteção criminal qualquer interesse, e sim somente aquele interesse

imprescindível para a vida próspera em comum, de modo que os meros retrocessos que se deslocam
sobre o indivíduo ou a mera imperfeição de uma organização social, não são suﬁcientes para justiﬁcar uso ao direito
penal (Conforme: SHÜNEMANN, 2007, p. 208).
5
Conforme os autores, até mesmo os teóricos de orientação doutrinária que sustentam que a missão do
Direito Penal não consiste na proteção de bens jurídicos, mas no fortalecimento dos valores ético-sociais e
do sistema normativo precisam admitir, também, o critério do bem jurídico, pois o Direito Penal só pode
perseguir aquelas metas dentro dos limites traçados pela Constituição e pela ideia do Estado de Direito.
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novas formulações. Com relação à primeira, pode-se falar em concepções
teleológico-formais que, originárias no interior da corrente funcionalista
(estratégica), contemplam a norma e as categorias da teoria do delito (o bem
7
jurídico, inclusive) a partir de suas consequências, ou seja, da pena : o objetivo aqui
seria, assim, assegurar as expectativas normativas pelo que, o conceito é desprovido
de qualquer função de tutela.
Em sentido contrário, as novas formulações materiais são elaboradas a partir da
perspectiva do Estado Social de Direito. Busca-se, neste contexto, recuperar a
função limitadora do Bem Jurídico conectando-o às ﬁnalidades do ordenamento
jurídico e à política criminal (teleológico-material) e com as ﬁnalidades
8
consagradas na Constituição (teses constitucionalistas). Desse modo, conforme
9
os mencionados autores (CUSSAC; BUSATO, et al, 2017, p. 212) , um conceito
pedagógico de Bem Jurídico pode ser deﬁnido como “todo valor da vida humana
10
(bem) protegido pelo Direito (jurídico)” .

São, portanto, circunstâncias reais a partir das quais se busca promover uma
vida segura e livre, que garanta os direitos humanos e civis de cada um na
sociedade ou para o funcionamento de um sistema estatal que se baseia nestes
11
objetivos. Por isso, Claus Roxin defende um conceito de bem jurídico limitador à
legislação penal, na medida em que pretende mostrar ao legislador as fronteiras
de uma punição legítima. Por isso, promove severas críticas ao conceito metódico
de bem jurídico (fundado na concepção formal anteriormente explanada),
segundo o qual como bem jurídico unicamente se deve entender o ﬁm das
normas, a ratio legis (2009, p. 20).
Problema é que, apesar de pedagógico, referido conceito é bastante vago, o que
permite que tenha sido ele utilizado pela doutrina como suporte argumentativo
para explicar o porquê de certas incriminações, mas a partir do pressuposto
puramente formal de que a norma penal teria como escopo sua proteção e,
admitindo, assim, sua legitimidade. Não parece esta a melhor orientação,
especialmente porque o discurso de proteção do bem jurídico é sempre uma
oportunidade incriminadora e, assim, poder-se-iam tipiﬁcar condutas que lesam
bem jurídicos ilegítimos (abstratamente) e, no âmbito concreto, punir
comportamentos inócuos, sem qualquer correspondência efetiva com questões da
vida social. Por isso, “ao invés de ser tratado como objeto de proteção, deve assumir
a posição de objeto de referência necessária da incriminação” (TAVARES, 2016, p.
254), em que a sua função essencial deve estar situada na “capacidade que mostra
de se aﬁrmar como o critério de determinação de um direito penal que não pode
ser aleatório, que assume pela primeira vez de forma racional a sua

Nem a proteção dos valores ético-sociais da ação, nem o fortalecimento do reconhecimento normativo,
nem, também, a proteção dos direitos legais, podem ser aceitos além do direito penal e do princípio da
proporcionalidade. Assim, seja qual for a missão ou propósito do direito penal, sempre será limitado pela
ideia do Estado de Direito (Obra citada, p. 114).
6
A compreensão da categoria “bem jurídico penal” é melhor realizada a partir da teoria do tipo. Assim, poder- se-ia
deﬁnir a expressão como “a relação de disponibilidade de um indivíduo com um objeto, protegida pelo Estado, que
revela seu interesse mediante a tipiﬁcação penal de condutas que o afetam”. Porém, sabe-se que toda deﬁnição,
peca por tautologia se prescindir-se de sua explicação. Costuma-se, por exemplo, dizer que os bens jurídicos são, a
vida, a honra, a propriedade, a administração pública. etc. Na verdade, “embora não seja incorreto aﬁrmar que a
honra seja um bem jurídico, isto não passa de uma abreviatura, porque o bem jurídico não é propriamente a honra,
e sim o direito a dispor da própria honra, como o bem jurídico não é a propriedade, e sim o direito de dispor dos
próprios direitos patrimoniais”. Ver: ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 403.
7
Juarez Tavares explica que essa primeira perspectiva toma, simplesmente, a norma como instrumento de
proteção imediata do interesse. Assim, ao se adotar essa orientação, a norma seria concebida como a forma
estatal de manutenção e proteção de interesses sociais relevantes ou dominantes (ninguém nega que o direito
não está alheio aos interesses da estrutura social, nem pode sobrevier por muito tempo sem eles). Uma vez
promulgada, só caberia interpretá-la e fazê-la incidir no caso concreto (Conforme: TAVARES, 2016, p. 254).
8
Neste passo, quando se sustenta que toda incriminação visa a defender um bem jurídico, o conceito
de bem jurídico pode ser entendido tanto de uma perspectiva dogmática quanto de uma perspectiva
político-criminal, ou, para usar a famosa terminologia de Hassemer, tanto de uma perspectiva
imanente ao sistema quanto transcendente ao sistema. De uma perspectiva dogmática, toda norma
terá seu bem jurídico. Quanto a esse conceito, não há qualquer dúvida ou problema. Ele nada mais é
que o interesse protegido por determinada norma, e onde houver uma norma, haverá um tal interesse.
O conceito político-criminal de bem jurídico seria, portanto, dados fundamentais para a realização
pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, nos limites de uma ordem constitucional. Ver:
GRECO, 2011a, p. 89.
9
Na mesma obra, os autores conceituam “Bem Jurídico” como “o primeiro momento em todo processo de sua
justiﬁcação da intervenção estatal. É um requisito necessário, mas não suﬁciente para a legitimação constitucional da
intervenção penal sobre a liberdade geral dos cidadãos (...). É todo valor, interesse ou direito digno, necessário e

suscetível de proteção e cuja existência ou tutela não esteja proscrita constitucionalmente. (...) Em termos de
justiﬁcação: a necessidade de tutela de um bem jurídico legitima a punição e transforma-se em um critério essencial
na aplicação dos tipos penais.” (Obra citada, p. 217). Importa registrar, porém, que eles renunciam as concepções
dogmáticas tradicionais (e dominantes) segundo a qual o bem jurídico desempenha uma função nuclear ao constituir
o conceito que outorgaria especiﬁcamente cada delito com a combinação com a categoria “injusto penal”. Para eles, o
que fundamenta a especiﬁcidade de cada delito não é o bem jurídico, mas a ação típica que o lesiona. Nesta
perspectiva de análise, “ação típica” e “bem jurídico” são noções inseparáveis (Obra já mencionada, p. 218).
10
Em Direito Penal, o Bem Jurídico pode ter natureza individual/pessoal (vida humana, patrimônio, incolumidade
ísica, honra, etc.) ou coletivo/supraindividual (patrimônio histórico, meio ambiente, etc.).
11
Essa segunda orientação subordina a norma a um processo de avaliação. A partir dessa perspectiva, a norma
jurídica, em todas as suas fases, estaria submetida a um processo de veriﬁcação de legitimidade e validade, de
modo que o interesse só pudesse nela se inserir na forma de valor jurídico, cuja lesão ou perigo de lesão
condicionaria a intervenção estatal (Ver: TAVARES, 2016, p. 254-255).

28

29

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

legitimação” (PEREIRA, 2003, p. 309-310).
Isso implica exigir, em qualquer processo de incriminação, a demonstração de
que a conduta tenha lesado ou posto em perigo o respectivo bem jurídico (princípio
da lesividade). De tal forma, o princípio da lesividade constitui uma manifestação do
princípio da estrita legalidade penal, pois a norma é a única que pode ﬁxar o valor a
ser tutelado (ou seja, o bem jurídico penalmente protegido) (CUSSAC; BUSATO, et
al, 2017, p. 213). Caso contrário, ou seja, “caso a incriminação não possa ter como
objeto de referência a lesão ou perigo de lesão do bem jurídico, é ela invadida por
não representar essa norma um instrumento adequado do processo de
comunicação que se destina a determinar as zonas do lícito e do ilícito” (TAVARES,
2016, p. 254). Daí a importância da submissão ao Princípio da Exclusiva Proteção de
Bens Jurídicos formulado por Claus Roxin (2009, p. 26), pois serve ele como linha
diretriz político-criminal para o legislador, como arsenal de indicações para a
conﬁguração de um delito de um Direito Penal liberal e de Estado de Direito. Mas, a
partir desse modelo dogmático, três observações são necessárias.
A primeira delas, é que, pela via do Princípio da Intervenção Mínima e da
elaboração de um conceito de Bem Jurídico, apresenta-se uma serie de peculiaridades
que convertem o Direito Penal num mecanismo de proteção jurídica autônoma, e até
certo ponto, independentemente de outros ramos do Direito. No entanto, “não existe
uma obrigação para o legislador sancionar penalmente toda conduta que lesione um
bem jurídico, e nem o Direito Penal é a única forma de proteção de bens jurídicos,
sejam ou não direitos fundamentais” (MUÑOZ CONDE, 2011, p. 563) (critério
12
da fragmentariedade ).

A segunda observação sugere que a proteção de bens jurídicos não signiﬁca,
necessariamente, proteção através do Direito Penal. Conforme lembra Claus
Roxin, “os bens jurídicos não são somente protegidos pelo Direito penal, mas
sim, também, por ele”.
Em terceiro lugar, as condutas tipiﬁcadas penalmente que podem lesionar ou
pôr em perigo bens jurídicos relevantes (princípio da legalidade penal) devem
respeitar o caráter de ultima ratio que, dentro do ordenamento jurídico, tem o
13
Direito Penal como último recurso de intervenção (critério da subsidiariedade ).
É bem verdade que a aﬁrmação de que o Direito Penal deva funcionar como
último meio de intervenção de controle pouco contribui para o exercício desse
mesmo controle, já que não se fornece, concretamente, parâmetros substanciais
que legitimam determinada punição. Isso se deve, especialmente, ao fato de que
não existe um conceito unitário de Bem Jurídico e, assim, não é possível deﬁnir bem
jurídico como se fosse um tipo de objeto. Por conseguinte, esse conceito deve ser
“concebido procedimentalmente, em termos de justiﬁcação, argumentação ou
discussão. Neste sentido, bem jurídico será todo aquele cuja tutela legitima a
punição” (CUSSAC; BUSATO, et al, 2017, p. 214).

12

Conforme Paulo Cesar Busato, a identiﬁcação do bem jurídico como referência da dimensão material
doinjusto penal constitui um limite à atividade repressora do Estado. Por isso, não são todos os bens jurídicos
que recebem a proteção penal, senão somente aqueles identiﬁcados como essenciais ao desenvolvimento
humano em sociedade. Toda norma penal deve ter em sua estrutura de base um bem jurídico. No entanto,
esse bem deve ser essencial para o desenvolvimento humano em sociedade, o que se alinha com o
reconhecimento de que todo bem jurídico penal deve ser compatível com um Estado Social e Democrático de
Direito. O caráter fragmentário do Direito Penal faz com que o Estado retire do ordenamento pelo meio
legislativo tipos penais cuja identiﬁcação à ofensa de tal bem não é respaldada em um consenso social sobre
sua imprescindibilidade. Francisco Muñoz Conde sustenta que a fragmentariedade do Direito Penal aparece
em uma tripla forma: a) defendendo o bem jurídico só contra ataques de especial gravidade; b) tipiﬁcando só
uma parte de que nos demais ramos do ordenamento jurídico estima como ilícito; e, c) deixando sem castigo,
em princípio, as ações meramente imorais. Resumidamente, essa seleção de bens jurídicos, os seus níveis de
gravidade de ataque e a exclusão das condutas meramente imorais é denominada fragmentariedade. A

fragmentariedade é, assim, uma característica do Princípio da Intervenção Mínima. BUSATO, 2013, p. 56-59
13
Guilherme Merolli explica que o desrespeito ao caráter subsidiário do direito penal gera um pernicioso
fenômeno denominado de "hipertroﬁa penal" (também conhecido como "inﬂação legislativa",
"esquizofrenia legislativa" ou "crescimento patológico do direito penal") - fenômeno este que não está livre e
isento de críticas. Isto porque a hipertroﬁa penal representa a cristalização da ideia de que o Direito Penal
pode ser a panaceia para dos os males. Ora, mediante a sua deﬂagração, detecta-se a volúpia do legislador em
querer resolver simplesmente tudo pela via criminal. Nesse contexto, o Direito Penal deixa de ser a ultima
ratio da política social do legislador e se transforma, subitamente, na prima ratio ou, então, na sola ratio de
solução dos conﬂitos sociais - em franca oposição, portanto, à concepção do Direito Penal enquanto um
instrumento subsidiário de controle social. Conforme: MEROLLI, 2010, p. 21; neste passo, existem situações
em que a intervenção do Estado pela via do Direito Penal não teria sentido: não se pode, por exemplo, falar
em necessidade de intervenção penal para se cobrar a dívida decorrente da inadimplência de aluguel quando
as medidas cíveis de despejo se provam mais eﬁcientes e menos custosas. Isso não implica negar ao
patrimônio a condição de bem jurídico essencial do indivíduo, mas reconhece a hipótese como um “ataque
menos grave” a esse bem. Assim, pleitear a não intervenção penal em determinados casos não signiﬁca
pugnar pela ausência completa de intervenção do Direito ou a desnecessidade de intervenção estatal, ou
ainda, a irrelevância completa do fato em si, como frequentemente se pensa. Ver: BUSATO, 2013, p. 60-61; a
necessária proteção do Bem Jurídico pela via penal pode, então, ser explicada nos seguintes termos: o
legislador encontra-se diante do ente "vida humana" e tem interesse em tutelá-la, porque a valora (a
considera positiva, boa, necessária, digna de respeito etc.). Este interesse jurídico em tutelar o ente "vida
humana" deve ser traduzido em uma norma; quando se pergunta "como tutelá-lo?", a única resposta é:
"proibindo matar". Esta é a norma proibitiva "não matarás". Esta norma deve ser expressa em leis e, com isto,
a vida humana se revelará como um bem jurídico. Assim, a vida humana é um bem jurídico à luz das
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Assim, a análise de critérios da lesividade, subsidiariedade e da fragmentariedade
pressupõe o respeito a uma escala de ponderação entre a intervenção estatal e a
liberdade civil. Para tanto, deve-se, necessariamente, observar a ﬁxação prévia de
certas diretrizes que deverão ser levadas em conta em dois níveis de ponderação: I.
pelo legislador (durante o processo de seleção das condutas penalmente
relevantes); II. pelo aplicador do Direito na valoração do comportamento que,
formalmente, teria violado o bem jurídico selecionado no âmbito abstrato.
Com relação à proteção do Bem Jurídico no campo abstrato (realizada no
âmbito do poder legislativo), Guilherme Guedes Raposo (2011, p. 167) enumera
três etapas que devem ser observadas por ocasião da escolha dos
comportamentos passíveis de punição por meio de uma pena: a) a identiﬁcação
14
do bem jurídico que se deseja proteger ; b) a deﬁnição da estratégia políticocriminal que será adotada para sua proteção, ou seja, a ﬁxação das medidas –
punitivas ou não – que serão implementadas para resguardar a integridade do
bem jurídico (o legislador deve se valer, aqui, com base em regras de
experiências, em dados empíricos e criminológicos, e em eventuais
conhecimentos cientíﬁcos setoriais); e, c) a análise de qual forma de controle
social, dentre todas existentes, será a mais eﬁcaz e menos onerosa (em termos de
danos sociais) para coibir o comportamento indesejado.
Nesse primeiro nível, deve-se observar se o bem jurídico em questão
inscreve-se entre aqueles cuja proteção é fundamental para o desenvolvimento
social do indivíduo. Não seriam fundamentais e nem suscetíveis de
incriminação, assim, a dissensão de opinião (BUSATO, 2013, p. 65) e ofensas a
15
convicções de conteúdo meramente moral.

No segundo nível, por sua parte, o aplicador do Direito tampouco deve
proteger os Bens Jurídicos de uma maneira absoluta, senão unicamente
frente às lesões produzidas mediante riscos não permitidos e intoleráveis
socialmente. De acordo com Claus Roxin (2009, p. 41), a categoria central
do injusto penal não é, pois, a causação do resultado ou a ﬁnalidade da ação
humana, como se vinha acreditando por muito tempo, senão a realização
de um risco não permitido. A causalidade é só uma condição necessária,
mas não suﬁciente, do injusto penal.
Apesar de toda essa construção teórica, uma oposição que se costuma
fazer à ideia de proteção de Bens Jurídicos como missão do Direito Penal
necessita ser enfrentada. Conforme anota Paulo Cesar Busato (2013, p. 16),
o Direito Penal oferece uma proteção meramente simbólica e não efetiva na
16
proteção de Bens Jurídicos. E isso é fato incontestável e que é
demonstrado por cada novo fato criminoso. Diante dessa constatação,
importa lembrar que, num Estado Democrático regulado pelo Direito, só é
legítimo intervir juridicamente na vida das pessoas ex post, pelo que, não é
possível pensar que o Direito Penal ofereça uma proteção real, seja qual for
o Bem Jurídico a que se esteja tratando. O máximo que se pode esperar, é
que a norma oriente a consciência das pessoas, mas, sempre, num caráter
de mera expectativa.

disposições constitucionais, civis (art. 948 do CC/2002) etc. Sem embargo, pode ser que não se contente com
esta manifestação da norma e requeira também uma tutela penal, ao menos para certas formas de lesão ao
bem. É aí, então, quando o legislador elabora o tipo penal que o bem jurídico vida humana passa a ser um bem
jurídico-penalmente tutelado (art. 121 do CP). Conforme: ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 397.
14
A importância disso reside, justamente, porque é “através do direito penal que o controle social é
formalizado” (HASSEMER; MUÑOZ CONDE, 1989, p. 116).
15
Deﬁne-se “moralismo jurídico-penal” como a tese segundo a qual a imoralidade de um comportamento é
uma boa razão, isto é, uma razão adicional e intrinsecamente relevante, para incriminá-lo (GRECO, Luís. Tem
futuro a Teoria do bem jurídico? Reﬂexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional Alemão a respeito
do crime de incesto (§ 173 Strafgesetzbuch). In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ana Elisa
Liberatore S. Bechara (Coord.). Ano 18, no 82, jan-fev./2010, P. 172). O Direito Penal não pode proteger a moral

porque sua tarefa se esgota na proteção de bens jurídicos, e a moral não é um bem jurídico.
16
Tenta-se distinguir as funções manifestas das funções simbólicas do Direito Penal. Para tanto, é comum
que se recorra aos estudos do sociólogo norte-americano Robert Merton: seria simbólico o Direito Penal que
não alcança as suas funções manifestas (declaradas), mas apenas as latentes, de modo que se desenvolve
uma fraude. E isso parece mesmo ocorrer já que, segundo a difundida teoria da prevenção geral positiva,
defendida inclusive por Winfried Hassemer (um dos principais críticos do Direito Penal Simbólico), o
simbolismo é inerente não apenas às modernas incriminações, mas a toda e qualquer norma penal. Sobre o
tema, ver: GRECO, Luís. 2011a, p. 41-42. E o fracasso das funções alinhadas à prevenção geral restam bastante
evidentes quando avaliada a reincidência penal. “Apesar da deﬁciência dos dados estatísticos é
inquestionável que a delinquência não diminui em toda a América Latina e que o sistema penitenciário
tradicional não consegue reabilitar ninguém, ao contrário, constitui uma realidade violenta e opressiva e
serve apenas para reforçar os valores negativos do condenado. A prisão exerce, não se pode negar, forte
inﬂuência no fracasso do tratamento do recluso. É impossível pretender recuperar alguém para a vida em
liberdade em condições de não liberdade. Com efeito, os resultados obtidos com a aplicação da pena privativa
de liberdade são, sob todos os aspectos, desalentadores (...). Na verdade, as causas responsáveis pelos índices
alarmantes de reincidência não são estudadas cientiﬁcamente. O progresso obtido em outros campos do
conhecimento humano ocorre exatamente mediante o estudo criterioso dos fracassos e das suas causas (...)”.
Conforme: BITENCOURT, 2012, p. 718-719.
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. INTERVENÇÃO MÍNIMA E INSIGNIFICÂNCIA DO
FATO NAS CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Conforme se veriﬁcou, os critérios para a legitimação de normas a partir das
Teorias que tratam do Bem Jurídico Penal como núcleo fundamente para o
Direito Penal constituem um ﬁltro no processo de incriminação, tanto no
campo abstrato de tipiﬁcação das condutas (seletividade na indicação dos bens
que receberão a tutela penal) quanto no campo concreto de aplicação da norma
(com a limitação à cominação e a aplicação da penas). Nesta perspectiva
dogmática, “além de reduzir a intervenção punitiva do Estado, faz-se
necessário
qualiﬁcar
tal
intervenção
de
forma
socialmente
adequada” (GALVÃO, 2011, p. 117), levando-se em conta bens jurídicos
considerados realmente dignos de tutela penal.
Neste passo, o Direito Penal pode ser utilizado, também, como instrumento
de crítica, seja política ou constitucional, tanto nas práticas legislativas quanto
17
nos diversos exercícios que promovem a criminalização secundária na forma
18
daquilo que tratou Luigi Ferrajoli (1992) : “o grau de civilização de um Estado é
medido, sobretudo, pela economia das proibições e penalidades, e pelo grau de
tolerância social expressada no comportamento desviante, especialmente
quando não se ofende os Direitos Fundamentais das pessoas”.
A proposta deve se ajustar, portanto, à proteção dos Direitos Fundamentais
no controle social daquilo que Paulo Cesar Busato (2013, p. 17) chama de
“controle do intolerável”. E o intolerável, segundo o autor, passa pela existência
de um ataque grave a um bem jurídico essencial ao desenvolvimento do
indivíduo na sociedade. Essa, e nenhuma outra, deve ser a justiﬁcação da
17
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Tem-se por criminalização secundária a seleção efetiva e deﬁnitiva operada pelas agências de
repressão. Essas agências são os segmentos do Sistema Penal que atuam no plano concreto. Os
segmentos básicos do sistema penal que funcionam neste momento do processo de criminalização
são o policial, o judicial, e o executivo. Trata-se, portanto, de três grupos humanos que convergem
na atividade institucionalizada do sistema. Conforme: CHAVES JR.;. OLDONI, 2014, p. 141.
18
FERRAJOLI, Luigi. Derecho Penal Mínimo y Bienes Jurídicos Fundamentales. In: Revista de la
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Marzo-Junio 1992. Año 4, no 5.
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imposição de uma norma jurídico-penal, a qual somente pode ser considerada
válida diante da pretensão de justiça.
Por esta razão, frente ao nosso modelo constitucional, o Bem Jurídico deve
operar como um limite ao Estado (função negativa), e jamais em sentido
contrário. Assim, esse limite não obriga a punir (a criar tipos penais) nem
mesmo nos casos em que se veriﬁcam socialmente danosos, pois o Estado
possui outros instrumentos de tutela distintos daqueles produzidos a partir do
Direito Penal de forma que não se pode inverter o sentido do âmbito de
proteção (ultima ratio) (CUSSAC; BUSATO, et al, 2017, p. 214).
No Brasil, o Princípio da Intervenção Mínima é tratado sob a denominação
de princípio da bagatela ou princípio da insigniﬁcância, nomenclatura que foi
mencionada por Claus Roxin na obra Política Criminal y Sistema del Derecho
19
20
Penal (2002, p. 73) editada pela primeira vez em 1972.
Na perspectiva da insigniﬁcância, a tipicidade penal exige uma ofensa de
alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer
ofensa a esses bens ou interesses é suﬁciente para conﬁgurar o injusto típico.
Assim, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de
vista formal (adequação da conduta ao tipo) podem não apresentar nenhuma
relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a
tipicidade penal (por ausência de tipicidade material) porque, nesses casos, o
bem jurídico penalmente tutelado não chegou a ser afetado (BITENCOURT,
2012, p. 68-69).
Embora no contexto brasileiro a esmagadora maioria dos autores trate da
insigniﬁcância como princípio orientador da intervenção penal, há autores que
fornecem severas críticas a essa questão terminológica por entenderem que
essas expressões (bagatela ou insigniﬁcância) minimizam a importância do
tema porque, foneticamente, associa o princípio a uma questão de pouca
19

Conforme Roxin, para ser signiﬁcativa no âmbito penal, “não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal,
mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.
Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça
deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade” (Obra citada, p. 74).
20
Há autores, a exemplo de Cezar Roberto Bitencourt, que sustentam que a terminologia foi utilizada por Roxin
pela primeira vez no ano de 1964, mas foi com a obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal que o princípio foi
incorporado ao âmbito da doutrina.
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importância quando, realmente, ocupa o núcleo da ﬁltragem político-criminal.
Paulo Cesar Busato (2013, p. 64), por exemplo, anota que as expressões
induzem conclusão de que o objeto material sobre o qual se debruça o
intérprete é o determinante único da necessidade de intervenção penal. Por
vezes, isso acaba por contaminar a práxis forense brasileira, pois resta
associada a uma necessidade positivista atávica, manifestando-se em decisões
que referem expressamente à necessidade de ﬁxação objetiva, por exemplo, de
valores de referência para crimes patrimoniais.
De outra parte, ainda conforme o autor referido, a adoção da expressão
intervenção mínima dá a exata medida e os precisos contornos do princípio, pois
deixa claro que a intervenção do Estado pela via do Direito Penal é reservada,
seletiva, mínima, em face das circunstâncias, jamais vinculada a critérios
objetivos e, menos ainda, a valores determinados.
No ﬁnal da década de 1980, alguns casos tangenciaram o Princípio da
Intervenção Mínima no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o RHC 66.869
julgado em dezembro de 1988, de Relatoria do Min. Aldir Passarinho, é o
precedente apontado como o primeiro em que a Suprema Corte reconheceu a
21
atipicidade material do fato com fundamento no princípio da insigniﬁcância.
Dezesseis anos mais tarde, vem a julgamento aquele que é considerado o
verdadeiro marco da jurisprudência do STF na matéria. No precedente, pela

primeira vez, são expostos, de forma analítica, os fundamentos e os quatro
vetores que mais tarde seria matéria sedimentada para a aplicação do princípio
22
da insigniﬁcância em matéria penal no Brasil.
Apoiando-se neste precedente, foram assentadas algumas premissas
alinhadas diretamente ao Princípio da Intervenção Mínima: a) a
insigniﬁcância é fundada nos postulados da fragmentariedade e
23
subsidiariedade; b) a insigniﬁcância exclui a tipicidade material do fato ;

21 Veja-se, porém, é possível encontrar antecedentes ainda mais remotos, em que a irrelevância penal dos fatos em
questão foi utilizada como argumento para a concessão de ordens de habeas corpus. No único acórdão do Plenário
sobre o tema (HC 39.289, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, j. 08.08.1962), discutiu-se o furto de “sete metros de pano
cru”, tendo sido a ordem concedida por ausência de dolo. Em casos julgados em 09.03.1970 RHC 47.694, Rel. Min.
Thompson Flores) e 15.12.1970 (HC 48.370, Rel. Min. Djaci Falcão), os pacientes foram beneﬁciados por decisões
que reconheceram a atipicidade do porte de pequenas quantidades de maconha para consumo pessoal, uma vez
que as condutas ocorreram antes do advento do Decreto-Lei no 385/1968. Ver: STF, 1a Turma: Habeas Corpus
123.108 (MG). Relatoria do Min. Roberto Barroso. Julgado em 03/08/2015, p.13.
22 STF, HC 84.412, de Relatoria do Min. Celso de Mello, julgado em 19.10.2004. O acusado, no caso em questão,
fora processado por furtar uma ﬁta de videogame, avaliada em R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Segue a ementa:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O
RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO –
CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE – ‘RES
FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM
VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STF – PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA SE COMO FATOR DE
DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insigniﬁcância – que deve

e, c) para o reconhecimento da insigniﬁcância, devem ser observados os
24
quatro vetores que orientaram o HC 84.412 , quais sejam: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e,
25
d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ao que parece, então, o Tribunal não conceberia, doravante, a
ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de
seu caráter material. Doutrina. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento 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. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E
A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’. - O sistema jurídico há de
considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
somente se justiﬁcam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de
outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de signiﬁcativa lesividade. O direito penal
não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão
signiﬁcativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”. Destacou-se.
23
Isso porque, é bastante prevalente no âmbito doutrinário de que a ausência de grave lesão ao bem jurídico
penalmente protegido pela norma penal afasta a tipicidade material. Dessa forma, a tipicidade penal deve ser
avaliada em duas fases distintas: a) formal (adequação da conduta ao tipo legal); b) material (relevante ofensa
ao bem jurídico penalmente tutelado. Há autores, ainda que trabalham a tipicidade penal num modelo
conglobante, incluindo a normatividade ao conceito de tipicidade penal: “Não obstante, não se deve pensar
que, quando uma conduta se adequa formalmente a uma descrição típica, só por esta circunstância é
penalmente típica. Que uma conduta seja típica não signiﬁca necessariamente que é antinormativa, isto é,
que esteja proibida pela norma (pelo "não matarás", "não furtarás" etc.). O tipo é criado pelo legislador para
tutelar o bem contra as condutas proibidas pela norma, de modo que o juiz jamais pode considerar incluídas
no tipo aquelas condutas que, embora ormalmente se adeguem à descrição típica, realmente não podem ser
consideradas contrárias à norma e nem lesivas do bem jurídico tutelado. A antinormatividade não é
comprovada somente coma adequação da conduta ao tipo legal, posto que requer uma investigação do
alcance da norma que está anteposta, e que deu origem ao tipo legal, e uma investigação sobre a afetação do
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existência de uma conduta típica que não afetasse um Bem Jurídico. Seria,
essa lesão, indispensável, portanto, para conﬁgurar a tipicidade penal,
adequando a jurisprudência àquilo que a doutrina já vinha sustentando há
tempos: “o bem jurídico desempenha um papel central na teoria do tipo,
dando o verdadeiro sentido teleológico (de telas, ﬁm) à lei penal. Sem o
bem jurídico, não há um "para quê?" do tipo e, portanto, não há
26
possibilidade alguma de interpretação teleológica da lei penal (...)" .
Ao consultar os precedentes das Câmaras Criminais do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, é possível diagnosticar o quanto é
aceita a orientação formulada a partir dos quatro vetores interpretativos
(oriundos, conforme tratado, do HC 84.412, do STF) no trato do Princípio
da Intervenção Mínima no Brasil.
Problema é que, em análise a esses vetores (mínima ofensividade da
conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação;
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
inexpressividade da lesão jurídica provocada), percebe-se, desde logo,
que eles não se alinham as ideias fundantes do Princípio da Intervenção

Mínima, o que possibilita que essas Câmaras se utilizem de distorções
interpretativas bastantes graves em seus precedentes.
Exemplo disso pode ser constatado ao se voltar os olhos para as
inúmeras decisões que negam o caráter de mínima intervenção do Direito
Penal em razão da suposta reincidência27 do agente (por vezes, utilizando28
se da expressão “reiteração delitiva”) , isto é, por circunstâncias atinentes
ao sujeito do crime, e não do fato praticado por ele.
A linha argumentativa, na maior parte desses casos, é no sentido de
que aplicação do princípio da insigniﬁcância deve ser precedida de
“criteriosa análise de cada caso” mas, sobretudo, a ﬁm de evitar que a sua
adoção indiscriminada constitua “verdadeiro incentivo à prática de
29
Neste passo, a lesão ao bem jurídico
pequenos delitos patrimoniais”.
penalmente tutelado não seria o único parâmetro a ser avaliado. Pelo
contrário, as Câmaras Criminais do TJSC ostentam inúmeros precedentes
que afastam a atipicidade material da conduta em hipóteses em que o
agente ostenta condenações anteriores ou, até mesmo, inquéritos
30
policiais ou ações penais em curso , haja vista que, nesta última

bem jurídico. Esta investigação é uma etapa posterior do juízo de tipicidade que, uma vez comprovada a
tipicidade legal, obriga a indagar sobre a antinormatividade, e apenas quando esta se comprova é que se pode
concluir pela tipicidade penal da conduta”. Ver: ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 398.
24
Ementa citada na nota de rodapé no 24.
25
Importa lembrar que, embora em menor grau, há precedentes que trabalham com outros vetores, a
exemplo do que se encontra no teor do julgamento d HC 107.082, de Relatoria do Min. Ayres Britto, de
24/04/2012. Neste julgamento, dentre os parâmetros para a aplicação do princípio da insigniﬁcância, fez-se
referência, por exemplo, a vulnerabilidade social do agente. Sobre o tema, vale registrar que a vulnerabilidade
do agente já foi objeto de estudo de Eugênio Raúl Zaﬀaroni e, para o autor, trata-se de critério para medição
da culpabilidade, jamais da tipicidade. Conforme esse autor, quando o Processo Penal demonstra que o
Acusado possui negatividades sociais que determinam a sua criminalização, essa condição deve servir para
que se reduza a censura que o Estado possa fazer em relação ao seu comportamento. Ver: ZAFFARONI;
SLOKUR; ALAGIU, 2002, p. 650-657.
26
ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 402-403; Ver, ainda: BATISTA, 2007, p. 84-90.
27
São exemplos: TJSC, Apelação Criminal n. 0000794-76.2016.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Paulo
Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 05-07-2018; TJSC, Apelação Criminal n. 000890005.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 10-07-2018; TJSC,
Apelação Criminal n. 0006644-21.2017.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira
Câmara Criminal, j. 14-11-2017; TJSC, Apelação Criminal n. 0010848-79.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des.
Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 28-06-2018 e TJSC, Apelação Criminal n. 001084879.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 28-06-2018.
28
Embora extremamente minoritário, vale anotar que é possível encontrar precedentes que desprezam as
condições do agente no trato do princípio da insigniﬁcância (Exemplo: TJSC, Apelação Criminal n. 0002795-

78.2015.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 30-11-20
29
Ver: TJSC, Apelação Criminal n. 0002143-28.2015.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Cinthia Beatriz da
Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 28-06-2018; TJSC, Apelação Criminal n. 000107306.2015.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara
Criminal, j. 26-10-2017.
30
TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0004696-26.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Antônio
Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 12-07-2018.
31
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (BAGATELA). REQUISITO DO
REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU NÃO CUMPRIDO.
RÉU QUE, EMBORA PRIMÁRIO, POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA
PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. BENEFÍCIO DA BAGATELA QUE NÃO PODE
SERVIR COMO INCENTIVO A PRÁTICA DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O
AVENTADO PRINCÍPIO. "A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal ﬁrmou-se no sentido de
impedir a incidência do mencionado princípio na hipótese em que o paciente é reincidente ou ostenta
inquéritos policiais ou ações penais em curso, pois, apesar de ser tecnicamente primário, essa
circunstância evidencia a habitualidade delitiva do agente" (TJSC, Apelação Criminal n. 001500425.2014.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 01-11-2016)".
CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação
Criminal n. 0006300-84.2014.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt
Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 22-02-2018).

38

39

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

condição, embora possa se falar em agente tecnicamente primário,
“referida situação pessoal evidencia uma habitualidade delitiva, o que
31
não pode ser tolerado pelo Direito Penal” .
Observa-se, assim, uma ﬂagrante transmudação do Princípio da
Intervenção Mínima e dos critérios da fragmentariedade e
subsidiariedade, pois aquilo que tem a função de limitar o ius puniendi, é
manipulado como verdadeiro instrumento para interpretações extensivas
da norma penal. Em outras palavras, “determinadas construções
dogmáticas convertem um limite do ius puniendi em uma demanda e
justiﬁcação do mesmo, de modo que subvertem sua função de freio para
transmuda-lo em um acelerador de incriminação” (CUSSAC; BUSATO, et
al, 2017, p. 215).
A desorientação hermenêutica é tão brutal que se chega a aportar para
32
um verdadeiro Direito Penal de Autor , levando-se em conta, antes de

subtração de valor irrisório, verdadeiramente sem qualquer importância.
Perceba-se que, seguindo o seu plano hermenêutico, estar-se-ia forçado a
reconhecer o injusto penal apenas para um dos agentes.
Sustenta-se no âmbito da jurisprudência do Tribunal de Justiça
Catarinense que as teorias afetas a um Estado Democrático de Direito,
tais como o Princípio da Intervenção Mínima, e que tendem a afastar ao
máximo a incidência do Direito Penal “não podem servir como incentivo
à prática de crimes”. Desse modo, o reconhecimento da insigniﬁcância
para agentes com registros criminais pretéritos, representaria, portanto,
33
estímulo para a prática reiterada de pequenos crimes sem punição.
Ocorre, no entanto, que tipicidade penal (tanto a formal quanto a
material) não comporta qualquer relação com a pessoa do agente (se
processado, condenado ou reincidente). As questões relacionadas ao
autor da conduta só poderiam ser levadas em conta após a prova de que
estão presentes todos os componentes do injusto e numa eventual
dosimetria de pena em caso de condenação (CP, art. 59 do Código
34
Penal ), ou seja, após comprovada a presença de tipicidade, ilicitude e
culpabilidade.
A jurisprudência que prevalece nas Câmaras Criminais do Tribunal de
Justiça Catarinense, porém, estabelece exatamente o contrário: afasta o
princípio da insigniﬁcância a agentes em situação de reiteração delitiva
(tecnicamente reincidentes ou não). Nesta perturbada (des)orientação, a

qualquer outro qualiﬁcativo, as condições pessoais do réu (inquéritos
policiais em curso, antecedentes e reincidência) para se veriﬁcar se o fato
é, ou não, penalmente típico: esquece-se o fato praticado e concentra-se
na pessoa do agente. Por certo, esse tratamento dirigido à pessoa do réu
propõe um modelo de exegese bastante esquizofrênico, conforme se pode
constatar do exemplo trazido por Paulo Cesar Busato (2013, p. 64): seria
bastante curioso submeter a Corte à consideração da seguinte hipótese:
“A”, reincidente, em concurso de pessoas com “B”, agente
completamente primário e de bons antecedentes, cometem determinada
32

Sobre o Direito Penal de Autor, ver: JAKOBS; MELIÁ, 2007.
É o que emerge dos precedentes: TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0001654-45.2015.8.24.0004, de
Araranguá, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 26-07-2018;
TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0006857-66.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Júlio César M.
Ferreira de Melo, Primeira Câmara Criminal, j. 22-02-2018; TJSC, Apelação Criminal n. 011374479.2014.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quarta Câmara
Criminal, j. 16-02-2017.
34
Art. 59 do Código Penal – “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suﬁciente para reprovação e prevenção
do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites
previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena
privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”. Destacou-se.
33

35

Semelhante interpretação, fez o Ministro Roberto Barroso, em voto (vencido) do julgamento do HC
123.108, de sua Relatoria, julgado em 05/08/2014 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: “(...)
caso se entenda que o furto de coisa de valor ínﬁmo pode ser punido na hipótese de reincidência do agente,
é preciso admitir que a questão da insigniﬁcância se move do domínio da tipicidade para o da
culpabilidade. Isto porque, como visto, não é possível aﬁrmar, à luz da Constituição, que uma mesma
conduta é típica para uns e não para outros (os reincidentes), sob pena de conﬁguração de um inaceitável
direito penal do autor, e não do fato, como já decidiu este Tribunal”. Conforme nota 77 do Acórdão, p. 40.
36
Ver: JAKOBS; MELIÁ, 2007.
37
Veja-se que a gravidade da lesão ao bem jurídico não comporta relação alguma com a fase do crime em
que se atingiu a conduta. Não se deve levar em conta, assim, no juízo de tipicidade penal, se o crime é
consumado ou tentado. Porém, essa característica, lamentavelmente, também tem sido critério para o
reconhecimento da insigniﬁcância do fato em matéria penal no Brasil. Ver, por exemplo, o seguinte
precedente: TJSC, Apelação Criminal n. 0019772-66.2012.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Luiz Neri Oliveira
de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 05-07-2018.
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subtração de um chocolate de uma loja que compõe uma grande rede de
supermercados pode ou não ser crime, e essa determinação da existência
do fato criminoso dependerá de aspectos relativos à pessoa do réu. Negase, assim, a tradição dogmática de um Direito Penal de Culpabilidade
35
para se instalar um verdadeiro Direito Penal de Autor no Brasil ,
semelhantemente à proposta e limites materiais trazidos por Günther
Jakobs, na década de 1980: criminalização no estágio prévio à lesão a bem
36
jurídico” . Neste passo, “o Direito Penal poderia ser caracterizado pela
imagem do agente de que ele parte” (GRECO, 2011a, p. 25).
Além disso, converte-se o Princípio da Exclusiva Proteção dos Bens
Jurídicos (Claus Roxin) num princípio de total proteção dos bens jurídicos,
renunciando-se à proteção de sua segurança jurídica de liberdades
públicas frente ao poder do Estado em troca de uma suposta e falsa
segurança material: a proteção de todo e qualquer interesse pela via do
Direito Penal.
Portanto, se a função do Bem jurídico consiste em ser o primeiro
tópico da argumentação sobre a validade de uma norma, ou seja, o
primeiro momento em todo processo de justiﬁcação da intervenção
estatal (CUSSAC; BUSATO, et al, 2017, p. 217), há de se respeitar
requisitos para aferição da hipótese de incidência do Princípio da
Intervenção Mínima, quais sejam: 1. O reconhecimento de que o caso sob
reﬂete um ataque a um bem jurídico fundamental para o desenvolvimento
da vítima em sociedade; 2. Que esse ataque seja grave o suﬁciente para
justiﬁcar que a última instância de controle social (Direito Penal) 37. A
gravidade da lesão ao Bem Jurídico, por sua vez, deve ser medida tendo
em conta: a) a classe de violação realizada, em face de sua tolerabilidade
social; b) a intensidade do prejuízo ao bem jurídico da vítima em face de
suas condições pessoais; e, c) se o emprego do Direito penal, na hipótese
concreta, não é meramente simbólico, diante da melhor e mais eﬁcaz
possibilidade de solução do problema social por outra via (BUSATO, 2013,
p. 67) (institucionalizada ou não).
É claro que referido princípio não se prende, exclusivamente, ao valor

intrínseco com Bem Jurídico. Porém, não há amparo dogmático ou exegese
possível para se sustentar a tipicidade penal nas características pessoais do
agente, salvo a possibilidade de que, assumidamente, ter-se um Direito
Penal de Periculosidade e fundado, portanto, na pessoa do autor.
Assim, é patente a desorientação dogmática no Tribunal de Justiça
Catarinense sobre os contornos da tipicidade material no trato de um dos
princípios mais importantes do Direito Penal, pois é o Princípio da
Intervenção Mínima que funciona como elemento fundante de todo o
processo de criminalização, tanto primário quanto secundário.
Por ﬁm, apesar do discurso que recheia os votos dos precedentes no
trato da matéria ser anotado como se reﬂetisse verdadeira declaração de
boas intenções, as razões em que as Câmaras Criminais do TJSC se
ancoram para aferir a tipicidade material da conduta rebaixam o Princípio
da Intervenção Mínima ao cumprimento de meras funções cosméticas e
que, assim, não ultrapassam o mero discurso, pois são “cunhados com o
deliberado propósito de agravar ainda mais a discriminação que já é
intrínseca ao processo de criminalização e conformação de suas
regras” (BUSATO, 2013, p. 65).

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa que se ﬁnaliza, foi possível concluir o que segue:
a) Há várias teorias que buscam no Bem Jurídico os limites para a
intervenção penal;
b) O Princípio da Intervenção Mínima é fundado nas formulações
materiais elaboradas sob a perspectiva do Estado Social, campo em que
Bem Jurídico assume a posição de objeto de referência necessária da
incriminação, que deve ser ponderada em consonância com os critérios
da lesividade, subsidiariedade e fragmentariedade;
c) Para tanto, no âmbito abstrato, deve-se observar se o Bem Jurídico
se inscreve entre aqueles cuja proteção é fundamental para o
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desenvolvimento social do indivíduo. Depois disso, no âmbito concreto, o
aplicador do Direito só deve acionar o Direito Penal frente condutas que
promovam lesões produzidas mediante riscos não permitidos e
intoleráveis socialmente;
d) No Brasil, o Princípio da Intervenção Mínima é tratado sob a
denominação de princípio da bagatela ou princípio da insigniﬁcância.
Conforme esse princípio, a ausência de ofensa relevante ao bem jurídico
penalmente tutelado exclui a tipicidade material que, por sua vez, afasta a
própria tipicidade penal;
e) Assim, para incidência do princípio da insigniﬁcância, os Tribunais
Superiores sedimentaram a orientação de que se faz necessária a presença
de quatro vetores interpretativos. Da análise desses vetores, constatou-se
que eles não se alinham as ideias fundantes do Princípio da Intervenção
Mínima, o que possibilita que esses Tribunais, bem como as Câmaras
Criminais do TJSC, se utilizem de distorções interpretativas bastantes
graves em seus precedentes;
f ) A desorientação hermenêutica é tão brutal que se chega a aportar
para um verdadeira Direito Penal de Autor no âmbito jurisprudencial
desses Tribunais, levando-se em conta, antes de qualquer outro
qualiﬁcativo, as condições pessoais do réu para se veriﬁcar se o fato é, ou
não, penalmente típico;
g) Por consequência, deﬂagra-se uma ﬂagrante transmudação do
Princípio da Intervenção Mínima e dos critérios da fragmentariedade e
subsidiariedade, pois aquilo que teria a função de limitar o ius puniendi,
acaba sendo manipulado como verdadeiro instrumento para interpretações
extensivas da norma penal, ampliando o processo de incriminação.
Concluiu-se, por ﬁm, que os vetores interpretativos sedimentados
pelos Tribunais Superiores do Brasil, ao tempo em que desrespeitam
toda a tradição dogmática que dá sustentação ao Princípio da
Intervenção Mínima, aproxima-se a política-criminal que dá suporte ao
Direito Penal de Autor.
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ELEMENTOS DE VALIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS E O CASO DA CONSULTA DE
VIABILIDADE DO “AERÓDROMO DE RATONES”

surgem quando o vício do ato administrativo diz respeito aos elementos
motivo, objeto (quando só existir um) ou ﬁnalidade. Por outro lado, as
anulabilidades podem ser convalidadas e tratam sobre vícios existentes nos
elementos de forma, competência ou objeto.

Belisa Bettega da Rosa*
Hugo Coimbra Machado**

Palavras-chave: atos administrativos; nulidades; Aeródromo de Ratones;
consulta de viabilidade.

Resumo: O problema do presente artigo surgiu a partir de uma audiência
comunitária realizada no distrito de Ratones, em Florianópolis, na qual a
população demonstrou inquietação quanto à consulta de viabilidade
favorável ao empreendimento denominado na ocasião de “aeródromo de
Ratones”. Desta forma, busca-se realizar uma análise da validade da consulta
de viabilidade (ato administrativo) referente à tal empreendimento, expedida
no processo nº. 026859/2016 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento do Município de Florianópolis (SMDU). Para tanto, foi
adotado o tema atos administrativos e a teoria das nulidades, perspectiva a
partir da qual será analisada a consulta de viabilidade questionada pela
população. Através do método dedutivo, partiu-se de uma revisão teórica a
respeito do ato administrativo e da teoria para sua nulidade (premissa maior)
para uma análise da validade do ato administrativo emitido pela SMDU, qual
seja, a consulta de viabilidade expedida no processo n. 026859/2016
(premissa menor). A estrutura do artigo foi dividida em quatro tópicos. O
primeiro tópico trata dos elementos de validade dos atos administrativos e
utiliza como base a doutrina de Carvalho Filho, que identiﬁca cinco
elementos: competência, forma, objeto, motivos e ﬁnalidade. O segundo
tópico trata sobre a teoria das nulidades dos atos administrativos, que se
subdivide em nulidades e anulabilidades. As nulidades são insanáveis e
* Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduanda em Direito
Ambiental e Urbanístico pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (CESUSC). E-mail:
belisabettega@gmail.com; lattes: http://lattes.cnpq.br/2086383846931689.
** Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. Mestrando em Sociologia Política na
Universidade
Federal de Santa Catarina. E-mail: hugomachado8@gmail.com; lattes: http://
lattes.cnpq.br/6461528350451239.

The problem of this article arose from a community audience held in the
district of Ratones, Florianópolis, in which the population showed concern
about the viability consultation favorable to the project denominated at the
occasion of "Aeródromo de Ratones ". The problem of this test will
therefore be the analysis of the validity of the viability consultation
(administrative act) relating to such an undertaking, issued in case nº.
026859/2016 of the Municipal Department of Environment and
Development of the Municipality of Florianópolis (SMDU). For that, it was
adopted the theme administrative acts and the theory of nullities,
perspective from which will be analyzed the viability consultation
questioned by the population. The deductive method was based on a
theoretical revision regarding the administrative act and the theory for its
nullity (major premise) for an analysis of the validity of the administrative
act issued by the SMDU, that is, the feasibility query issued in case n .
026859/2016 (premise minor). The article structure was divided into four
topics. The ﬁrst topic deals with the elements of validity of administrative
acts and uses Carvalho Filho's doctrine, which identiﬁes ﬁve elements:
competence, form, object, motives and purpose. The second topic deals
with the theory of nullities of administrative acts, which is subdivided into
nullities and annulabilities. Nullities are insurmountable and arise when the
vice of the administrative act concerns the elements motive, object (when
there is only one) or purpose. On the other hand, the annulabilities can be
validated and deal with vices existing in the elements of form, competence
or object (when there is more than one object). The third topic used the
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Code of Municipal Works of Florianópolis (Municipal Complementary Law
No. 600/200) to conceptualize the administrative act of "viability
consultation" and demonstrated, through the analysis of the Internal
Regulation of the Municipal Department of Environment, Planning and
Urban Development (SMDU), that the competence for the expedition of the
viability consultation is of the Management of Urban Planning Standards of
the Secretariat. Based on the major premise (administrative acts and theory
of nullities) and the characterization of viability consultation at the local
level (Florianópolis), the fourth chapter subsumed the elements of the
administrative act for viability consultation issued in administrative process
n. 026859/2016 and concluded that there were defects as to the elements of
competence and reason. Lastly, in reply to the initial question, the nullity of
the viability consultation (administrative act) issued in Case No.
026859/2016 of the Municipal Department of Environment and
Development of the Municipality of Florianópolis (SMDU), reason why it is
understood that it should be invalidated, either through the Judiciary or
through an act of the Administration itself, with eﬀect ex tunc.
Keywords: gender studies; transsexuals and transvestites; criminal process.
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. INTRODUÇÃO
Dado o vasto acervo de estudos realizados acerca do tema, o conceito de ato
administrativo não é uniforme na doutrina. As diferentes abordagens nascem do
maior ou menor grau de atenção dado às variadas particularidades do ato
administrativo (Martins, 2014, p. 71). Partindo da ideia de que um conceito possui
maior valor e utilidade quando é capaz de indicar, no plano fático, a incidência de
regime jurídico e em facilitar a “visualização desse regime” (Martins, 2014, p. 71), é
possível estabelecer alguns pontos fundamentais que formam um conceito “útil”
de ato administrativo. Após comparecimento em audiência pública ocorrida no
distrito de Ratones, Florianópolis, em 04 de maio de 2017, surgiu o estímulo para a
presente pesquisa, que visa compreender a insatisfação demonstrada pelos
moradores em virtude da aprovação de consulta de viabilidade positiva para o
empreendimento então denominado o “Aeródromo de Ratones” 1.
Nesse sentido, o problema eleito é a validade, ou não, da consulta de viabilidade
(ato administrativo) referente ao empreendimento citado, expedida no processo n.
026859/2016 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento do
Município de Florianópolis (SMDU). Para tanto, será adotado o tema atos
administrativos e a teoria das nulidades, perspectiva a partir da qual será analisada a
consulta de viabilidade questionada pela população.
Através do método dedutivo, se partirá de uma revisão teórica a respeito do ato
administrativo e da teoria para sua nulidade (premissa maior) para uma análise da
validade do ato administrativo emitido pela SMDU, qual seja, a consulta de
viabilidade expedida no processo n. 026859/2016 (premissa menor).
A estrutura do artigo foi dividida em quatro tópicos. O primeiro tópico tratará
dos elementos de validade dos atos administrativos e utilizará como base a doutrina
de Carvalho Filho. O segundo tópico tratará sobre a teoria das nulidades dos atos
administrativos, que se subdividem em nulidades e anulabilidades.
O terceiro tópico do artigo utilizará o Código de Obras Municipal de
1

Segundo reportagem do Globo, o “projeto pretende criar um condomínio aeronáutico para aviação executiva e
lazer, com espaço para ultraleves e jatos a cerca de 15 minutos de Jurerê Internacional” (AVILA, 2017).
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Florianópolis (Lei Complementar Municipal n. 600/200) para conceituar o ato
administrativo da “consulta de viabilidade” e demonstrará, através da análise do
Regimento Interno da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano (SMDU), que a competência para a expedição da
Consulta de Viabilidade é da Gerência de Normas Urbanísticas da Secretaria.
Por ﬁm, a partir da premissa maior (atos administrativos e teoria das nulidades)
e da caracterização da consulta de viabilidade em âmbito local (Florianópolis), o
quarto capítulo fará a subsunção dos elementos do ato administrativo para a
consulta de viabilidade expedida no processo administrativo n. 026859/2016.
Adianta-se que o presente trabalho, em resposta à pergunta inicial, concluiu
pela nulidade da consulta de viabilidade (ato administrativo) expedida no processo
n. 026859/2016 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento do
Município de Florianópolis (SMDU), razão pela qual entendeu-se que o mesmo
deve ser invalidado, seja por meio do Poder Judiciário ou através de ato da
própria Administração, com efeito ex tunc.

sujeito e o objeto têm qualiﬁcações especiais: o sujeito é sempre um agente
investido de prerrogativas públicas, e o objeto há de estar preordenado a
determinado ﬁm de interesse público” (Carvalho Filho, 2017, p. 101).
Assim, pode-se concluir que os atos jurídicos são gênero dos quais os atos
administrativos são espécie. O que singulariza a espécie “ato administrativo” é a
3
presença de dois atributos peculiares: o interesse público e a função pública
(Martins, 2014, p. 71), sem os quais perde sua razão de ser e de remanescer no
ordenamento jurídico.
Dado o vasto acervo de estudos realizados acerca do tema, o conceito de ato
administrativo não é uniforme na doutrina. As diferentes abordagens nascem do
maior ou menor grau de atenção dado às variadas particularidades do ato
administrativo (Martins, 2014, p. 71). Partindo da ideia de que um conceito possui
maior valor e utilidade quando é capaz de indicar, no plano fático, a incidência de
regime jurídico e em facilitar a “visualização desse regime” (Martins, 2014, p. 71),
é possível estabelecer alguns pontos fundamentais que formam um conceito
“útil” de ato administrativo.
Para os propósitos do presente estudo e por formarem um conceito explicativo
que possibilita a visualização do regime jurídico aplicável ao caso concreto, adotamse como pressupostos do ato administrativo os três pontos fundamentais
destacados por Carvalho Filho (2017, p. 101): a vontade emanada de agente da
Administração Pública ou dotado de prerrogativas desta, o conteúdo, que deve
propiciar a produção de efeitos jurídicos com ﬁm público, e a regência dos atos
desta categoria pelo direito público.
No que tange ao primeiro ponto fundamental, a manifestação de vontade será
diversa daquela externada pelo agente nos atos da vida privada, eis que relativa ao
exercício da função pública (Martins, 2014, p. 37-55). Assim, na prática do ato

. OS ATOS ADMINISTRATIVOS E SEUS ELEMENTOS DE
VALIDADE
A compreensão da noção de ato administrativo pode ser apreendida, ao menos
2
inicialmente, a partir de sua comparação com a noção de ato jurídico . Portanto
podemos, em alguma medida, buscar na teoria dos atos jurídicos alguns rudimentos
para traçar uma deﬁnição de ato administrativo (Carvalho Filho, 2017, p. 101).
Segundo o direito privado, o ato jurídico é primordialmente um ato de vontade
com potencialidade de efeitos no mundo jurídico, composto por quatro elementos
estruturais: sujeito, objeto, forma e a própria vontade que o constitui. Esses
elementos também estão presentes nos atos administrativos, porém, “neste o
2

Ato jurídico é todo aquele que perfectibiliza a posição formal do direito e produz efeitos no campo do
dever-ser social. Nas palavras de Santi Romano (2008, p. 71-72): “Esta consciência que encarna as
razões da coexistência e do sistema em que os indivíduos se unem, que tem o papel de mediador nas
relações entre elas e com o todo, que é como a encarnação do eu social, do socius típico, abstrato,
objetivo, é o direito que expressa. Desta advém a ‘posição formal’ do direito, que se deﬁne como o
reino da objetividade”.

3

Sobre a manifestação desses atributos em um Estado Democrático de Direito: “A mais fundamental
ressalva a fazer reside em que os ditos atributos não são um efeito inerente ao ato administrativo, nem
uma decorrência da qualidade estatal do agente que o produz. Tais atributos são uma decorrência do
direito, o que signiﬁca uma inafastável compatibilidade com a Constituição. É o direito que prevê e
delimita os ditos efeitos, por reputar que tal se faz necessário para o bom desempenho da função
administrativa. Portanto, aquilo que o direito não pode atribuir ao Estado não pode ser extraído como
“atributo” próprio do ato administrativo”. (Justen Filho, p. 374).
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administrativo, “a vontade individual se subsume na vontade administrativa, ou
seja, a exteriorização da vontade é considerada como proveniente do órgão
administrativo, e não do agente visto como individualidade própria” (Carvalho
Filho, 2017, p. 101).
A partir da análise desses pontos, Carvalho Filho (2017, p. 102) conclui que o
ato administrativo seria o ato regido pelo direito público e vinculado ao ﬁm de
interesse público, que representa exteriorização da vontade da Administração
Pública (ou de seus delegatários) para produção de efeitos jurídicos.
4
5
Com isso, os atos privados da Administração e os fatos administrativos que
não produzem eﬁcácia jurídica, representando meros atos materiais, seriam
excluídos do conceito de atos administrativos típicos (Carvalho Filho, p. 107).
Apresentado o conceito de ato administrativo, é necessário adentrar na seara
dos dois pressupostos básicos que circundam a discussão especíﬁca acerca da
perfectibilidade desses atos no mundo jurídico e que instruem as conclusões deste
estudo: a existência e a validade.
Quanto à existência do ato administrativo, pressuposto que também atrai larga
controvérsia doutrinária, entende-se, de forma sumária, que só pode ser
considerado existente o ato quando alinhados o reconhecimento do mesmo como
fonte material do ordenamento jurídico com a emissão feita por agente competente
discriminado em lei. Ney José de Freitas (2007, p. 88) conﬁrma que: “É preciso,
pois, o esgotamento do processo de formação do ato, que o mesmo tenha sido
emitido por um agente competente, que haja uma norma jurídica de estrutura
conferindo ao veículo introdutor a condição de fonte formal do direito positivo”.
Conﬁrmada a existência do ato, passa-se para a delimitação de seus elementos,
que constituem os pressupostos necessários para a validade do mesmo, foco
principal do presente estudo, sem os quais, em regra, o ato estará sujeito à anulação

(Carvalho Filho, p. 108).
A doutrina não é unânime nesta enumeração dos elementos do ato
administrativo, de forma que, neste ensaio, adota-se a mesma postura do autor
utilizado como marco teórico, Carvalho Filho, que indica como elementos de
validade dos atos administrativos aqueles previstos no artigo 2º da Lei n. 4.717/1965
(Brasil, 1965). Cita-se:
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas
no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de ﬁnalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-seão as seguintes normas:
a) a incompetência ﬁca caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se veriﬁca quando a matéria de fato ou de
direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de ﬁnalidade se veriﬁca quando o agente pratica o ato visando
a ﬁm diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de
competência.

4

Esse conceito diz respeito a “todo e qualquer ato que se origine dos inúmeros órgãos que compõem o
sistema administrativo em qualquer dos Poderes”, sem levar em conta a natureza de tal ato. Para
identiﬁcação da ocorrência de ato da administração, portanto, basta a constatação da origem da manifestação
de vontade que o originou, que deve advir da Administração Pública (Carvalho Filho, 2017, p. 100).
5
Esse conceito abrangeria “tudo aquilo que retrata alteração dinâmica na Administração, um
movimento na ação administrativa”, incluindo, com isso, tanto fatos jurídicos quanto fatos simples,
que não tem repercussão na esfera de direitos, porém representam evento material ocorrido dentro da
Administração (Carvalho Filho, 2017, p. 99).

Assim, são cinco os elementos de validade tradicionais dos atos
administrativos: a competência, a forma, o objeto, os motivos e a ﬁnalidade.
A competência caracteriza-se como o limite de legitimidade dos agentes para o
exercício da atividade administrativa; seria, em uma análise comparativa, o
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equivalente à capacidade no direito privado. Para perfectibilização do elemento
competência, dentro do direito público, o agente deverá não só reunir as condições
normais necessárias à capacidade, como também deverá agir dentro da esfera
traçada pela lei (competência administrativa do agente estatal) (Carvalho Filho, p.
109), pois a “competência encontra vitalidade na lei e por ela é limitada em toda a
sua extensão”. (Freitas, p. 78)
Ou seja, a competência deve decorrer de norma expressa, pois no direito
público “não há presunção de competência administrativa” e é através do texto
normativo que os limites e a dimensão das atribuições das pessoas administrativas,
órgãos e agentes públicos serão encontrados (Carvalho Filho, p. 109). Nesse ponto,
ressalta-se que no caso de órgãos e agentes de elevada hierarquia também a
Constituição Federal é fonte de competência, e, nos casos de órgãos de menor
hierarquia, “pode a competência derivar de normas expressas de atos
administrativos de organização” (Carvalho Filho, 2017, p. 109).
Como instituto de direito público, destacam-se as características de
inderrogabilidade e improrrogabilidade da competência, que signiﬁcam,
respectivamente, que a mesma não pode ser transferida por assentimento do
agente da Administração, devendo ser rigidamente observada, e que não é possível
conceber uma competência superveniente, eis que sempre deverá ser determinada
por norma anterior ao ato administrativo (Carvalho Filho, 2017, p. 109).
Dentro do instituto da competência, são previstos dois fenômenos excepcionais: a
delegação e a avocação. Na delegação, a autoridade competente, por meio de norma
autorizadora, transfere funções a ela atribuídas, normalmente a agente de plano
hierárquico inferior. Já na avocação ocorre o inverso: a autoridade hierarquicamente
superior atrai “para sua esfera decisória a prática de ato da competência natural de
agente com menor hierarquia”(Carvalho Filho, 2017, p. 109).
Porém, essas duas possibilidades, que constituem, de certa forma, uma subtração
das funções usuais dos agentes administrativos, são exceções, não devendo ser
utilizadas de forma indiscriminada, sob o risco de resultar em distorção no sistema
regular dos atos administrativos. Por isso, só são justiﬁcáveis com base em
pressupostos legais, sendo “inválida qualquer delegação ou avocação que, de alguma
forma ou por via oblíqua, objetiva a supressão das atribuições do círculo de

competência dos administradores públicos” (Carvalho Filho, 2017, p. 110-111).
Quanto ao elemento objeto, também denominado de conteúdo, “é algo
material ou jurídico, sobre o qual o ato administrativo dispõe. Assim, só pode
existir ato administrativo se ele tiver alguma coisa para dispor juridicamente
em seu conteúdo, ou seja, o ato deve gerar efeitos jurídicos sobre um objeto”.
(Souza, 2012, p. 74).
A validade do ato administrativo quanto ao objeto/conteúdo tem relação
com a licitude e a possibilidade do objeto, que poderá ser vinculado (quando a
vontade do agente é vinculada à vontade do legislador) ou discricionário
(quando é permitido ao agente “traçar as linhas que limitam o conteúdo de seu
ato, mediante a avaliação dos elementos que constituem critérios
administrativos”) (Carvalho Filho, 2017, p. 112).
Logo, constata-se vício no objeto do ato administrativo quando a agente pratica
“ato dotado de conteúdo diverso do que a lei autoriza ou determina”, o que engloba
objetos ilícitos, impossíveis ou indetermináveis (Carvalho Filho, p. 75).
O terceiro elemento é a forma do ato administrativo, que consiste no meio de
exteriorização da vontade administrativa. Para que seja válida, a forma deverá
respeitar a lei que a estabeleceu, em cumprimento ao princípio da solenidade das
formas, que perpassa o direito público (Carvalho Filho, p. 114). Para cumprir com os
pressupostos de validade do ato, sua formalização deve estar atenta às espécies de
atos, indicadas em lei ou mesmo em outros atos internos da Administração, bem
como “o cumprimento de todos os requisitos e condições de formalização, exigidos
em lei”. (Souza, 2012, p. 74).
O quarto elemento é o motivo do ato administrativo, apontado como “a
situação de direito ou de fato, determinando ou autorizando a realização do ato
administrativo”. (Freitas, 2007, p. 79). A motivação do agente dependerá da
característica do ato administrativo: ato vinculado ou discricionário (Carvalho
Filho, 2017, p. 115).
Nos atos vinculados, o agente estará estritamente vinculado à lei, pois a situação
fática a ele posta foi prevista e delineada na norma legal. Entretanto, existem
situações em que não há hipótese legal delineada, dentro das quais o agente deve
atender a critérios de caráter administrativo (conveniência e oportunidade) para
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prática de seu ato, neste caso, o ato será discricionário (Carvalho Filho, 2017, p. 115).
Dentro do elemento motivo desenvolveu-se a teoria dos motivos
determinantes, que prevê a compatibilidade entre o motivo do ato administrativo e
a situação fática que gerou a manifestação da vontade. Ou seja, segundo esta teoria,
“se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do
administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do
ato” (Carvalho Filho, p. 120).
Com isso, abre-se uma possibilidade de invalidação do ato administrativo, em
decorrência de vício de motivo, quando existir uma “falta de correspondência do
motivo com a realidade fática ou jurídica”, pois, nesse caso, ilegal será o ato em que
“os motivos alegados pelo autor não existiram, na realidade, ou não têm o caráter
jurídico que o autor lhes emprestou; é a ilegalidade por inexistência material ou
jurídica dos motivos (considerada, ainda, erro de fato ou de direito)” (Carvalho
Filho, 2017, p. 120).
A segunda causa de invalidação de atos administrativos por vício de motivo diz
respeito à incongruência entre o motivo e o resultado do ato (objeto e ﬁnalidade).
Segundo essa possibilidade, viciado será o ato no qual o motivo não tiver
compatibilidade lógica com o próprio conteúdo do ato, com a decisão do agente.
Ainda, destaca-se que o ato administrativo poderá restar viciado quando
inexistir um fundamento para o ato, ou seja, inexistem motivos para a sua
constituição (caso previsto no artigo 2º, parágrafo único, “d” da Lei n. 4.717/1965)
(Carvalho Filho, 2017, p. 150).
Por ﬁm, o último elemento do ato administrativo a ser analisado é a ﬁnalidade,
relacionada à busca do interesse público. Sobre esse elemento, extrai-se que a
ﬁnalidade a ser perseguida pelo agente é determinada pela lei, e representa o
“interesse coletivo que deve o administrador perseguir” (Carvalho Filho, 2017, p. 123).
Como vivemos sob a égide de um ordenamento jurídico composto de
instituições e regras sociais (Romano, 2008, p. 61-128), não há como se pensar em
ﬁnalidade de interesse público sem relacioná-la com os conceitos de bem comum,
atendimento às necessidades coletivas ou questões de semelhante interesse da
sociedade. Como bem denota Souza (2012, p. 86) “caso o Estado efetivamente
realize atos administrativos que visem interesses diversos daqueles previstos em lei,

incorrerá em um dos vícios clássicos do Direito Administrativo, denominado de
abuso de poder, sob a forma de desvio de ﬁnalidade”.
O vício de ﬁnalidade apontado pelo doutrinador comprova-se por meio da
indicação do desvio de ﬁnalidade no ato administrativo praticado, somado do
elemento subjetivo, consistente na intenção comprovada do agente em ofender o
interesse público (Carvalho Filho, 2017, p. 123).
Vistos os cinco elementos que compõem o ato administrativo, resta estudar as
nulidades que decorrem dos vícios que inquinam cada um dos elementos, para, ao
ﬁnal, passar para o recorte escolhido neste trabalho, que será a consulta de
viabilidade relativa processo administrativo n. 026859/2016.

. INVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS:
TEORIA DAS NULIDADES
Também neste tópico os conceitos/sistemas advindos do direito privado servem
de suporte para introduzir problemática existente no direito administrativo, de forma
que, na medida do possível e considerando as particularidades que os distinguem, são
citados dispositivos da legislação civil para construção de uma teoria das nulidades
referente aos atos administrativos (Carvalho Filho, 2017, p. 158).
Com isso, nos moldes da teoria de nulidades existente no direito privado, adotase um sistema dicotômico que separa as invalidades em nulidades (relativas ao
artigo 166 do Código Civil) e anulabilidades (relativas ao artigo 171 do Código
Civil). Adotando este sistema, institui-se a possibilidade de uma gradação de
gravidade dos vícios, de forma a permitir, em alguns casos (caracterizados como de
6
anulabilidade), a convalidação de atos viciados (Carvalho Filho, 2017, p. 159).
Para Carvalho Filho (2017, p. 158), existem três formas de convalidação dos atos
administrativos: a ratiﬁcação (aplicável aos vícios extrínsecos: forma ou
competência), a reforma e a conversão. Segundo o autor, tais institutos só podem
ser aplicados aos vícios sanáveis, que dizem respeito à forma, competência ou
6

“A convalidação (também denominada por alguns autores de aperfeiçoamento ou sanatória) é o
processo de que se vale a Administração para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis,
de forma a conﬁrmá-los no todo ou em parte” (Carvalho Filho, 2017, p. 162).
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objeto (apenas quando este for plúrimo). Logo, insanáveis seriam os “vícios no
motivo, no objeto (quando único), na ﬁnalidade e na falta de congruência entre o
motivo e o resultado do ato”.
Em que pese a existência da possibilidade de convalidação, Carvalho Filho
(2017, p. 163) ressalva que, considerando a indisponibilidade do interesse público
(que rege os atos administrativos), a regra geral será a nulidade, sendo a
convalidação (logo, anulabilidade) exceção.
A invalidação, aqui tratada, é “a forma de desfazimento do ato administrativo
em virtude da existência de vício de legalidade”, ou seja, ela poderá existir quando
um dos elementos de validade do ato administrativo (competência, ﬁnalidade,
forma, motivo e objeto) resultar insubsistente (Carvalho Filho, 2017, p. 160). Mais
do que isso, quando essa invalidação parte de iniciativa da própria Administração
Pública, trata-se da “prática de um ato administrativo declaratório que incide sobre
os efeitos de outro ato administrativo, realizado em dissonância com o
ordenamento jurídico vigente à época de sua produção”. (Souza, 2012, p. 86).
Considerando que o tópico anterior apontou quais as hipóteses de
identiﬁcação de vícios em cada um dos cinco elementos do ato administrativo,
este tópico limita-se a indicar que o ato inquinado de vício da legalidade pode ser
7
8
invalidado tanto pelo Poder Judiciário quanto pela própria Administração ,
operando efeito ex nunc ou ex tunc.
Sobre a atribuição desses efeitos, opera-se a modulação ex nunc quando “o vício
de legalidade do ato administrativo não provocar uma repulsa muito severa por parte
do sistema normativo” (Souza, 2012, p. 96-97) aplica-se a modulação ex tunc para a
decisão que declara a invalidade de ato administrativo, explica-se que, com isso, o ato
será considerado inválido desde sua edição, o que “signiﬁca o desfazimento de todas
as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas
ﬁguraram hão de retornar ao statu quo ante” (Carvalho Filho, p. 161).
Com base no conceito de ato administrativo, no estudo de seus elementos, e na

caracterização das hipóteses de invalidação que podem inquinar tais atos, passa-se
à avaliação do caso em concreto.

7

Neste sentido: súmulas STF n. 346 e 473.
A Administração Pública possui o poder de autotutela, que representa um poder/dever de invalidar
seus próprios atos quando apresentam vício de legalidade passível de invalidação, que é “inerente ao
poder-dever geral de vigilância que a Administração deve exercer sobre os atos que pratica e sobre os
bens conﬁados à sua guarda” (Carvalho Filho, p. 160).

. INVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS:
TEORIA DAS NULIDADES
Para a compreensão do ato administrativo emitido pelo Secretário Municipal
da SMDU, o presente tópico será subdividido em três. Primeiro será delimitada a
organização administrativa municipal, explicando as atribuições da SMDU e do
IPUF, de forma a localizá-los dentro do processo administrativo referente à
consulta de viabilidade.
Após, focaliza-se o estudo no ato administrativo em si: a consulta de
viabilidade, seu conceito, sua previsão dentro das normativas municipais e sua
correlação com outros elementos do planejamento urbano.
Por ﬁm, utilizando-se dos conceitos adotados nos primeiros tópicos do artigo,
indica-se se o ato administrativo emitido no processo n. 026859/2016 é passível
de anulação a partir do estudo de seus cinco elementos constitutivos:
competência, forma, objeto, motivos e ﬁnalidade.

3.1 A competência para emissão da consulta de viabilidade:
a estrutura organizacional do município de Florianópolis
Entre as competências atribuídas aos municípios na Constituição Federal de
1988, destaca-se, para os ﬁns deste trabalho, a promoção do adequado
ordenamento territorial, realizado por meio do planejamento e controle do uso, do
9
parcelamento e da ocupação do solo urbano .
A redação do capítulo “Da Política Urbana”, dentro da Constituição Federal de
1988, ressalta que é do poder municipal a atribuição de execução da política de
desenvolvimento urbano, que possui, entre seus instrumentos, o plano diretor10.

8

9

Constituição Federal, Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VIII - promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano.
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Na organização administrativa do município de Florianópolis, os órgãos e
entidades responsáveis pela execução das competências indicadas nos
parágrafos anteriores são identiﬁcados a partir da leitura conjunta da Lei
Orgânica com a Lei Complementar n. 596, de 27 de janeiro de 2017
(FLORIANÓPOLIS, 2017).
A Lei Orgânica, em seu artigo 65, dispõe que o Poder Executivo Municipal
será exercido pelo Prefeito com auxílio dos Secretários ou Diretores
equivalentes. Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito, ocupam
cargos de conﬁança, de livre nomeação e demissão, tendo como atribuições,
entre outras delegadas ou previstas em lei, a de subscrever atos e regulamentos
referentes aos seus órgãos.
Reforçando esse modelo de gestão, a Lei Complementar n. 596/2017 dispõe
que os Secretários Municipais, auxiliares diretos e imediatos do Prefeito,
exercem tanto as atribuições enumeradas na Lei Orgânica do Município como
as seguintes (sem prejuízo de outras leis municipais e regulamentos):
Art. 9º No exercício de suas atribuições cabe aos Secretários Municipais:
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da
Administração Municipal na área de sua competência e referendar os atos e
decretos assinados pelo Prefeito;
II - distribuir os servidores públicos pelos diversos órgãos internos das
Secretarias Municipais que dirigem e atribuir-lhes tarefas funcionais
executivas, respeitada a legislação pertinente; (...)
IV- apresentar ao Prefeito relatório anual de sua gestão na Secretaria;
V - revogar, anular, sustar ou determinar a sustação de atos administrativos
que contrariem os princípios constitucionais e legais da Administração
Pública, na área de sua competência; (...)
VII - decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre pedidos cuja
10
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Constituição Federal, Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais ﬁxadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
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matéria se insira na área de sua competência; (...)
Art. 65 O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito com auxílio
dos Secretários ou Diretores equivalentes. (...)

A leitura do artigo acima revela outra característica do modelo de gestão
adotado no município: a existência de entidades sob a supervisão das Secretarias
Municipais.
Neste sentido, o artigo 13 da Lei Orgânica classiﬁca as Secretarias Municipais e
inclui, dentre elas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano na alínea “g” do dispositivo como componente da
Administração Direta, ao mesmo tempo em que o artigo 15 enumera órgãos e
entidades que constituem a Administração Indireta, dentre os quais a autarquia
municipal do §1º, inciso II: o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
11
(IPUF) .
Ao tratar sobre os órgãos da Administração Municipal, a Lei Complementar n.
596/2017 atribui à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano a competência, entre outras, para “coordenar e gerir o
processo de planejamento e desenvolvimento urbano, meio ambiente e serviços
públicos de Florianópolis” (artigo 47, inciso I), para “coordenar e executar
exclusivamente o processo de análise, aprovação de projeto, reforma, expedição de
alvarás e habite-se na área da construção civil e serviços públicos” (artigo 47, inciso
III) e para “coordenar as ações referentes à elaboração, alteração e execução do
Plano Diretor Municipal” (artigo 47, inciso IX).
A mesma lei vincula o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
11

Lei Complementar 596/2017, Art. 12 A Administração Indireta compreende as entidades instituídas para
complementar a atuação dos órgãos da Administração Direta ou aperfeiçoar sua ação executiva no
desempenho de atividades de interesse público, de cunho econômico, ambiental, tecnológico ou social.
Parágrafo único. A autarquia ou empresa pública instituída na estrutura da Prefeitura Municipal deverá ser
supervisionada por uma Secretaria Municipal aﬁm, segundo a sua atividade principal, sujeitando-se à
análise, à ﬁscalização e à avaliação do seu desempenho econômico e ﬁnanceiro e dos seus resultados pelo
seu órgão supervisor, relativamente ao alcance dos objetivos da Administração Municipal, respeitada a sua
autonomia. Art. 68 Ficam vinculadas aos órgãos abaixo indicados, para efeito de supervisão, as seguintes
entidades da Administração Pública Indireta:
III - à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU): (...)
b) Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF); (...)
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(IPUF) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento
12
Urbano, que, portanto, ﬁca responsável pela supervisão daquela entidade .
O detalhamento da estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SMDU) e do Instituto de Planejamento
Urbano de Florianópolis (IPUF - a ela vinculado) encontra-se no Regimento Interno
da SMDU (FLORIANÓPOLIS, 2009) e no Regulamento Interno do IPUF
(FLORIANÓPOLIS, 1993).
Quanto à SMDU, ressalta-se que o Gabinete do Secretário é subdividido entre
a Hierarquia Direta (integrada pelo Secretário Municipal, a Diretoria de
Arquitetura e urbanismo e outros), o Gabinete do Secretário Adjunto e a Diretoria
de Arquitetura e Urbanismo (composta de Gerência de Fiscalização e Gerência
13
de Normas Urbanísticas) .
A Gerência de Normas Urbanísticas é o setor competente para a análise,
aprovação e ﬁscalização de projetos arquitetônicos para construção de ediﬁcações
e, ainda, a responsável pela expedição das Consultas de Viabilidade para
14
construção de atividades comerciais e parcelamento do solo .
No que diz respeito às atribuições do IPUF, tem-se, entre outras, a de
coordenação das ações do Plano Diretor “exercendo a função de controle e
15
avaliação do uso do solo no município de Florianópolis/SC” .

A estrutura organizacional do IPUF é dividida entre o Diretor Presidente, o
Diretor de Planejamento e o Diretor de Operações. Ao primeiro somente
compete praticar atos administrativos não distribuídos à unidade especíﬁca da
estrutura do IPUF, ao terceiro compete, entre outras atribuições, a de “efetuar a
análise das proposições de uso e parcelamentos do solo urbano do Município, à
16
luz do Plano Diretor de Florianópolis” .
De todo o exposto, é possível concluir que, dentro do município de
Florianópolis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano (SMDU) e o Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis (IPUF) possuem a competência para, respectivamente, expedir
Consultas de Viabilidade para construção de atividades comerciais (por meio
da Gerência de Normas Urbanísticas da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo
da SMDU) e para analisar as proposições de uso do solo do município
(atribuição do Diretor de Operações do IPUF).
Como segunda conclusão tem-se que, enquanto a SMDU compõe a
administração direta do município, o IPUF é entidade componente da administração
indireta, vinculado ao primeiro, que exerce poder de supervisão sobre ele.

3.2 A consulta de viabilidade

13

Art. 9º (do Regimento Interno da SMDU) - A SMDU tem a seguinte estrutura: I – Gabinete do Secretário:
I.I
- Hierarquia Direta:
a) Secretário Municipal; (...)
g) Diretoria de Arquitetura e Urbanismo;
I.II
- Gabinete Secretário Adjunto: (...)
I.III
– Diretoria de Arquitetura e Urbanismo: a)– Gerência de Fiscalização;
b) - Gerência de Normas Urbanísticas
14
Art. 26 (do Regimento Interno da SMDU) - À Diretoria de Arquitetura e Urbanismo compete especiﬁcamente
atuar, através de suas Gerências especiﬁcas, a saber:
I –A Gerência de Normas Urbanísticas compete:
a) – analisar, aprovar e ﬁscalizar projetos arquitetônicos para construção, reforma ou acréscimo de ediﬁcações;(...)
g) – expedir as Consultas de Viabilidade para construção, instalação de atividades comerciais e parcelamento do
solo; (...)
15
Art. 18 - O IPUF, criado pela Lei Municipal 1494/77, com sede e foro em Florianópolis, Capital do Estado de Santa
Catarina, com as seguintes ﬁnalidades:
I- a MISSÃO Institucional do IPUF é coordenar o processo de planejamento, monitoramento urbano e viário de
Florianópolis;
II- o OBJETIVO ESTRATÉGICO é estruturar o crescimento ordenado de Florianópolis, por meio de soluções
integradas para o desenvolvimento sustentável e captar recursos e atrair investimentos nacionais e internacionais,
de acordo com o Plano de Governo Municipal;

Instituída a competência para a expedição da consulta de viabilidade, que
constitui elemento integrador do planejamento urbano municipal (gerido pela
SMDU e pelo IPUF), resta esclarecer o conceito e as características de tal consulta.
O conceito de consulta de viabilidade elegido para o presente ensaio é o previsto
no artigo 18 da Lei Complementar n. 60, de 11 de maio de 2000, código de obras do
município de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2000). Segundo este artigo, a
consulta de viabilidade consiste no fornecimento, pelo município e a requerimento
do interessado, de informações sobre o zoneamento e sobre os indicadores
III- as ATIVIDADES ESTRATÉGICAS são deﬁnidas como:
(...) b) coordenar as ações do Plano Diretor, exercendo a função de controle e avaliação do uso do solo no município
de Florianópolis/SC e a realização de programas setoriais, em consonância com a Lei 3338/89, de 28 Dez 1989; (...)
16
Art. 18 (do Regimento Interno do IPUF) - Compete à Diretoria de Operações: (...) VI- efetuar a análise das
proposições de uso e parcelamentos do solo urbano do Município, à luz do Plano Diretor de Florianópolis
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17

urbanísticos básicos vigentes relativos ao imóvel onde se pretende construir .
Em que pese não haver uma confusão teórica entre um plano diretor e uma lei
que estabeleça o zoneamento, uso e ocupação do solo, uma vez que tal zoneamento
18
representa apenas um dos aspectos passíveis de análise pelos planos diretores , no
município de Florianópolis estes dois aspectos do planejamento urbano foram
incluídos no plano diretor municipal atualmente vigente, a Lei Complementar n.
482, de 17 de Janeiro de 2014 (FLORIANÓPOLIS, 2014).
Em virtude desta característica da Lei Complementar n. 482, sua redação
contém capítulo especíﬁco denominado “zoneamento”, destinado a dividir o
território do município em categorias com nomes e ﬁnalidades especíﬁcas. Para
tanto, são anexados ao texto legislativo mapas que identiﬁcam cada um dos
distritos do município, caracterizando, por meio de colorações distintas, as
19
categorias conceituadas no capítulo citado .
Tal texto legislativo, além de estabelecer a vocação de cada uma das categorias
de uso previstas (artigos 42 a 50 da lei), estabelece, em seu artigo 59, qual o
parâmetro de adequação do uso de tais áreas, elegendo “a tabela de classiﬁcação
nacional de atividades econômicas (CNAE) versão 2.0, aprovada pela Comissão
Nacional de Classiﬁcação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e
adaptada para ﬁns de Adequação do Uso do Solo com os agrupamentos listados no
anexo, parte integrante desta Lei Complementar”.
Ainda sobre a adequação de usos, o artigo 59 da lei do Plano Diretor dá ao
17 Lei Complementar 60/2000, Art. 18 A requerimento do interessado a Prefeitura fornecerá, através de consulta
de viabilidade, informações sobre o zoneamento e os indicadores urbanísticos básicos vigentes relativos ao imóvel
onde pretende construir.
18 O plano diretor, a partir de um diagnóstico cientíﬁco da realidade ísica, social, econômica, política e
administrativa da cidade, do município e de sua região, apresenta um conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas
deﬁnidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal. (VILLAÇA, 1999, p. 238). Nesse
sentido, o zoneamento seria um dos instrumentos possíveis de análise dentro do plano diretor, dividindo “a
cidade (normalmente apenas a área urbana) em zonas teoricamente homogêneas dentro das quais as mesmas
diretrizes espaciais são aplicadas. Essas diretrizes limitam-se, normalmente, a estipular índices máximos
relativos à taxa de ocupação, índice de aproveitamento máximo do lote, número máximo de pavimentos e
afastamentos frontais e laterais, assim como os usos permitidos em cada uma das zonas” (SABOYA, 2008).
19
Lei Complementar 482/2014, Art. 59. Para efeitos desta Lei Complementar, as categorias de uso são
estabelecidas segundo a tabela de classiﬁcação nacional de atividades econômicas (CNAE) versão 2.0, aprovada
pela Comissão Nacional de Classiﬁcação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e adaptada para ﬁns
de Adequação do Uso do Solo com os agrupamentos listados no anexo, parte integrante desta Lei Complementar.
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Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) a atribuição de sanar
dúvidas ou indicar alterações sobre as deﬁnições e alcances dos usos, aduzindo que
estas serão apreciadas e julgadas pelo Instituto depois de considerados os critérios
da Comissão Nacional de Classiﬁcação.
Assim, pode-se concluir que o zoneamento de cada área (categoria) representa
determinadas limitações vocacionais e de uso, as quais são especiﬁcamente
avaliadas conforme o parâmetro da tabela de classiﬁcação nacional de atividades
econômicas (CNAE).
Com isso, entende-se que a consulta de viabilidade, que visa dar
informações sobre o zoneamento da área em que se pretende construir, deveria
abranger uma dupla leitura: a leitura vocacional (com base na categoria de
ocupação do solo) e a leitura de uso de solo, baseada no parâmetro indicado no
artigo 59 do Plano Diretor.
No site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, existe pequena descrição do
conceito, dos requisitos para requerimento e da forma de solicitação da consulta de
20
viabilidade para construção expedida pela SMDU .
Por todo o exposto, quanto à natureza jurídica da consulta de viabilidade, adotase o entendimento de que esta é um ato administrativo vinculado e não
discricionário, eis que pautada em critérios legais para deferimento.
Segundo Carvalho Filho (2017, p. 132), nos atos vinculados “os elementos para o
deferimento (...) já se encontram na lei, de modo que ao agente caberá apenas
veriﬁcar se quem o reivindica preenche os requisitos exigidos e, em caso positivo,
deverá conferir a licença sem qualquer outra indagação”.
No caso em questão, com base no conceito estabelecido no artigo 18 do Código
de Obras e nos artigos 42 a 50 e 59 da Lei Complementar n. 482, de 17 de janeiro de
2014, anteriormente explicados, compreende-se não haver ao administrador
judicial uma discricionariedade que o permita avaliar critérios de conveniência e
oportunidade para aprovação de construção desconforme ao Plano Diretor.
Tal conclusão advém tanto dos artigos citados quanto do espírito da lei que
20

É possível identiﬁcar esses critérios no site do município de Florianópolis, disponível em: <http://
portal.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&acao=open&id=3266&menu>. Acesso
em 20 jun. 2017.
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regulamenta a execução da política urbana, o Estatuto da Cidades (Lei
10.257/2001), que inclui como uma das diretrizes da política urbana a “gestão
democrática por meio da participação da população e de associações
representativas (...) na formulação, execução e acompanhamento de planos,
21
programas e projetos de desenvolvimento urbano” . Tal dispositivo harmoniza-se,
inclusive, aos novos moldes do direito administrativo positivo, que se preocupa em
se desvincular da simbologia autoritária vinculada ao ato administrativo clássico,
formulado e declarado numa incomunicabilidade com os anseios e limites dos
grupos e dos indivíduos (Matos, 2011, p. 183-185).
Nesse sentido, reforçando a característica de ato vinculado da consulta e
demonstrado sua importância enquanto ato administrativo, destaca-se a redação
do artigo 269 do Plano Diretor, que torna obrigatória a indicação, dentro da
consulta de viabilidade, da “necessidade de realização do EIV conforme o
22
empreendimento ou atividade proposto nos termos da Lei .
Explicado o conceito, a competência para sua expedição e a natureza jurídica do
ato administrativo da consulta de viabilidade, resta avaliar o objeto do presente
estudo: a consulta de viabilidade positiva expedida no processo n. 02859/2016.

O parecer de n. DSV-0254/2016, emitido em 24/06/2016 pelo IPUF explica
que, pelo zoneamento da Lei Complementar n. 482/2014, o imóvel localiza-se em
23
Área de Urbanização Especial (AUE) . Sobre o uso adequado para tal categoria,
indica que o código de atividade mais próximo ao uso proposto pelo requerente é o
CNAE 5240-1/01, que, pela “tabela de adequação de usos, anexo F02, Item 52.4 Atividades auxiliares dos transportes aéreos é proibido no zoneamento AUE”.
Em 04/07/2016, a Superintendente do IPUF à época emitiu o o ício OE 260/
IPUF/GAB/2016 destinado ao requerente do empreendimento para informar que a
lei vigente do Plano Diretor (LC482/2014) seria substituída em breve, eis que estava
em processo a elaboração novo Plano Diretor conforme determinação judicial.
Nesse mesmo o ício, em virtude da complexidade e dimensões do referido
empreendimento, bem como os possíveis impactos que o mesmo pode gerar no
entorno da área, orienta o empreendedor a elaborar os necessários estudos
ambientais e apresenta-los ao órgãos pertinentes com o objetivo de obter as licenças
imprescindíveis a continuidade do processo e a realizar audiência pública para
consultar a comunidade local sobre a possível implantação do empreendimento,
informando-a sobre todos os aspectos do empreendimento.
Um dia após a emissão deste o ício, em 05/07/2016, o Secretário da SMDU
à época assina digitalmente a consulta de viabilidade para construção do
empreendimento, adotando o o ício OE 260/IPUF/GAB/2016 como motivação
para considerar adequado o uso de “atividades auxiliares dos transportes
aéreos” proposto.
Destaca-se que, embora entenda-se que o parecer DSV-0254/2016 não tem o
poder de vincular a decisão da autoridade que tem a competência para praticar o
ato administrativo ﬁnal (Carvalho Filho, p. 141), no caso em discussão, causa
estranheza a rejeição e desconsideração do documento técnico do IPUF e a adoção,

. A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO
PROCESSO N.
/
O processo administrativo n. 02859/2016, referente à consulta de viabilidade do
EMPREENDIMENTO AERO. COST. ESM. JURERE LTDA, conhecido pela
comunidade de Ratones como o “aeródromo de Ratones”, é composto por três
documentos principais: o parecer DSV-0254/2016 (emitido pelo IPUF), o o ício OE
260/IPUF/GAB/2016 e a decisão ﬁnal do Secretário da SMDU que deu parecer de
consulta de viabilidade positivo.
21

Lei 10.257/2001, Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) II – gestão democrática por meio da
participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
22
Lei Complementar 482/2014, Art. 269 A consulta de viabilidade expedida pelo órgão municipal competente
deverá indicar obrigatoriamente a necessidade de realização do EIV conforme o empreendimento ou atividade
proposto nos termos da Lei.

23

Lei Complementar 482/2014, Art. 42 Para efeitos de aplicação do Plano Diretor, o território está dividido em
áreas delimitadas nos mapas em anexo que são partes integrantes desta Lei Complementar, segundo as categorias
a seguir: (Regulamentado pelo Decreto nº 12.923/2014) (...)
§ 2º Macro Áreas de Transição, que permitem usos urbanos de baixa densidade com a função de proteger as Áreas
de Usos não Urbanos e reservar áreas para expansão urbana em longo prazo:
(...) III - Área de Urbanização Especial (AUE) - grandes áreas urbanizáveis a partir de projeto amplo, que reserva
setor predominante para preservação ambiental e adensa a área remanescente, criando novas centralidades
caracterizadas pela mescla de funções e espaços humanizados;
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como motivo de decidir, de o ício encaminhado pela Superintendente do IPUF ao
empreendedor dando orientações não vinculativas ou tecnicamente embasadas.
No entendimento de Carvalho Filho (2017, p. 141), se “o ato decisório deﬁne a
questão de modo contrário ao parecer, deverá a autoridade expressar formalmente
as razões que a levaram a decidir de modo contrário ao opinamento do parecer, sob
pena de ser considerado abuso de poder o ato que praticar, justamente por não
render ensejo à veriﬁcação de sua legalidade”.
Com isso, tem-se o primeiro indício de ilegalidade do ato administrativo
avaliado: o elemento motivo, complementado pelo suposto abuso do poder
referente à não consideração do parecer emitido pelo IPUF.
O vício de motivo, no caso em questão, é veriﬁcado pois, como já dito
anteriormente, entende-se que a consulta de viabilidade é ato administrativo
vinculado, que realiza análise de situação fática já delineada na norma legal, qual
seja, a Lei Complementar 482/2014.
A decisão ﬁnal que aprova a consulta de viabilidade, no entanto, adota como
motivo determinante do ato administrativo o o ício OE 260/IPUF/GAB/2016, que
apenas dá orientações ao requerente do empreendimento, sem adentrar na
adequação do uso relativa ao Plano Diretor atualmente vigente.
Diante disso, tem-se como insubsistente o motivo apontado pela SMDU e, logo,
baseando-se na teoria dos motivos determinantes, insubsistente também o ato que
se utilizou de tal motivo como base.
O segundo elemento considerado como viciado no ato administrativo
expedido pela SMDU é a competência. No item 3.1 deste ensaio, ﬁxou-se a
competência da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, e, mais especiﬁcamente,
da Gerência de Normas Urbanísticas para a expedição das Consultas de
24
Viabilidade de construção .
No caso do processo n. 026859/2016, embora o documento tenha sido

elaborado nos moldes e com o endereçamento da Diretoria competente, o mesmo
foi assinado digitalmente pelo Secretário Municipal da SMDU, que aparentemente
avocou a competência para emissão do ato.
Nesse sentido, entende-se que houve uma violação ao caráter de
inderrogabilidade da competência, pois a avocação, quando necessária, deve ser
exceção, não podendo ser utilizada de forma indiscriminada e sem motivos
justiﬁcáveis, estruturados a partir de pressupostos legais.
Isso posto, conclui-se que o ato administrativo da consulta da viabilidade,
expedido em 05/07/2016 no processo n 026859/2016, possui vícios em seus
elementos de competência e de motivo.
O sistema dicotômico de nulidades, adotado por Carvalho Filho, o vício de
motivo, por sua natureza, não é convalidável, restando insubsistente o ato
administrativo por ele inquinado, o que pode e deve ser aplicado ao caso em questão.
Assim, conclui-se que tal ato poderá ser invalidado tanto pelo Poder Judiciário
quanto pela própria Administração, operando efeito ex tunc, o que o que
implicaria provavelmente na nulidade da tramitação de eventuais consultas de
viabilidade ambiental existentes perante os órgãos ambientais para concessão
das Licenças Ambientais pertinentes.

24

Art. 26 - À Diretoria de Arquitetura e Urbanismo compete especiﬁcamente atuar, através de suas Gerências
especiﬁcas, a saber:
I –A Gerência de Normas Urbanísticas compete:
a) – analisar, aprovar e ﬁscalizar projetos arquitetônicos para construção, reforma ou acréscimo de ediﬁcações;
(...)
g) – expedir as Consultas de Viabilidade para construção, instalação de atividades comerciais e parcelamento
do solo; (...)

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os atos administrativos, regidos pelo direito público e estabelecidos a partir da
combinação de vontade emanada de agente da Administração Pública e de um
conteúdo voltado à produção de efeitos jurídicos com ﬁm público, possuem cinco
elementos de validade: a competência, a forma, o objeto, os motivos e a ﬁnalidade.
Ausentes algum dos elementos tem-se um vício de legalidade que pode, a
depender da situação, levar ao desfazimento do ato administrativo ou à sua
convalidação. Apenas os elementos de forma, competência e objeto (quando
plúrimo) permitem a convalidação do ato nascido viciado.
Dentro do município de Florianópolis, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SMDU) e o Instituto de
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Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) possuem a competência para,
respectivamente, expedir Consultas de Viabilidade para construção de atividades
comerciais (por meio da da Gerência de Normas Urbanísticas da Diretoria de
Arquitetura e Urbanismo da SMDU) e para analisar as proposições de uso do solo
do município (atribuição do Diretor de Operações do IPUF).
Na organização administrativa do município, a SMDU compõe parte da
administração direta enquanto o IPUF é entidade componente da administração
indireta, vinculado à primeira, que exerce poder de supervisão sobre ele.
A consulta de viabilidade, conceituada no artigo 18 da Lei Complementar n. 60,
de 11 de maio de 2000, é ato administrativo que vincula o gestor à observância estrita
dos artigos 42 a 50 e 59 da Lei Complementar n. 482, de 17 de janeiro de 2014.
Com base em tais premissas o presente trabalho analisou a consulta de
viabilidade expedida no processo n. 026859/2016, concluindo que esta possui
vícios de motivo e de competência.
O vício de motivo é veriﬁcado pois entende-se que a consulta de viabilidade é
ato administrativo vinculado, que realiza análise de situação fática já delineada na
norma legal, qual seja, a Lei Complementar 482/2014. No entanto, a decisão ﬁnal
que aprova a consulta de viabilidade, adota como motivo determinante do ato
administrativo o o ício OE 260/IPUF/GAB/2016, que apenas dá orientações ao
requerente do empreendimento, sem adentrar na adequação do uso relativa ao
Plano Diretor atualmente vigente.
Diante disso, tem-se como insubsistente o motivo apontado pela SMDU e, logo,
baseando-se na teoria dos motivos determinantes, insubsistente também o ato que
se utilizou de tal motivo como base.
O segundo elemento considerado como viciado no ato administrativo expedido
pela SMDU é a competência. No item 3.1 deste ensaio, ﬁxou-se a competência da
Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, e, mais especiﬁcamente, da Gerência de
Normas Urbanísticas para a expedição das Consultas de Viabilidade de construção.
No caso do processo n. 026859/2016, embora o documento tenha sido
elaborado nos moldes e com o endereçamento da Diretoria competente, o mesmo
foi assinado digitalmente pelo Secretário Municipal da SMDU, que aparentemente

avocou a competência para emissão do ato.
Nesse sentido, entende-se que houve uma violação do caráter de
inderrogabilidade da competência, pois a avocação, quando necessária, deve ser
exceção, não podendo ser utilizada de forma indiscriminada e sem motivos
justiﬁcáveis, estruturados a partir de pressupostos legais.
Isso posto, com base no sistema dicotômico de nulidades, fundamentado nos
ensinamentos de Carvalho Filho, entendeu-se que o vício de motivo, por sua
natureza, não é convalidável, restando insubsistente o ato administrativo por ele
inquinado, o que pode e deve ser aplicado ao caso em questão.
Não menos relevante, é a constatação que tal postura não condiz com os
objetivos da Constituição Federal de 1988, que constrói um novo modelo de
planejamento urbano voltado ao desenvolvimento aliado aos interesses
comunitários e à preservação dos bens ambientais.
Assim, a partir da perspectiva adotada neste ensaio, entende-se que o ato
administrativo de emissão de consulta de viabilidade favorável, assinado pelo
Secretário Municipal da SMDU dentro do processo n. 026859/2016 poderá ser
invalidado tanto pelo Poder Judiciário quanto pela própria Administração,
operando efeito ex tunc. Tal efeito, provavelmente, implicaria na nulidade da
tramitação de eventuais consultas de viabilidade ambiental existentes perante
os órgãos competentes para concessão das Licenças Ambientais pertinentes,
visto que a licença de viabilidade é requisito para a análise e posterior concessão
de tais licenças.
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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: ÁREA DE
RISCO POR ARMAZENAGEM DE INFLAMÁVEIS
LÍQUIDOS EM TANQUES INSTALADOS NO
INTERIOR DE PRÉDIOS

das demais condições de segurança inauguradas pela nova redação da NR-20? O
tema reﬂete efervescente e constante debate da seara trabalhista: sua abordagem
protecionista. Sua atualidade, remonta a preocupação com a segurança no
ambiente laboral, aqui especialmente no que tange ao perigo de incêndio gerado
pelo agente inﬂamáveis. Os marcos teóricos eleitos para o presente trabalho são
eminentemente de cunho jurisprudencial e normativo, e sugerem, como resposta
ao problema apresentado, uma deﬁnição da área de risco para a atividade de
armazenamento de inﬂamáveis líquidos em tanques instalados no interior de
prédio. O método empregado é o dedutivo e o procedimento é o monográﬁco,
sendo utilizado como critério de pesquisa o bibliográﬁco, com especial atenção,
portanto, as fontes legislativas e sua aplicabilidade extraídas da jurisprudência. Por
ﬁm, cumpre esclarecer que o método também funcionará como limite que, pela
natureza do meio cientíﬁco eleita, é realizado de forma sucinta.

Pâmella da Silva Rocha*

Resumo: Este artigo aborda a deﬁnição da área de risco pela atividade de
armazenamento de inﬂamáveis líquidos em tanques instalados no interior de
ediﬁcações e o direito ao adicional de periculosidade aos trabalhadores que operam
sob sua incidência. Isso porque, desde meados de 2010, a Orientação
Jurisprudencial nº385 da Subseção Especializada em Dissídios Individuais do
Tribunal Superior do Trabalho paciﬁcou entendimento de que é devido o adicional
de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edi ício onde
estão instalados tanques para armazenamento de líquido inﬂamável, em
quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área
interna da construção vertical. Tal entendimento foi alcançado percorrendo uma
interpretação legislativa que conjuga as Normas Regulamentadoras nº16 e nº20,
ambas integrantes da Portaria nº3214/1978, mormente no que tange a quantidade
limite para a atividade de armazenamento de líquidos inﬂamáveis. Por sua vez, a
Portaria nº3214/1978 é a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego
que trata das operações deﬁnidas pela Consolidação das Leis do Trabalho como
perigosas, em seu artigo 193. No entanto, a NR-20 sofreu alterações que estão
vigentes desde 2013 e impactam diretamente na matéria pois, além de alterar a
quantidade limite, passou a elencar uma série de outras condições de segurança
para este tipo de atividade. Desta forma, o problema traçado para o presente artigo
é responder ao seguinte questionamento: Para aplicação da referida OJ nº385 da
SDI do TST, deve-se observar apenas a capacidade dos tanques quanto ao limite
legal para armazenamento de líquidos inﬂamáveis ou deve prever o cumprimento
* Advogada, Pós-graduada em Direito Material e Processo do Trabalho pelas instituições
Universidade do Vale do Itajaí/SC e AMATRA/SC, 2017. E-mail para contato: psilvarocha@gmail.com
Link para currículo na plataforma lattes http://lattes.cnpq.br/6717545033705515

Palavras-chave: Adicional de Periculosidade; Inﬂamáveis; Área de risco;
Construção vertical.

Abstract: This article discusses the deﬁnition of the risk area by the activity
of storing ﬂammable liquids in tanks installed inside buildings and the
additional pay for dangerousness due to the workers that operate under its
incidence. This is because since mid-2010, the TST (Supreme labor court in
Brazil) Jurisprudence nº385 has paciﬁed the understanding that Additional
Pay for Dangerousness is due to the employee who develops activities in a
building where tanks are installed for storing ﬂammable liquids, in a
quantity above the legal limit, considering as an area of risk the whole
internal area of vertical construction. This understanding was reached
through a legislative interpretation that combines Regulatory Rules (NR)
nº16 and nº20, both members of the Portaria nº3214/1978, mainly
regarding the legal limit quantity for the activity of storing ﬂammable
liquids. In turn, Portaria nº3214/1978 is the regulations of the Ministry of
Labor and Employment which deals with the operations deﬁned by the
Consolidation of Labor Laws as dangerous in its article 193. However, the

80

NR-20 has undergone changes that have been in force since 2013 and have a
direct impact on this matter, because more than changing the legal limit for
storing ﬂammable liquids it started to list a number of other safety
conditions for this type of activity. Therefore, the problem drawn for this
article is to answer the following question: For application the Jurisprudence
nº 385 of TST, should only be observed the capacity of the tanks as to the
legal limit for storing ﬂammable liquids or must predict the fulﬁlment of the
others security conditions inaugurated by the new NR-20 draft? The object
here reﬂects an eﬀervescent and constant debate inside Brazilian Labor
Court: its protectionist approach. The actuality of this regarding to the
concern with safety in the working environment, especially with the danger
of ﬁre generated by the inﬂammable agents. The theoretical frameworks
chosen for this article are eminently based on jurisprudence and laws, and
suggest, as a response to the problem presented, a deﬁnition of the risk area
for the activity of storing ﬂammable liquids in tanks installed inside the
building. The method used is the deductive and the procedure is the
monographic one, being used as a bibliographical research criterion, with
special attention, therefore, the legislative sources and their applicability
extracted from the jurisprudence. Finally, it should be clariﬁed that the
method also functions as a limit which, by the nature of the chosen scientiﬁc
milieu, is summarized.
Keywords: Additional Pay for Dangerousness; Flammable liquids; Risk area;
Vertical building.
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. INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda o adicional de periculosidade devido ao
trabalhador que opera em área de risco por armazenagem de inﬂamáveis
líquidos em tanques instalados no interior de edi ícios e tem por objetivo
sugerir uma deﬁnição para essa área de risco.
A abordagem do tema será realizada a partir de marcos jurisprudenciais e
normativos. Assim, conforme o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) elege como perigoso o agente inﬂamável, a Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego nº3214/78 trata da regulamentação do Adicional de
Periculosidade na Norma Regulamentadora nº16 (NR-16) e, também, na Norma
Regulamentadora nº20 (NR-20) trata da segurança no trabalho com inﬂamáveis.
Enquanto que a redação original da Portaria nº3214/78 previa apenas a forma
enterrada para tanques no interior de edi ícios, a Portaria da Secretaria de Inspeção
do Trabalho (SIT) n°308 de 29/02/2012, que alterou sua redação, além de inaugurar
exceção aplicável para tanques de super ícies destinados à alimentação de
geradores utilizados em situações de emergência, listou outros requisitos para a
atividade, ou seja, a Portaria da SIT n°308 trouxe a possibilidade de
armazenamento de inﬂamáveis no interior de prédios através de tanques,
aumentou a quantidade limite e listou requisitos para construção e manutenção de
tanques no interior de ediﬁcações.
Em paralelo, a NR-16 não estabeleceu quantidade limite para a atividade de
armazenagem de líquidos inﬂamáveis e a Orientação Jurisprudencial (OJ) nº385 da
Subseção Especializada em Dissídios Individuais - I (SDII) do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) previa desde meados de 2010 que é devido o adicional de
1
periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em prédio onde
estão instalados tanques para armazenagem de líquidos inﬂamáveis, em
quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área
interna da construção vertical.
1

Prédio ou edi ício são utilizados neste trabalho como sinônimos e compartilham conceito previsto no
glossário da NR-20, qual seja “construção com pavimentos, cuja ﬁnalidade é abrigar atividades
humanas, classiﬁcada pelo tipo de utilização em comercial, de serviços, cultural, etc.”
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Desta forma, com a manutenção da redação da OJ SDI-385 do TST desde 2010,
atualmente deve-se observar apenas a capacidade dos tanques quanto ao limite
legal para armazenamento de líquidos inﬂamáveis ou o cumprimento das demais
condições de segurança inauguradas pela nova redação da NR-20?
A justiﬁcativa do tema reside na observação de alterações legislativas que
impactam em conteúdo pacíﬁco na jurisprudência, e sua atualidade pode tanto ser
apontada com referência ao princípio protecionista basilar do Direito do Trabalho e
a vigência da Lei nº13.425/2017, popularmente chamada de “Lei Kiss”, quanto
irradiar tema global como o controle de convencionalidade da Convenção nº137 da
Organização Internacional do Trabalho, que cumpriu seu decênio da ratiﬁcação
pelo Brasil em 2017 e estabelece o compromisso do país com a construção e
manutenção de ambientes seguros de trabalho, especialmente no que tange ao
armazenamento de inﬂamáveis.
Para tal, este artigo foi organizado da seguinte forma: Conceito legal e
abrangência do Adicional de Periculosidade; Deﬁnições nas Normas
Regulamentadoras nº16 e nº20 da Portaria nº3214/78; A OJ SDII-385 do TST;
Posterior alteração na redação da NR-20; A deﬁnição da área de risco para a
atividade de armazenagem de inﬂamáveis líquidos em tanques instalados no
interior dos prédios; E, ﬁnalmente, como proposta objetiva ao problema,
deﬁnir a área de risco para a atividade de armazenamento de inﬂamáveis
líquidos em tanques instalados no interior de prédio em conformidade com a
atual redação da NR-20.
Por ﬁm, cumpre esclarecer que a abordagem aqui sugerida e aplicada no
desenvolvimento deste artigo não tem a pretensão de exaurir o conteúdo e, dentro
de uma proposta compatível com uma mostra de pesquisa, visa elucidar textos
normativos de forma que possa irradiar argumentos que eventualmente
impulsionem o desenvolvimento de pesquisa ulterior.

. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
No presente trabalho, o adicional de periculosidade será abordado segundo
conceito extraído da norma e do entendimento jurisprudencial.
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2.1 Conceito e abrangência
O artigo 193 da CLT deﬁne que:
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição
permanente do trabalhador a:
I - inﬂamáveis, explosivos ou energia elétrica;
[...]
(Grifou-se)

A referida regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego veio através
da Portaria n°3214/78 que trata, no anexo 2 da Norma Regulamentadora nº16, do
agente perigoso inﬂamáveis, prevendo enquadramento tanto para os
trabalhadores que se dedicam à atividade ou operações, quanto àqueles que
operam nas áreas de risco, conforme deﬁne seu item 1, in verbis:
1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo
aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações,
bem como àqueles que operam na área de risco adicional de 30%
(trinta por cento), as realizadas:
[...]
b) no transporte e armazenagem de inﬂamáveis líquidos e gasosos
liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseiﬁcados ou decantados.
[...]
(Grifou-se)

Ou seja, além do trabalho com o agente perigoso eleito pela CLT, leia-se aqui
inﬂamáveis, também o adicional de periculosidade é devido ao trabalhador que
exercer atividade em ambiente que implica risco acentuado, ou seja, nas
denominadas pela Portaria áreas de risco. Desta forma, a norma manteve sob seu
manto não apenas os trabalhadores que se dedicam a atividades com inﬂamáveis
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líquidos, mas também aqueles que operam na área de risco por sua armazenagem,
conferindo-lhes, igualmente, direito à percepção do adicional de periculosidade.
É importante mencionar que na jurisprudência este risco acentuado que
caracteriza o agente perigoso e gera o direito à percepção do adicional de
periculosidade, tem como escopo compensar o risco à vida que o trabalhador está
2
exposto em decorrência da relação laboral .
Portanto, para avaliar condições de trabalho perigosas com inﬂamáveis
líquidos é inarredável traçar sua correspondente área de risco gerada por cada
atividade/operação, mais especiﬁcamente neste trabalho, a atividade de
armazenamento de inﬂamáveis líquidos em tanques instalados no interior de
prédio e sua correspondente área de risco.
Neste norte, para inaugurar os estudos, esclareça-se que a NR-16 não
estabelece quantidade limite para a atividade de armazenamento de líquidos
inﬂamáveis, somente o elencando para atividades de transporte, conforme teor
do item 16.6:
16.6 As operações de transporte de inﬂamáveis líquidos ou
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4.1 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos
inﬂamáveis em embalagens certiﬁcadas, simples, compostas ou
combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no Quadro I
abaixo, independentemente do número total de embalagens
manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas as
Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, a Norma NBR 11564/91 e a legislação sobre produtos perigosos
relativa aos meios de transporte utilizados;
4.2 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de
até cinco litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos
inﬂamáveis, independentemente do número total de recipientes
manuseados,

armazenados

ou

transportados,

sempre

que

obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos
relativa aos meios de transporte utilizados.
(Grifou-se)

gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são
consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o

Assim, apresentado o agente perigoso inﬂamáveis através de seu conceito

transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos)

legal e aplicação pela atuação judiciária (jurisprudência), o adicional de
periculosidade e sua abrangência aos trabalhadores que operam em área de risco, a
atividade de armazenamento sob incidência, com as ressalvas de que a NR-16 não
estabelece quantidade limite para o armazenamento de líquidos inﬂamáveis e
elenca requisitos legais para exclusão da periculosidade na atividade, cumpre traçar
a área de risco correspondente ao armazenamento de inﬂamáveis líquidos.

litros para os inﬂamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos
para os inﬂamáveis gasosos liquefeitos.
(Grifou-se)

Além disso, também elenca requisitos legais para exclusão da periculosidade
por armazenamento de inﬂamáveis em seus os itens 4 e subitens 4.1 e 4.2, donde
extrai-se:

2.2. Área de Risco

4 - Não caracterizam periculosidade, para ﬁns de percepção de
adicional:
2

À título ilustrativo cita-se TRT-12ª R. - RO 0001992-48.2010.5.12.0046 - 1ª C.
- Relatora Viviane Colucci - DJe 06.02.2013, TRT-12ª R. - RO 0004654-77.2013.5.12.0046 - 5ª C.
- Relatora Maria de Lourdes Leiria - DJe 15.02.2019 e TST – AIRR nº 1368-85.2015.5.08.0126. 8ªT.
Relatora Ministra: Dora Maria da Costa. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 23 jun. 2017.

O item 3 do Anexo 2 da NR-16, em seu quadro de atividades/área de
risco, prevê:
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norma para sua deﬁnição.
Assim, adentremos no estudo da Norma Regulamentadora nº20 da Portaria
nº3214/78 que aborda especiﬁcamente o tema Segurança e Saúde no Trabalho
com Inﬂamáveis.
Exerto do quadro em referência na norma

Esclareça-se que dentre o conjunto de atividades e suas respectivas deﬁnições
de área de risco na norma (integralidade do quadro supra), para o presente
pinçou-se apenas aqueles que permearão o estudo da matéria, mantendo-se a
coesão.
Diante do quadro supra, tem-se: para tanques a norma estabeleceu como
área de risco toda a bacia de segurança; já a alínea s, que trata do
armazenamento de líquidos inﬂamáveis em recinto fechado, ﬁca estabelecido
como área de risco toda a área interna do recinto. Isto é: temos enquadramento
do objeto de estudo no presente trabalho em duas alíneas, “d” e “s”, pois
enquanto a alínea “d” trata especiﬁcamente de tanques, a alínea “s” situa-o no
nosso parâmetro, qual seja, recinto fechado, aqui o interior de edi ício.
De onde se conclui que: trabalhadores que operam na área de risco por
armazenagem de inﬂamáveis líquidos tem direito a percepção do adicional de
periculosidade e, se essa armazenagem for em tanques, a área de risco
estabelecida pela norma é denominada bacia de segurança. De outra sorte, em
se tratando de armazenamento em vasilhames, a área de risco é toda a área
interna do recinto.
Bacia de segurança não possui conceito abordado pela norma em referência,
o que signiﬁca dizer que não existe um parâmetro legal para sua constituição e
efetiva determinação no espaço.
Diante do ora exposto, duas problemáticas dentro do tema ganham
relevância: além da norma regulamentadora que trata do adicional de
periculosidade não prever quantidade limite para a atividade de armazenamento
de líquidos inﬂamáveis no interior de prédios, a área de risco para tanques, qual
seja, toda a bacia de segurança, não possui conceito ou parâmetro legal na

. NORMA REGULAMENTADORA n
PORTARIA n
/ - Inﬂamáveis

DA

A NR-20 é norma de gestão e, nesse sentido, estabelece um núcleo mínimo de
requisitos para projeto de instalação, análise de riscos, capacitação de
trabalhadores, plano de resposta à emergências da instalação, responsabilidades,
normas para segurança de tanques de líquidos inﬂamáveis no interior de edi ícios,
etc., isto é: a NR-20 disciplina o gerenciamento de riscos para manutenção de
tanques de líquidos inﬂamáveis no interior de edi ícios, conforme já estabelece as
premissas em seu teor:
20.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos
mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os
fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração,
produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de
inﬂamáveis e líquidos combustíveis.
(Grifou-se)

Mais uma vez, não se quer aqui limitar o conteúdo e/ou abrangência da referida
norma, mas, conforme já delineado, irá tratar apenas o conteúdo pertinente ao
presente estudo.
Assim, enquanto a NR-16 trata do agente inﬂamáveis eleito pelo art. 193, I
da CLT como perigoso e estabelece que trabalhadores que operam na área de
risco tem direito à percepção de adicional de periculosidade, a NR-20 dispõe
requisitos mínimos para a segurança da área de risco gerada pelo
armazenamento de inﬂamáveis.
Conforme já conceituado, o agente foi eleito perigoso em razão do seu potencial
para gerar riscos e o adicional de periculosidade visa compensar trabalhadores que
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ﬁcam expostos a condições laborais que possam ceifar suas vidas.
O risco potencial dos inﬂamáveis é o incêndio, que na linguagem técnica
inicia com a combustão, que conforme Giovanni Moraes de Araújo é a “reação
química de oxidação, exotérmica, favorecida por uma energia de iniciação, quando
os componentes, combustível e oxidante (geralmente o oxigênio do ar) se
encontram em concentrações apropriadas”, ou seja, por esta razão os líquidos
inﬂamáveis são conceituados de acordo com seu ponto de fulgor, que é “a menor
temperatura de um líquido ou sólido, na qual os vapores inﬂamáveis misturados ao
ar atmosféricos, e na presença de uma fonte de ignição, iniciam a reação em
combustão”1 que quando sem controle, caracteriza a condição de incêndio.
(ARAÚJO, 2007)
Para efeito do adicional de periculosidade, a norma estabelece seu
conceito conforme previsão na NR-20:
20.3.1 Líquidos inﬂamáveis: são líquidos que possuem ponto de
fulgor ≤ 60ºC.

Isso quer dizer que, conforme a matéria de ambas as normas
regulamentadoras se aproxima neste estudo, também a NR-20 participa do
conjunto de normas da Portaria nº3214/78, juntamente com a NR-16, inclusive é
a responsável pelo conceito do agente perigoso inﬂamáveis eleito na CLT, sob
incidência do adicional de periculosidade abordado na NR-16, todos objetos do
presente trabalho. Nesse sentido, ambas serão abordadas, com avaliação sucinta,
indicando o conteúdo pertinente.

. . Redação Original da NR

– Deﬁnição do limite legal

Na redação original dada pela Portaria n°3.214/78, o armazenamento de
líquidos inﬂamáveis no interior de edi ícios deveria ser feito por meio de tanques
enterrados e, em casos de armazenamento em recipientes, sua capacidade
3

ARAÚJO, Giovanni Moraes de; BENITO, Juarez; SOUZA, Carlos Roberto C. de. Normas
Regulamentadoras Comentadas: Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho. p. 759;
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máxima deveria ser de 250 litros cada um, conforme referência:
NR 20 - LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS - Portaria GM
nº3.214, de 08 de junho de 1978 Publicação - DOU 06/07/78
[ ... ]
20.2.7 Os tanques para armazenamento de líquidos inﬂamáveis
somente poderão ser instalados no interior de edi ícios sob a forma
de tanques enterrados.
[ ... ]
20.2.13 O armazenamento de líquidos inﬂamáveis dentro do edi ício só
poderá ser feito com recipientes cuja capacidade máxima seja de 250
(duzentos e cinquenta) litros por recipiente.
(Grifou-se)

Isto é: por determinação expressa em lei, tanques instalados no interior de
edi ícios destinados ao armazenamento de inﬂamáveis não poderiam ser de outra
forma que não enterrados; da mesma forma que, em caso de armazenamento em
recipientes, estes não deveriam ultrapassar a capacidade máxima de 250 (duzentos
e cinquenta) litros por recipiente.
Assim, no que tange a quantidade limite para a atividade de
armazenamento de inﬂamáveis líquidos, não abordada na NR-16, a NR-20
estabeleceu em 250 (duzentos e cinquenta) litros por recipiente e, portanto, aquela
área de risco abordada na alínea “s” do item 3 do Anexo 2 da NR-16, em seu quadro
de atividades/área de risco, que trata do armazenamento de líquidos inﬂamáveis
em recinto fechado, teria como área de risco toda a área interna do recinto.
Diante deste contexto, a jurisprudência remeteu à NR-20 a deﬁnição de
quantidade limite para armazenamento de líquidos inﬂamáveis em tanques no
interior de edi ícios, entendendo como toda a área interna do recinto
correspondente à toda a área interna da ediﬁcação, quando não cumpridos os
requisitos legais quanto ao volume armazenado, consolidando entendimento na
Orientação Jurisprudencial n°385 da SDII do TST:
385.

ADICIONAL

DE

PERICULOSIDADE.

DEVIDO.

ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO.
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CONSTRUÇÃO VERTICAL. (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010)

20.17.2.1 A instalação do tanque no interior do edi ício deve ser precedida

É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que

de Projeto e de Análise Preliminar de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos

desenvolve suas atividades em edi ício (construção vertical), seja em

elaborados por proﬁssional habilitado, contemplando os aspectos de

pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para

segurança,

armazenamento de líquido inﬂamável, em quantidade acima do limite

Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão

legal, considerando-se como área de risco toda a área Interna da

destas,

construção vertical.

regulamentações pertinentes, e deve obedecer aos seguintes critérios:

(Grifou-se)

a) localizar-se no pavimento térreo, subsolo ou pilotis, em área

nas

saúde

e

normas

meio

ambiente

internacionais,

previstos

bem

como

nas
nas

Normas
demais

exclusivamente destinada para tal ﬁm;

Portanto, consagrou-se na jurisprudência uma abordagem da NR-16 em
conjunto com a NR-20, especialmente no que tange a deﬁnição da quantidade
limite para o armazenamento de inﬂamáveis líquidos em tanques no interior de
recintos fechados e sua respectiva área de risco.

b) deve dispor de sistema de contenção de vazamentos;
c) deve conter até 3 tanques separados entre si e do restante da ediﬁcação
por paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas e porta do tipo
corta-fogo;
d) possuir volume total de armazenagem de no máximo 3.000 litros,

. . Posterior alteração

em cada tanque;
e) possuir aprovação pela autoridade competente;

Em 29/02/2012 a Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho n°308 alterou a
redação da NR-20 e, atualmente, determina que o armazenamento de líquidos
inﬂamáveis no interior de prédios deve obedecer outras exigências além da
capacidade máxima, agora de 3.000 (três mil) litros, senão vejamos:

f) os tanques devem ser metálicos;
g) possuir sistemas automáticos de detecção e combate a incêndios,
bem como saídas de emergência dimensionadas conforme normas
técnicas;
h) os tanques devem estar localizados de forma a não bloquear, em caso

20.17 Tanque de líquidos inﬂamáveis no interior de edi ícios

de emergência, o acesso às saídas de emergência e aos sistemas de

20.17.1 Os tanques para armazenamento de líquidos inﬂamáveis

segurança contra incêndio;

somente poderão ser instalados no interior dos edi ícios sob a forma

i) os tanques devem ser protegidos contra vibração, danos ísicos e da

de tanque enterrado e destinados somente a óleo diesel.

proximidade de equipamentos ou dutos geradores de calor;

20.17.2 Excetuam-se da aplicação do item 20.17.1 os tanques de

j) a estrutura da ediﬁcação deve ser protegida para suportar um eventual

super ície que armazenem óleo diesel destinados à alimentação de

incêndio originado nos locais que abrigam os tanques;

motores utilizados para a geração de energia elétrica em situações de

k) devem ser adotadas as medidas necessárias para garantir a ventilação

emergência ou para o funcionamento das bombas de pressurização da

dos tanques para alivio de pressão, bem como para a operação segura de

rede de água para combate a incêndios, nos casos em que seja

abastecimento e destinação dos gases produzidos pelos motores à

comprovada a impossibilidade de instalá-lo enterrado ou fora da

combustão.

projeção horizontal do edi ício.

(Grifou-se)
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Cita-se que a referida Portaria tinha previsão para vigência na data de sua
publicação, que foi em 06/03/2012, no entanto houveram alguns subitens que
tiveram sua vigência adiada, dentre eles está o 20.17.2.1 acima transcrito, cujas
alíneas "c" e "e" passaram a vigorar somente 18 (dezoito) meses após a
publicação, enquanto que as demais alíneas e caput passaram a vigorar após 12
(doze) meses da publicação.
Em suma, até 06/03/2013 o armazenamento de líquidos inﬂamáveis no interior
de edi ícios deveria obedecer à redação original da NR-20 e, posteriormente, à nova
redação, que não alargou somente o limite legal para a capacidade, como trouxe
uma exceção para instalação de tanques no interior de edi ícios e elencou uma série
de critérios que devem ser obedecidos para segurança da ediﬁcação.
Desta forma, para a instalação de tanque no interior de ediﬁcações passou a
existir regulamentação que autoriza forma diversa da enterrada, desde que
atendidos os termos da exceção contida no item 20.17.2.
De outra sorte, apesar de constatar-se essa autorização legal para instalação
de tanques para armazenamento de líquidos inﬂamáveis no interior de prédio/
edi ício, de forma excepcional, ainda persistem os itens de segurança
instituídos no item 20.17.2.1.
Assim, demonstrado que a deﬁnição do limite legal para a atividade de
armazenagem de inﬂamáveis líquidos foi realizada pela jurisprudência a partir de
um resgate no texto da NR-20, texto esse que sofreu posterior alteração em sua
redação, alcançamos o problema para deﬁnição da área de risco com a manutenção
da OJ nº385 da SDI do TST.

aquela por armazenagem de líquidos inﬂamáveis; o limite legal para a atividade de
armazenagem de inﬂamáveis líquidos em tanques foi alcançado na NR-20 que, por
sua vez, sofreu alterações em sua redação no que tange especiﬁcamente à matéria
ora abordada. Portanto, atualmente, como deve ser deﬁnida a área de risco para a
atividade de armazenamento de inﬂamáveis líquidos em tanques?
Lembrando, contudo, que a NR-16 não estimou risco para gerar
incidência do adicional de periculosidade e, sim, o deﬁniu conforme o agente
eleito perigoso pela CLT. O que signiﬁca dizer que: deﬁnida a área, incide o
direito à percepção.

. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE RISCO POR ARMAZENAGEM
DE INFLAMÁVEIS LÍQUIDOS EM TANQUES INSTALADOS
NO INTERIOR DE PRÉDIOS

. . A Orientação Jurisprudencial n
da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho
A OJ nº385 da SDII do TST já foi levada à discussão no Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, quando o Ministro Gilmar Mendes se
manifestou pela impossibilidade do exame, por aquela corte, de matéria
infraconstitucional, mantendo-a, portanto. (RG AI: 818688 SP)
Desta forma, atualmente remansa pacíﬁca a questão, deﬁnidos, portanto, a
existência de quantidade para limite legal na atividade de armazenagem de líquidos
inﬂamáveis e a área de risco para tanques, enquadrando na alínea “s“ do item 3 do
Anexo 2 da NR-16, em seu quadro de atividades/área de risco, entendendo como
toda a área interna do recinto correspondente à toda a área interna da ediﬁcação.
Corroborando esse entendimento e mantendo uma interpretação da NR-20
em conjunto com a NR-16, conforme já demonstrada sua pertinência e utilidade, o
conceito de armazenamento segundo o glossário da NR-20 seria:
Armazenamento - retenção de uma quantidade de inﬂamáveis (líquidos

Em um resgate do conteúdo até aqui abordado, temos: o pagamento do
adicional de periculosidade deve corresponder ao enquadramento legal na NR-16,
leia-se aqui enquadramento segundo seu conceito legal; o adicional mantem sob
incidência os trabalhadores que operam nas deﬁnidas áreas de risco, dentre elas

e/ou gases) e líquidos combustíveis em uma instalação ﬁxa, em
depósitos, reservatórios de super ície, elevados ou subterrâneos.
Retenção de uma quantidade de inﬂamáveis, envasados ou embalados,
em depósitos ou armazéns.
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Assim, percebe-se que o ato de armazenar, independente da embalagem e,
portanto, pouco importa se o inﬂamável está em tanque ou vasilhames/recipientes,
está caracterizado o perigo eleito na norma e, consequentemente, caracteriza como
área de risco toda a integralidade da construção vertical.
Na mesma esteira, cita-se o item 2, III, do anexo 2 da NR-16, que equipara
o enquadramento periculoso para armazenagem de inﬂamáveis líquidos, tanto em
tanques como vasilhames:

atividades/área de risco, entendendo como toda a área interna do recinto
correspondente à toda a área interna da ediﬁcação para deﬁnição da área de
risco por armazenagem de inﬂamáveis líquidos em tanques instalados no
interior de edi ícios/prédio.

. . Aplicação da Portaria da Secretaria de Inspeção do
Trabalho-SIT n°
de / /

III. Armazenagem de inﬂamáveis líquidos, em tanques ou
vasilhames:
a) quaisquer atividades executadas dentro da bacia de segurança dos
tanques;
b) arrumação de tambores ou latas ou quaisquer outras atividades
executadas dentro do prédio de armazenamento de inﬂamáveis
ou em recintos abertos e com vasilhames cheios inﬂamáveis ou
não-desgaseiﬁcados ou decantados.
(Grifou-se)

O que se quer aqui dizer é, muito embora o enquadramento literal na norma
mencione que a área de risco para tanques é bacia de segurança, a inexistência de
conceito ou mesmo parâmetros para sua deﬁnição conduz à sua inaplicabilidade,
mantendo a área de risco por armazenagem de inﬂamáveis líquidos em tanques
instalados no interior de prédio como toda a área interna do recinto, em
consonância com a OJ nº385.
Em última análise, a decisão no referido RG AI nº818688/SP onde foi decidido
pela ausência de repercussão geral da matéria colocou uma pá de cal no tema e,
conforme a orientação se consolidou no panorama jurídico, com sucessivas
4
menções nas decisões , não restou mais espaço para outra aplicabilidade que não o
enquadrando na alínea “s” do item 3 do Anexo 2 da NR-16, em seu quadro de
4

À título ilustrativo cita-se TRT-12ª R. RO nº0001330-11.2015.5.12.0046 - Juíza Mirna Uliano
Bertoldi - Publicado no TRTSC/DOE em 06-12-2016, TRT-12ª R. RO nº0001866-74.2013.5.12.0019
- Juíza Mirna Uliano Bertoldi - Publicado no TRTSC/DOE em 03-07-2017 e TRT-12ª R. RO
nº0000483-09.205.5.12.0046 - Juíz Gilmar Cavalieri - Publicado no TRTSC/DOE em 15/02/2019.

Conforme já abordado, atualmente tem-se adotado entendimento de que, em
edi ícios verticais onde há armazenamento de inﬂamáveis deve ser compreendido
como área de risco, toda a área que envolve o prédio onde está armazenado o
inﬂamável, ainda que se trate de uma construção com vários andares, pois avaliam
que na hipótese de incêndio, todo o edi ício possa ser atingido.
Para além disso e aplicado ao presente trabalho, se conclui que o
armazenamento de líquido inﬂamável no interior de um edi ício, ainda que em
tanques, abastecidos com óleo diesel para alimentar gerador com vistas a suprir
funcionamento das bombas de pressurização da rede de água para combate ao
incêndio (enquadrando-se aí na excludente contida no item 20.17.2 da NR-20), gera
a obrigação de construir e manter um ambiente de trabalho seguro através do
gerenciamento de seus riscos, cujas normas técnicas de gestão e construção estão
deﬁnidas, entre outras, na NR-20 e, na inobservância de seus requisitos mínimos,
deve garantir aos trabalhadores lotados na integralidade da ediﬁcação o pagamento
de adicional de periculosidade por constituir área de risco.
Não se pode olvidar, entretanto, que o pagamento do adicional de
periculosidade independe da existência de Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR), Plano de Ação Emergencial (PAE), uso de EPI, existência de paredes à prova
de explosão e/ou resistentes ao fogo e demais ações de ordem preventiva. O
pagamento do adicional depende exclusivamente da deﬁnição/existência de
operações em área de risco por armazenagem de inﬂamáveis.
Isto é: não se quer aqui avaliar/estimar o risco decorrente da atividade ou, tão
pouco, aﬁrmar que o trabalhador que exerça atividades nesta área de risco morrerá
em seu exercício. O presente estudo aborda uma interpretação, com abordagem
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técnica, para deﬁnição da área de risco por armazenagem de inﬂamáveis líquidos
em tanques instalados no interior de rédio, visando garantir o direito dos
trabalhadores ao pagamento de adicional de periculosidade.
Portanto, com a nova redação da NR-20, a adoção de um plano de
gerenciamento de riscos para a atividade de armazenagem de inﬂamáveis líquidos
em tanques instalados no interior de edi ícios é medida que se impõe. O
pagamento do adicional pode ser discutido apenas com este gerenciamento.
Assim, a conclusão que emerge da avaliação deste panorama é que, se no
edi ício contém armazenamento de inﬂamáveis em tanques, abastecidos com óleo
diesel para alimentar geradores em situações emergenciais ou para o
funcionamento das bombas de pressurização da rede de água para combate a
incêndios, tem-se que a construção e manutenção do local deve obedecer o
planejamento de gestão de riscos estabelecido em seus requisitos mínimos na NR20, objetivando minimizar os riscos decorrentes deste armazenamento, sob pena
de, em não se obedecendo, aplicar-se o entendimento jurisprudencial para
conceituar "toda área interna do recinto" como toda ediﬁcação vertical e, portanto,
gerando direito ao pagamento de adicional de periculosidade aos empregados que
laboraram no local.
O que se traduz em: tratando-se de armazenamento de inﬂamáveis em tanques
instalados no interior de edi ícios não conforme à NR-20, a área de risco toda área
interna do recinto abrange todo o prédio, e não apenas o andar ou o setor onde se
localizam os inﬂamáveis, se justiﬁcando porque não sendo observadas as
exigências da NR-20, um eventual sinistro tem o potencial de afetar todo o prédio e
5
atingir todos os trabalhadores que nele se ativam .
Finalmente, embora a NR-20 tenha sofrido alterações por meio da Portaria
nº308 de 06/03/2012, sendo acrescentado, por exemplo, o item 20.17.2, que
autoriza o armazenamento de tanques de super ície (não enterrado) "nos casos em
que seja comprovada a impossibilidade de instalá-los enterrados ou fora da projeção do

horizontal do edi ício”, durante uma inspeção técnica que pretenda avaliar a
periculosidade segundo a NR-16, deverá ser realizada conjugada com a NR-20, pois
o expert deverá ter em mente vários aspectos, como: localização dos tanques,
conformidade com a NR-20, líquidos inﬂamáveis armazenados, suas propriedades
ísico-químicas, potencial risco para incêndio, etc.
Isto é, independentemente da existência de um eventual Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) realizado por proﬁssional habilitado, as atividades
com o agente perigoso inﬂamáveis e suas respectivas áreas de risco, sempre que
enquadradas na NR-16 serão consideradas periculosas e deverão garantir o
pagamento ao adicional previsto, ainda que os riscos possam ser minimizados.
Por ﬁm, para corroborar na argumentação e, também, para que não se
recorra à contra argumento de usurpação da função legislativa, haja vista o
descumprimento da NR-20 não caracterizar a incidência do adicional de
periculosidade, pois o item 20.10.6.1 estabelece que "A não implementação das
recomendações nos prazos deﬁnidos deve ser justiﬁcada e documentada.", cita-se
a Ratiﬁcação pelo Brasil em 19/05/2006, da convenção n°167 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que trata sobre Segurança e Saúde na Construção
que, dentre outras previsões, extrai-se excerto pertinente:

5

TST- RR: 437-65.2012.5.02-0058, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento:
15/03/2017, 6º Turma, Data de Publicação: DEJT 24/03/2017.

Convenção sobre a Segurança e Saúde na Construção
Número: 167
Adoção OIT: 1988
Situação: Ratiﬁcado
Ratiﬁcação Brasil: 19/05/2006
CONVENÇÃO 167
I — Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da
Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido em 1 de junho
de 1988, em sua septuagésima quinta sessão;
II — Dados referentes ao Brasil:
a) aprovação = Decreto Legislativo n. 61, de 18.04.2006, do Congresso
Nacional;
b) ratiﬁcação = 19 de maio de 2006;
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c) promulgação = Decreto n. 6.271, de 22.11.2007;
d) vigência nacional = 19 de maio de 2007.
[...]
Artigo 4º
Todo membro que ratiﬁcar a presente Convenção compromete-se, com
base em uma avaliação dos riscos que existam para a segurança e a
saúde, a adotar e manter em vigor legislação que assegure a aplicação das
disposições da Convenção.
Artigo 5º
1. A legislação que for adotada em conformidade com o Artigo 4º da
presente Convenção poderá prever a sua aplicação prática mediante
normas técnicas ou repertórios de recomendações práticas ou por outros
métodos apropriados, em conformidade com as condições e a prática
nacionais.
[...]
Artigo 29
Precauções contra incêndios
1. O empregador deverá adotar todas as medidas adequadas para:
(a) evitar o risco de incêndio;
(b) extinguir rápida e eﬁcazmente qualquer surto de incêndio;
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denúncia ou, em não sendo usada essa faculdade, a Convenção continua
vigente por um novo período de dez anos.
Desta forma, em que pese as Convenções não criarem direta e
propriamente obrigações para os empregadores representados pelo Estado
signatário, certo é que criam obrigações para o Estado e, nesse aspecto,
vinculam os Poderes da República, que devem dar concretude aos
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nesse sentido, o próprio
Estado brasileiro tem a obrigação de criar comandos aos empregadores
situados em seu território no sentido de cumprir o determinado nas
Convenções.
7
Inclusive, em consonância com a manifesta posição da Anamatra ,
legislação e/ou aplicação desta por atuação judiciária que demonstre
incompatibilidade com convenções internacionais da OIT devem ser
expurgadas da seara trabalhista e deve-se ter em mente que a ILO OSH 2001 Diretrizes sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - seria o
sistema ideal de gestão de saúde e segurança do Trabalho, que é uma
publicação de referência em que são explicitadas orientações visando
contribuir para proteger os trabalhadores contra os fatores de risco e promover
a segurança e saúde ocupacional dos países signatários de convenções
8
internacionais, como o Brasil o é .

(c) assegurar a evacuação rápida e segura das pessoas.

. CONSIDERAÇÕES FINAIS

2. Deverão ser previstos meios suﬁcientes e apropriados para se
armazenar líquidos, sólidos e gases inﬂamáveis.
[...]
(Grifou-se)

Conforme extrai-se do documento acima, o referido diploma legal entrou
em vigor através do Decreto n° 6.271, DOU 23/11/2007 e, portanto, goza do
6
status de Lei Ordinária Federal e, atualmente, expirado o decênio, o país
poderá denunciá-la, fazendo cessar seus efeitos um ano após o registro de sua

A preocupação com segurança no ambiente de trabalho não é nova na
seara trabalhista. Em realidade, poderia até aﬁrmar que sua origem remonta
a preocupação com a ﬁgura do trabalhador, sua vida, saúde e,
hodiernamente, com sua dignidade como pessoa humana.
Nas palavras do ministro Maurício Godinho Delgado:
7

Disponível em https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25762-reforma-trabalhista-2-jornada-encerracom-aprovacao-de-teses-sobre-interpretacao-e-aplicacao-da-lei-n-13-467-2017, acesso em 28/02/2019.
PACHECO JÚNIOR, Waldemar. Curso. Gestão e Gerenciamento de Riscos: Curso de Atualização Proﬁssional. 16
e 17 de março de 2017, Florianópolis.

8
6

RE 466.343-1/SP.
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O Direito do Trabalho corresponde à dimensão social mais signiﬁcativa
dos Direitos Humanos, ao lado do Direito Previdenciário (ou de
Seguridade Social). É por meio desses ramos jurídicos que os Direitos
Humanos ganham maior espaço de evolução, ultrapassando as fronteiras
originais, vinculadas basicamente à dimensão da liberdade e
intangibilidade ísica e psíquica da pessoa humana. O universo social,
econômico e cultural dos Direitos Humanos passa, de modo lógico e
necessário, pelo ramo jurídico trabalhista, à medida que este regula a
principal modalidade de inserção dos indivíduos no sistema
socioeconômico capitalista, cumprindo o papel de lhes assegurar um
patamar civilizado de direitos e garantias jurídicas, que, regra geral, por sua
própria força e/ou habilidade isoladas, não alcançariam. A conquista e
aﬁrmação da dignidade da pessoa humana não mais podem se restringir à
sua liberdade e intangibilidade

ísica e psíquica, envolvendo,

naturalmente, também a conquista e aﬁrmação de sua individualidade no
meio econômico e social, com repercussões positivas conexas no plano
cultural –, o que se faz, de maneira geral, considerado o conjunto mais
amplo e diversiﬁcado das pessoas, mediante o trabalho e,
9

particularmente, o emprego, normatizado pelo Direito do Trabalho .

A própria Consolidação das Leis do Trabalho, como compêndio de normas
10
destinadas à proteção do trabalho, já traduz esta linha mestra na matéria .
A Portaria nº3214/78 trata de conteúdo de importância signiﬁcativa, com
estudos minuciosos, com previsão de agentes ísicos, químicos e biológicos nocivos
à saúde, bem como trata das atividades elencadas como perigosas pela CLT.
Sua abordagem no presente trabalho, especialmente suscitando uma
interpretação das normas regulamentadoras nº16 e nº20 quanto ao agente
perigoso inﬂamáveis, deﬁnição e aplicação da área de risco pela atividade de
armazenagem e o direito à percepção do Adicional de Periculosidade aos
9

Maurício Godinho Delgado. Curso de Direito do Trabalho. P. 81 e 82
Disponível em http://www.tst.jus.br/web/70-anos-clt/historia, último acesso em 07/12/2017.
Inativo em 28/02/2019.
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trabalhadores que nela operam, traduz preocupação com segurança no ambiente
de trabalho em consonância com os critérios de compatibilidade com a legislação
internacional que lidera o tema.
As alterações na redação da NR-20 devem dessa forma impactar na
matéria, pois seria no mínimo um imenso contrassenso que, na inauguração da
exceção à regra para instalar-se um tanque para armazenamento de
inﬂamáveis líquidos no interior do prédio, para garantir o funcionamento das
bombas de pressurização da rede de água para combate ao incêndio, por
exemplo, trazer para o interior da ediﬁcação o perigo (incêndio) que a própria
exceção visa minimizar os riscos (inﬂamáveis). Isto é, pretender entender que
as alterações legislativas da NR-20 não trouxeram novo rol para deﬁnir a área
de risco para armazenagem de inﬂamáveis líquidos é incorrer em completa
incoerência e permitir a exposição de trabalhadores ao perigo protegido pela
norma sob incidência do Adicional de Periculosidade.
Apenas com o gerenciamento dos riscos gerados pelo perigo à que estão
sujeitos os trabalhadores que operam na área de risco por armazenamento
de inﬂamáveis, conforme seus requisitos mínimos estabelecidos pela
Norma Regulamentadora nº20, poderia alterar o entendimento de que
ediﬁcações que mantenham armazenamento de inﬂamáveis e não
preencham os requisitos mínimos estabelecidos da NR-20, geram área de
risco como toda a ediﬁcação vertical.
O conceito de área interna do recinto foi abordado pela jurisprudência com a
conjugação das NRs 16 e 20 e, portanto, permanece o entendimento de que, no
desrespeito às normas de segurança (leia-se aqui NR-20), a jurisprudência entende
que toda a ediﬁcação vertical estaria sujeita aos riscos de incêndio gerado pelo
perigo do armazenamento de inﬂamáveis e, portanto, o conceito de área interna do
recinto deve ser compreendido como a integralidade da ediﬁcação.
Desta forma, quando não cumpridas as exigências da NR-20, há incidência do
enquadramento periculoso para todos os trabalhadores que atuam na área de risco,
assim entendida como toda a ediﬁcação.
Esta interpretação ganha relevo quando se observa o panorama nacional de
discussões acaloradas acerca dos direitos trabalhistas e a forma como estão sendo
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manobrados, desde as vias eleitas para sua consecução, até o teor de supressão de
direitos que seguiram uma longa caminhada de conquista social.
A manifestação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
tem dado conta do aporte legislativo trazido pela Reforma Trabalhista sugerindo
interpretação legal em respeito, dentre outros, às normas internacionais, em
comunhão com os direitos humanos e proteção da dignidade.
Desta forma, mais do que apenas uma releitura da legislação nacional, são
tempos de vigília da ciência do Direito do Trabalho, em prol do objeto de estudo
que são as relações de trabalho.
Por ﬁm, vale consignar a recente vigência da Lei nº13.425/2017 que aborda
medidas de prevenção e combate a incêndio e a Convenção nº137 da OIT que é,
reconhecidamente, elevada a tratado especial de direitos humanos e têm
prevalência sobre as normas domésticas menos benéﬁcas, como é,
indubitavelmente, o caso das Portarias e até da CLT.
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O QUE A COMUNIDADE DE JACARIZNHO E A
ATUAÇÃO DE MILICIANOS E TRAFICANTES TÊM A
ENSINAR PARA O DIREITO? REFLEXÕES SOBRE O
CONCEITO DE EFETIVIDADE NORMATIVA

ordenamento jurídico estatal é pressuposto de existência de ordens jurídicas
paralelas. A metodologia utilizada para a presente pesquisa será o método dedutivo,
através de análise bibliográﬁca indireta. O recorte espacial será as comunidades
periféricas da cidade do Rio de Janeiro – RJ. Por “dados empíricos”, tem-se os
relatos antropológicos que descrevem as estruturas normativas que (i) regem a vida
dos indivíduos que habitam o recorte espacial utilizado e (ii) cominam penas e
sanções fora das hipóteses instituídas pelo ordenamento jurídico estatal brasileiro.
A análise bibliográﬁca dedutiva, por sua vez, analisará, a partir de marcos teóricos
pré-deﬁnidos, o conteúdo destes relatos antropológicos. Concluiu-se, ao ﬁm, pela
relativa inefetividade do ordenamento jurídico estatal quando confrontado por
ordens jurídicas paralelas dotadas de justiciabilidade, sendo comprovada a hipótese
inicial, de que um mínimo de inefetividade da ordem estatal é pressuposto de
existência para as ordens paralelas.

Pablo Ademir de Souza
Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei
Cada lei uma razão, eu sempre respeitei
Qualquer jurisdição, qualquer área
Jardim Santo Eduardo, Grajaú, Missionária.
Aqui vale muito pouco a sua vida
A nossa lei é falha, violenta e suicida
Se “diz que me diz que” não se revela
Parágrafo primeiro na lei da favela.
(Fórmula Mágica da Paz – Racionais Mc’s)

Resumo: O surgimento e consolidação de ordens normativas paralelas ao poder
público remete ao seguinte problema: Qual a relação entre a existência de ordens
normativas paralelas e efetividade normativa do ordenamento jurídico estatal? Esta
pesquisa analisará, sob a ótica econômica, o fenômeno do pluralismo jurídico nas
comunidades periféricas do Rio de Janeiro, tendo como objetivo geral deste
trabalho questionar a efetividade normativa do direito estatal na regulação da vida
de seus destinatários O pluralismo jurídico é a teoria que defende a coexistência,
em uma determinada sociedade, de diversas ordens normativas regulando o
comportamento dos indivíduos aos quais se destina. Sob o marco teórico
econômico, a normatividade do direito pode ser falseada, isto é, os indivíduos
podem não se sentir incentivados a agir da forma como ela determina, mesmo com
penas cominadas. É o caso do Rio de Janeiro, que há muitas décadas vive sob várias
ordens normativas. A hipótese inicial é que a inefetividade normativa do

Palavras-chave: pluralismo jurídico; efetividade normativa; Rio de Janeiro;
análise econômica do direito.

Abstract: The emergence and consolidation of normative orders parallel to
the public power refers to the following problem: What is the relation
between the existence of parallel normative orders and normative
eﬀectiveness of the state legal order? This research will analyze, from the
economic point of view, the phenomenon of legal pluralism in the outlying
communities of Rio de Janeiro, whose general objective of this work is to
question the normative eﬀectiveness of state law in regulating the lives of its
recipients. Legal pluralism is the theory that defends the coexistence, in a
given society, of several normative orders regulating the behavior of the
individuals for whom it is intended. Under the economic theoretical
framework, the normativity of law can be distorted, that is, individuals may
not feel encouraged to act in the way determined, even with established
penalties. This is the case of Rio de Janeiro, which for many decades lives
under various normative orders. The initial hypothesis is that the normative
ineﬀectiveness of the state legal order is a presupposition of the existence of
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parallel legal orders. The methodology used for the present research will be
the deductive method, through indirect bibliographic analysis. The spatial
cut will be the outlying communities of the city of Rio de Janeiro - RJ. By
"empirical data", we have the anthropological reports that describe the
normative structures that (i) govern the life of the individuals that inhabit
the spatial cut used, and (ii) commence penalties and sanctions outside the
hypotheses established by the Brazilian state legal order. The deductive
bibliographic analysis, in turn, will analyze, from pre-deﬁned theoretical
marks, the content of these anthropological accounts. Finally, it was
concluded by the relative ineﬀectiveness of the state legal system when
confronted by parallel legal orders endowed with justiciability, and the
initial hypothesis was proven, that a minimum of ineﬀectiveness of the state
order is a presumption of existence for the parallel orders.
Keywords: legal pluralism; normative eﬀectiveness; Rio de Janeiro; economic
analysis of law.
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. INTRODUÇÃO
Há mais de 40 anos a cidade do Rio de Janeiro vive sob a égide de duas ordens
normativas: a Lei do Morro e a Lei do Asfalto. Esta vige para os moradores da zona
sul; enquanto aquela, para os moradores das periferias cariocas. Esta situação
conﬁgura o fenômeno denominado pelos sociólogos e antropólogos como
pluralismo jurídico, que, grosso modo, é a teoria que defende a coexistência de
diversas ordens normativas na sociedade.
O Direito, dentre suas várias acepções, pode ser deﬁnido como a arte de regular
a vida humana (GICO JR., 2010, p. 8). A ordem jurídica permeia quase todas as
ações da vida em sociedade, desde a abertura de uma nova unidade do Burger King
(contrato de franquia empresarial) até a compra de cigarros em um posto de
conveniência (contrato verbal de compra e venda).
O sucesso de tal regulação, por sua vez, está condicionado à capacidade de a
legislação inﬂuenciar de fato a conduta dos indivíduos, isto é, as pessoas, na
hora de agir, devem se sentir estimuladas ou desestimuladas a praticar
determinada conduta em razão das disposições legais. Caso contrário, a
legislação não passará de mera “letra morta”. No contexto das comunidades
periféricas do Rio de Janeiro, há mais de uma ordem normativa regulando a
conduta dos indivíduos, ou seja, no plano deontológico, há mais de um preceito
normativo regulando a mesma conduta. Diante deste quadro, há que se pôr em
xeque a concepção monista do Direito, segundo a qual o Estado seria a única
fonte de normatividade perante a sociedade.
Os bacharéis em Direito, durante sua formação, não são preparados para
pesquisar os resultados práticos de uma determinada norma, mas tampouco suas
interpretações e sentidos possíveis. Como resultado, tem-se uma ciência do Direito
estruturada em argumentos de autoridade e teses construídas após longos
isolamentos sociais e conﬁnamentos em bibliotecas (NUNES, 2016, p. 26).
A Ciência Econômica, por sua vez, se apresenta como novo paradigma
epistemológico para leitura dos fenômenos estudados em outras disciplinas, na medida
em que altera o foco de interesse da pesquisa do plano abstrato para o plano concreto.
A metodologia utilizada para a presente pesquisa será o método dedutivo,
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através de análise bibliográﬁca indireta, a partir de análise bibliográﬁca amparada
por dados empíricos colhidos em pesquisas de campo. O recorte espacial será as
comunidades periféricas da cidade do Rio de Janeiro – RJ. Por “dados empíricos”,
tem-se os relatos antropológicos que descrevem as estruturas normativas que (i)
regem a vida dos indivíduos que habitam o recorte espacial utilizado e (ii) cominam
penas e sanções fora das hipóteses instituídas pelo ordenamento jurídico estatal
brasileiro. A análise bibliográﬁca dedutiva, por sua vez, analisará, a partir de marcos
teóricos pré-deﬁnidos, o conteúdo destes relatos antropológicos.
O objetivo geral deste trabalho é questionar a efetividade normativa do direito
estatal na regulação da vida de seus destinatários. Os objetivos especíﬁcos são (i)
discutir as relações de poder existentes entre Estado e instituições paraestatais
que dominam politicamente determinadas regiões; (ii) analisar o fenômeno do
pluralismo jurídico sob a ótica do marco teórico econômico; (iii) analisar a
questão das inﬂuências no comportamento dos indivíduos que se submetem a
mais de uma ordem normativa. O problema que a presente pesquisa se presta a
resolver é: Qual a relação entre a existência de ordens normativas paralelas e
efetividade normativa do ordenamento jurídico estatal? A hipótese é que a
inefetividade normativa do ordenamento jurídico estatal é pressuposto de
existência de ordens jurídicas paralelas.

um, então ele terá de fazer uma escolha para deﬁnir qual será o livro que adquirirá.
Neste exemplo, o recurso escasso é o dinheiro; e a escolha se faz necessária diante
de sua insuﬁciência para adquirir os bens pretendidos. O tempo é outro exemplo
que elucida bem a questão. Imagina-se um indivíduo que, durante a semana,
deseja realizar três atividades relacionadas ao seu lazer. Todavia, no momento em
que está agendando estes compromissos, percebe que só terá tempo disponível
para realizar uma atividade. Neste caso, ele deve escolher qual das três atividades
realizará, diante da escassez de tempo.
Estes exemplos, porém, tratam de situações vistas de forma pontual. Ocorre
que com o tempo estas escolhas se repetem a ponto de formar um padrão. A
Cieência Econômica, por sua vez, se ocupa de estudar (i) este padrão nas escolhas
dos indivíduos diante da condição de escassez de recursos; e (ii) quais são os
incentivos que moldam este padrão. Um economista perguntaria: por que os
indivíduos escolhem o livro A em detrimento dos livros B e C? Quais são os fatores
que incentivaram os indivíduos a agir desta forma? Todas essas respostas podem
ser encontradas dentro do robusto arcabouço teórico que a economia nos oferece.
Uma premissa fundamental na ciência econômica é a do indivíduo racional.
Ela presume os seres humanos como detentores de uma perspectiva racional,
que lhes permite (i) vislumbrar as futuras consequências de seus atos e (ii) decidir
suas ações com base nelas (DOOMEN, 2011, p. 231). Desta forma, os indivíduos
agiriam para maximizar seu bem-estar, a partir da análise das alternativas de
ação que a escassez de recursos lhes impõe.
Esta lógica pode ser perfeitamente aplicada ao Direito. A aplicação do método
econômico ao Direito representa um giro epistemológico na ciência jurídica
tradicional. A Economia oferece uma sólida base cientíﬁca para o estudo dos efeitos
das normas sobre o comportamento dos indivíduos. A normatividade do direito,
sob a ótica da análise econômica do direito positivo, é passível de falsiﬁcação. Ou
seja, ao se ater aos fatos de uma situação concreta, pode-se chegar à conclusão de
que determinada norma estatal, enquanto estímulo à conduta dos indivíduos, é
completamente ignorada pelos envolvidos (NUNES, 2016, p. 115). Em termos
gerais, pode-se dizer que a Ciência Econômica oferece uma teoria do
comportamento para analisar como os indivíduos reagirão ante aos estímulos que

. DO RECORTE EPISTEMOLÓGICO: O MARCO TEÓRICO
ECONÔMICO E SEUS CONCEITOS
A Ciência Econômica, ao contrário do que possa parecer ao observador menos
atento, não lida exclusivamente com dinheiro, números, tabelas, gráﬁcos e etc. Por
deﬁnição, economia é o estudo de como e porque as pessoas tomam decisões
diante de uma condição de escassez de recursos (MANKIW, 2011, p. 5). Isto quer
dizer que ela se ocupa de estudar quais são os incentivos que levam os indivíduos a
agirem de determinada maneira. Os recursos escassos, para serem deﬁnidos,
dependem da situação fática analisada. Esta escassez impõe aos indivíduos a
necessidade de escolher entre alternativas possíveis e excludentes (GICO JR., 2010,
p. 22). Se um indivíduo deseja adquirir três livros, mas tem dinheiro apenas para
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as normas representam (COOTER e ULEN, 2016, p. 16).
Dentro do recorte epistemológico econômico, as normas são incentivos para a
mudança de comportamento dos indivíduos, amparadas pela possibilidade de
sanção. Elas são estudadas como fator capaz de inﬂuenciar o processo de tomada
de decisão dos indivíduos (NUNES, 2016, p. 115). Por exemplo, os indivíduos que
vivem sob a vigência de uma ordem normativa que os proíba de sair de casa após as
22h, sob pena de pena restritiva de liberdade, têm a possibilidade de escolher entre
obedecer ao comando imperativo da norma – e ﬁcarem em casa –, ou desobedecer
a norma e estarem sujeito à sanção cominada. Percebe-se, portanto, que os
indivíduos têm a faculdade de desrespeitar as normas, mesmo que coagidos pela
possibilidade de sanção.
Em síntese, diante de um comando normativo, o indivíduo encontra-se na
obrigação fática de agir de três maneiras: ou segue o comando normativo; ou o
desobedece; ou se omite. Ainda, algumas situações não permitem aos indivíduos a
possibilidade de omissão, pois estariam ou desrespeitando ou respeitando algum
comando imperativo. No exemplo citado acima, a omissão do indivíduo perante a
escolhe de seguir ou não o comando imperativo importaria em uma submissão à
norma, se estivesse em casa quando o relógio batesse 22h; ou transgressão, se
estivesse fora de casa quando do horário mencionado.
Denota-se, portanto, uma dualidade: No plano do dever-ser, há uma (ou
algumas) condutas impostas aos indivíduos sob pena de sanção. No plano do ser, o
indivíduo deve agir de alguma forma, mesmo que não seja aquela imposta pela
ordem normativa vigente. Aﬁrma-se que o indivíduo é sempre obrigado a agir de
uma alguma forma no plano fático, pois mesmo que optasse por passar a vida
vegetando em uma cama, ainda assim estaria escolhendo este estilo de vida.
O indivíduo, portanto, deve escolher uma dentre as várias formas que pode
agir. A norma, desta maneira, representa um incentivo à prática que regula em seus
comandos. O Direito, por sua vez, é um conjunto de normas (incentivos)
amparadas pela possibilidade de sanção (COOTER e ULEN, 2016, p. 24).
Por exemplo, na legislação estatal do Brasil, o art. 157 do Código Penal prevê
reclusão de quatro a dez anos para quem “subtrair coisa móvel alheia, para si ou
para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,

por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. Esta previsão, sob a
ótica econômica, visa a redução do número de roubos, mediante penalização de
quem praticá-los. A possibilidade de sofrer a pena de reclusão cominada pelo art.
157 representa um incentivo para que os indivíduos não pratiquem roubos, ou a
contrariu sensu, representa um desincentivo à prática do roubo.
Isto posto, há que se analisar três conceitos clássicos da teoria do direito que
formam a base para o raciocínio desenvolvido no presente trabalhos. São eles:
vigência, eﬁcácia e efetividade.
A vigência está relacionada à existência da norma no plano lógico-abstrato, isto é,
uma norma, a partir do momento em que entra em vigência, passa a ser exigível.
Segundo Hans Kelsen, “podemos exprimir a vigência de uma norma dizendo que
certa coisa deve ou não deve ser, deve ou não ser feita.”. A vigência, portanto, opera no
campo do dever-ser (KELSEN, 1998, p. 7-8). Desta forma, uma norma vigente passa a
representar uma possibilidade de conduta aos indivíduos que se destina. Ainda no
campo deontológico, tem-se a eﬁcácia jurídica da norma, que signiﬁca a aptidão de
produzir efeitos jurídicos (FERRAZ JR, 2010, p. 118). Alguns autores não fazem a
distinção entre eﬁcácia e efetividade, nestes termos, atribuindo múltiplos sentidos à
expressão eﬁcácia. É o caso de Kelsen (1998), como se verá a seguir.
No plano do ser, por ﬁm, há o conceito de efetividade normativa (ou eﬁcácia
social). A efetividade está relacionada à realização do direito no mundo dos fatos,
isto é, a materialização concreta de suas prescrições normativas. (BARROSO, 1996,
p. 83). Alguns autores relacionam a efetividade à aplicação das normas pelos
tribunais. Este entendimento, porém, não é o suﬁciente, pois como leciona Eros
Roberto Grau, nada garante que as decisões dos juízes ou os acórdãos dos tribunais
serão cumpridos no plano dos fatos (GRAU, 1997. p. 314). Neste sentido, Hans
Kelsen – que conceitua a eﬁcácia nos termos do que este trabalho entende por
efetividade.
Por eﬁcácia de uma norma jurídica que liga a uma determinada conduta,
como condição, uma sanção como consequência, - e, assim, qualiﬁca
como delito a conduta que condiciona a sanção -, se deve entender não só
o fato de esta norma ser aplicada pelos órgãos jurídicos, especialmente
pelos tribunais - isto é, o fato de a sanção, num caso concreto, ser ordenada
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e aplicada -, mas também o fato de esta norma ser respeitada pelos
indivíduos subordinados à ordem jurídica - isto é, o fato de ser adotada a
conduta pela qual se evita a sanção. (KELSEN, 1998, p. 8)

Considerando que a função das normas proibitivas é desincentivar as condutas
que proíbe, pode-se aﬁrmar que uma norma será tanto mais efetiva quanto menos
desrespeitada. A efetividade, neste sentido, reduz-se à sua observância (KELSEN,
1998, p. 8). Disto infere-se o conceito de efetividade normativa sob a ótica
econômica, que seria a capacidade de uma norma representar um estímulo
concreto às ações dos indivíduos. Isto é, os indivíduos devem levar as prescrições
normativas em conta no momento de sopesar os custos e bene ícios de suas ações.
Postos estes conceitos, passa-se agora à construção conceitual do pluralismo
jurídico para o presente trabalho.

. DO PLURALISMO JURÍDICO: NOÇÃO CONCEITUAL
O pluralismo jurídico é a teoria que defende que “não há apenas uma, mas
diversas ordens jurídicas regulamentando as práticas sociais” (CARAVALHO,
2010, p. 16). Isso signiﬁca que os indivíduos não são coagidos a agir apenas da
forma pela qual o Estado decide, mas também o são por diversas outras fontes
normativas. Nas palavras do professor Antonio Carlos Wolkmer (2001), pluralismo
jurídico é “a multiplicidade de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço
sócio-político, interagidas por conﬂitos ou consensos, podendo ser ou não oﬁciais e
tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e
culturais” (WOLKMER, 2001, p. 219).
Quando em sociedade, os indivíduos se submetem a uma série de normas de
cunho moral e religioso, que, se descumpridas, acarretam sanções intangíveis ao
agressor, como, por exemplo, rejeição social. Estas sanções, porém, podem
conviver harmonicamente com o Direito estatal sem qualquer tipo de ilegalidade.
Estas normas, todavia, não serão objeto do presente trabalho, pois este se
limitará à análise das normas que regulem condutas ou cominem sanções de forma
a não estarem em consonância com a ordem estatal. Exemplos disto são as normas
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processuais próprias que a população de Pasárgada utiliza na resolução de suas
lides; e as normas de caráter penal, cominadas pelos traﬁcantes e milicianos que
dominam os morros do Rio de Janeiro. Estes dois exemplos, entretanto, serão
melhor desenvolvidos no tópico 4.
Vê-se, portanto, que os indivíduos em sociedade ocupam espaços públicos que
se caracterizam, dentre outros fatores, “pela coexistência de diferenças, bem como
a diversidade de sistemas jurídicos circunscrita à multiplicidade de fontes
normativas informais e difusas” (WOLKMER, 2001, p. 168).
A existência de outros sistemas normativas que regulam a vida de
determinados indivíduos explicita a “existência, numa determinada sociedade, de
mecanismo
jurídicos
diferentes
aplicando-se
a
situações
idênticas” (VANDERLINDEN apud WOLKEMER, p. 216). As comunidades que
vivem sob a égide de dois (ou mais) sistemas normativos, representam áreas “no
seio dos quais se geram litígios ou disputas processadas com base em recursos
normativos e institucionais internos” (SANTOS, 2015, p. 57).
Este fenômeno demonstra que “o Estado não detém o monopólio da produção
de normas, de maneira que o direito não se resume ao direito estatal, mas envolve
também um direito vivo, que surge no seio da própria sociedade” (CARVALHO,
2010, p. 16). O pluralismo jurídico, portanto, representa a “descentralização
normativa do centro para a periferia; do Estado para a Sociedade; da lei para os
acordos, os arranjos a negociação” (WOLKMER, 2001, p. 171).
Há muita controvérsia quanto ao conceito exato de pluralismo. Os próprios autores
citados acima reconhecem expressamente esta barreira. Ela advém, principalmente, da
diﬁculdade em se conceituar o que é direito, pois para que haja uma pluralidade de
ordens jurídicas, há que se conceituar, primeiramente, o que é jurídico.
A problemática da conceituação “do que é direito” é um dos primeiros temas
apresentados aos iniciantes da ciência do Direito. O presente trabalho, porém, não
enfrentará está questão, pois lança mão de um recorte epistemológico bem
delimitado, conforme explanado no ponto 2.
Sendo o direito “um conjunto de normas (incentivos) amparadas pela
possibilidade de sanção” (COOTER e ULEN, 2016, p. 24), o pluralismo jurídico,
para o presente marco teórico, pode ser deﬁnido como a pluralidade de ordens
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normativas (i) amparadas pela possibilidade de sanção e (ii) que inﬂuenciem ou
pelo menos tenham o potencial de inﬂuenciar de fato a conduta dos agentes.
Isto importa que, em uma comunidade regida por duas ordens jurídicas, estas
por vezes podem se opor, isto é, podem regular a mesma conduta fática de forma
juridicamente distinta. Como no caso em que há penas diferentes para o mesmo
ato, ou quando uma ordem proíbe uma conduta que a outra não cuida de regular.
Desta forma, o indivíduo, no momento de executar uma ação regulada de
forma distinta por duas ordens normativas, deve ponderar sobre qual comando
deve seguir. É aqui que se insere a problemática quanto à efetividade do direito –
que, para o presente trabalho, é entendida como a capacidade de uma norma
representar um estímulo concreto às ações dos indivíduos.
Não há como isolar, porém, a incidência de uma ordem normativa no cotidiano
dos indivíduos. Entre as diversas ordens normativas que regulam suas vidas “há
uma relação de interlegalidade, de modo que o direito positivo estatal e o direito
paralelo se alimentam mutuamente, um interferindo na elaboração, interpretação
e aplicação do outro.” (CARVALHO, 2010, p. 22).
Ocorre que um certo grau de inefetividade do Direito estatal é pressuposto para
a caracterização do pluralismo jurídico. Ora, se os indivíduos fossem estimulados
apenas pelas normas estatais, não haveria que se falar em pluralismo jurídico. No
momento em que há uma norma paralela que os inﬂuencie de tal maneira a mitigar
a inﬂuência da norma estatal, está-se reduzindo a efetividade desta, em detrimento
da efetividade daquela.
Boaventura de Sousa Santos (2015, p. 96) aponta um critério subjetivo para
estabelecer ordens normativas que podem ser consideradas efetivas numa
determinada sociedade. Segundo o sociólogo português, para que um conjunto de
normas seja levada em conta pelos indivíduos de uma comunidade, elas devem ser
consideradas “justiciáveis”. A justiciabilidade é a característica das normas “que são
consideradas adequadas para serem aplicadas por um órgão judicial em um
determinado processo”, sendo órgão judicial qualquer autoridade com poder de
fato para decidir o litígio entre as partes (KANTOROWICZ apud SANTOS, 2015, p.
96). Neste sentido, Hans Kelsen (1998, p. 149) aﬁrma que “uma ordem jurídica é
considerada válida quando as suas normas são, numa consideração global, eﬁcazes,

quer dizer, são de fato observadas e aplicadas.”.
Tem-se, portanto, que a efetividade de uma ordem normativa paralela ao
Estado está ligada à sua capacidade de inﬂuenciar a conduta de seus destinatários.
O surgimento destas normas está relacionado aos chamados produtores de
normatividade. São aqueles indivíduos (ou grupos) que detém força (política,
econômica ou ísica, propriamente dita) para estabelecer regras e garantir sua
observância. No caso do Direito estatal, este produtor é o próprio Estado; no caso do
Direito paralelo, os produtores podem variar. Cita-se como exemplo traﬁcantes e
milícianos que dominam determinadas áreas dos morros cariocas e instituem suas
próprias regras de convívio social para aquelas regiões; a polícia militar, quando age
sistemática e institucionalmente em desconformidade às normas estatais; e até
mesmo associações de moradores que se organizam para estabelecer normas que
regem a vida da sociedade que representam.
Os casos acima não resguardam quase nenhum denominador comum em suas
ﬁnalidades e modos de proceder, exceto o fato de que, em todos, há uma
transgressão sistematizada e institucionalizada à ordem jurídica estatal. Essa
violação consciente, habitual e voluntária é que caracteriza o pluralismo jurídico,
uma vez que em todos os exemplos citados os indivíduos transgridem a ordem
estatal para não descumprirem uma ordem paralela instituída.
Dentre as razões que determinam a efetividade de uma ordem normativa,
pode-se citar, como visto acima, a crença subjetiva dos indivíduos de que aquele
conjunto de normas é o adequado à solução do conﬂito; e, principalmente, a
possibilidade de sanção.
A possibilidade de sanção está ligada à coação, isto é, a probabilidade de o
indivíduo sofrer a pena cominada por determinada norma. Fala-se em
possibilidade de sanção, pois a norma, quando descumprida, não acarreta
imediatamente uma sanção de ordem prática ao indivíduo transgressor. O ato
ilícito deve chegar ao conhecimento das autoridades competentes para julgá-lo, e
esta deve assim o fazer.
Imagina-se o cenário em que, para a mesma conduta, Estado e traﬁcante de um
determinado morro cominem penas diversas. Numa hipótese em que a pena do
traﬁcante seja prontamente aplicada, pois facilmente averiguada pela rede de
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“funcionários” do tráﬁco; enquanto que a norma do Estado depende de ﬂagrante
ou investigação policial, a norma produzida por este será muito mais efetiva do
que a norma produzida por aquele.
Isto posto, passa-se, então à análise de casos práticos onde se veriﬁca a
inefetividade das normas estatais em detrimento de normas produzidas no seio da
sociedade, de forma muito mais prática e muito menos formal.

Os litigantes lançavam mão de um sistema de mediação em detrimento da
adjudicação estatal. A mediação muitas vezes era utilizada como forma de
prevenção dos litígios. Segundo Boaventura (2015, p. 100), um litígio pode ser
evitado quando suas condições ainda se encontram em estado potencial, sendo
resolvidas antes de se consumarem. A solução destes possíveis litígios era feita
através da mediação, pautada no diálogo e na informalidade.
O diálogo e a informalidade das instâncias eram outra caraterística marcante na
logística processual de Pasárgada. A linguagem utilizada no discurso jurídico e ao
decorrer do processo era comum e popular, passando longe do chamado
“juridiquês”. Havia um baixo grau de especialização/divisão do trabalho jurídico, e
por isso, muitas vezes, um único indivíduo fazia o papel de mediador, juiz e escrivão
do procedimento (SANTOS, 2015, p. 128-130).
O objeto em lide, por ﬁm, não precisava ser ﬁxado anteriormente à constituição
do processo, pois o próprio objeto da lide era, também, objeto de negociação ao
decorrer do processo (SANTOS, 2015, p. 31).
Vê-se, portanto, um sistema processual autônomo, regido por normas próprias
totalmente alheias a qualquer princípio ou regra do direito estatal. Sob a ótica do
Estado, todas os litígios resolvidos de acordo com as normas da Associação de
Moradores de Pasárgada são eivados de nulidade absoluta, pois ferem de morte
seus princípios basilares, tais como a segurança jurídica e a legalidade.
Para se ter exemplo, em Pasárgada havia cotidianamente autocomposição de
direitos indisponíveis, o que é totalmente inconcebível ao sistema processual
estatal. Ocorre que, “o reconhecimento jurídico deste por parte do direito
dominante não é determinante para a conceitualização da situação como de
pluralismo jurídico” (SANTOS, 2015, p. 59).
Esta permanente situação de ilegalidade sob a ótica estatal, porém, não obsta a
efetividade das normas da Associação de Moradores na resolução de litígios locais.
Em outras palavras, a nulidade de absolutamente todos os atos não interfere no
critério de justiciabilidade das normas da Associação. Um fator que corrobora para
a efetividade do direito da Associação de Moradores em detrimento do direito
estatal é “a estranheza desenvolvida pela população pobre em relação ao Poder
Judiciário, percebido (...) como um dispositivo privativo de intermediação de

. O CASO DO RIO DE JANEIRO: PASÁRGADA E AS
MILÍCIAS
Serão utilizados dois exemplos que elucidam a questão do pluralismo jurídico nas
periferias do Rio de Janeiro. O primeiro é o caso de Pasárgada, nome ﬁctício de uma
comunidade estudada pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. O
segundo exemplo são os códigos de normas instituídos pelos milicianos e traﬁcantes
que detém o “controle político” de determinadas comunidades periféricas.
Boaventura de Sousa Santos, na década de 70, descreveu os mecanismos
jurídico-processuais utilizados por uma das favelas do Rio de Janeiro – denominada
Pasárgada - na prevenção e resolução dos conﬂitos. Segundo o sociólogo, devido à
inacessibilidade estrutural do sistema jurídico estatal e, sobretudo, ao caráter ilegal
das favelas, criou-se uma ordem jurídica interna, paralela e, por vezes, oposta à
ordem estatal. (SANTOS, 2015, p. 90)
Foge ao intuito do presente trabalho uma análise pormenorizada de todas as
estruturas processuais que regiam a prevenção e solução das lides entre as partes.
Todavia, cabe uma análise geral sobre o que a existência de um sistema processual
própria representa, nos termos do recorte epistemológico analisado.
Em Pasárgada, a Associação de Moradores local possuía um código própria
para prevenção e solução de litígios entre seus moradores, operando como o
produtor de normatividade da região. Na solução das lides, os moradores de
Pasárgada dispunham de um espaço jurídico retórico muito maior, recorria-se
muito mais à argumentação em detrimento da demonstração. Utilizava-se, muito o
topoi, que são pontos de vista, opiniões ou premissas argumentativas que
possibilitam a argumentação entre os litigantes (SANTOS, 2015, p. 102).
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conﬂito das elites” (JUNQUEIRA; RODRIGUES, 1992, p. 11).
Analisada a questão processual de Pasárgada, na qual denota-se um evidente
caso de pluralismo jurídico, onde duas ordens normativas estabelecem critérios
distintos para solução dos litígios, passa-se, então, à análise dos casos em que os
produtores de normatividade são os traﬁcantes e as milícias.
Em virtude de um verdadeiro “poder de polícia” exercido nas comunidades
que comandam, o crime organizado (tráﬁco e milícia) tem-se tornado uma
verdadeira ordem jurídica paralela para a população destas localidades. Ocorre que
1
o crime organizado vigia, investiga e pune os criminosos de acordo com suas
próprias normas (JUNQUEIRA; RODRIGUES, 1992, p. 10).
Nos casos das periferias cariocas, as normas estatais são muito inefetivas pelo fato
de a polícia – principal representação do Estado no imaginário popular – ser corrupta e
truculenta em suas ações. Em muitos casos, a polícia, agindo de forma oﬁcial,
procede de forma totalmente ilegal, produzindo revolta e descrença em relação ao
Estado. A atuação da polícia também se dá de modo extraoﬁcial, quando ela se
apresenta aos moradores na forma de milícia, que partilha da mesma corrupção e
truculência da forma oﬁcial da representação policial nas comunidades.
Uma entrevista feita com os moradores de diversas periferias do Rio aponta
que, dentre os moradores das favelas dominadas pelo tráﬁco ou pela milícia, 75,7%
conﬁa pouco ou nem sequer conﬁa na instituição da polícia militar (CONCEIÇÃO;
ZALUAR, 2007, p. 100).
Esta descrença no poder público corrobora para a implementação e
legitimação das ordens paralelas ditadas pelo tráﬁco. O fator subjetivo (a
descrença), aliada ao fator coação, constitui a equação perfeita para a efetivação
das ordens paralelas.
A pesquisadora Eliane Junqueira e o pesquisador José Augusto Rodrigues (1997,
p. 13-14) elencaram algumas sanções cominadas a determinadas ações no que
chamaram de “A juridicidade da boca-de-fumo”. Trata-se de uma pesquisa
empírica que elucida perfeitamente o ponto deste trabalho.
Para um furto de bomba d’água foi facultado ao indivíduo que teve a bomba

furtada a possibilidade de aplicar a pena de um tiro na mão ao ladrão. Um
adolescente de dezesseis anos matou uma criança de sete durante um assalto, e lhe
foi cominada pena de morte. Um estuprador foi identiﬁcado e castrado. Dois
moradores divergem quanto ao entendimento de uma parede e a simples ameaça
de acionamento da boca de fuma bastou para que ambos se conciliassem. A
conclusão dos pesquisadores converge com o que já fora aﬁrmado no presente
trabalho. Em suas palavras

1

Por crime organizado a presente pesquisa entende qualquer associação paramilitar que age em desconformidade
aos preceitos instituídos pelo Estado brasileiro.

o crime organizado é, portanto, um actor normativo, tanto nos conﬂitos de
propriedade (...) como, principalmente, nas questões de competência da
policia e da justiça penal, ao aplicar, na imposição da “ordem”, um código
penal próprio, cujas penalidade variam de prisão domiciliar, expulsão
temporária, impedimento de circular em determinada área, tiro na mão,
até para os casos mais graves, a “pena de morte” (JUNQUEIRA;
CONCEIÇÃO, 1997, p. 14).

Veriﬁca-se, portanto, uma clara situação de pluralismo jurídico, onde há
concorrência entre o código penal do Estado e o código penal da boca-de-fumo. A
efetividade desta em detrimento daquela é consequência da ordem assegurada
pela sua aplicação. Em outras palavras, o fato de os traﬁcantes controlarem o índice
de violência e a presença da polícia faz com que os próprios moradores os
acobertem, pela lei do morro “ninguém sabe, ninguém viu” (JUNQUEIRA;
CONCEIÇÃO, 1997, p. 14).
Sob a ótica do direito estatal, os traﬁcantes estariam incorrendo em uma série
de crimes, pois o jus puniendi, isto é, o direito de punir, pertence apenas ao Poder
Público. Ocorre que na prática, esta consequência é prontamente ignorada, de
forma que o código penal da boca-de-fumo vige efetivamente sem nenhum óbice.
É nítida a inﬂuência que o código penal da boca-de-fumo exerce nos indivíduos
aos quais se destina. É neste ponto que veriﬁca a efetividade desta ordem,
conﬁgurando o fenômeno conhecido por pluralismo jurídico.
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. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre os estímulos criados pelo direito e as condutas observadas na
sociedade é a essência do sucesso de uma ordem jurídica (GICO JR., 2010, p. 9).
Uma análise da eﬁcácia das normas estatais em um contexto onde há a
“concorrência” dentre vários ordenamentos, sob um viés econômico, contribui
diretamente para a compreensão do papel transformador do Direito na sociedade.
Compreender os diversos fatores que contribuem para a tomada de decisão de
um indivíduo frente a um imperativo legal constitui um grande avanço no debate
político, jurídico e legislativo de nosso país.
A realidade dos moradores das periferias, em sua integralidade, jamais será
suscetível de demonstrações teóricas. Assim como todas as teorias sociais, a
presente pesquisa se utiliza de um modelo teórico academicista para analisar o
conteúdo dos estudos antropológicos que relatam, mesmo que de maneira breve, o
cotidiano dos moradores das favelas. A Lei do Morro é um fato, que jamais será
suscetível de ser demonstrada em sua totalidade por um artigo acadêmico.
E este fato nos leva à inevitável conclusão de que o Estado não está sozinho na
produção de normatividade para reger a vida dos indivíduos. O pluralismo jurídico
é presente na realidade dos moradores das periferias da cidade do Rio de Janeiro.
Há muito o debate legislativo e acadêmico se prende a trabalhos totalmente
teóricos. A análise da efetividade normativa, por sua vez, mostra-se como
elemento imprescindível para análise da realidade social. Ao se utilizar de alguns
conceitos econômicos, o recorte epistemológico utilizado traz uma relativa
objetividade ao tema.
A análise empírica das forças que moldam o comportamento social das
comunidades periféricas do Rio de Janeiro nos fornece resultados fundamentais
para compreensão, na medida do possível, de seu funcionamento. Tais resultados
tem potencial para futuramente servir de base para políticas públicas que não
ﬁquem “apenas no papel”. O conhecimento das razões pelas quais as normas
estatais “pegam ou não” na realidade social de determinada localidade é um
passo fundamental para reformas legislativas realmente eﬁcazes.
Por ﬁm, conclui-se pela relativa inefetividade do ordenamento jurídico estatal
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quando confrontado por ordens jurídicas paralelas dotadas de justiciabilidade,
sendo comprovada a hipótese inicial, de que um mínimo de inefetividade da ordem
estatal é pressuposto de existência para as ordens paralelas.
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DIREITO E TECNOLOGIA: A POSSÍVEL
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO
“DIGITAL INFLUENCER”

propagandas e divulgam diversos tipos de produtos e serviços. Objetivou-se neste
trabalho discutir a possível responsabilização civil e criminal destes digital
inﬂuencers no exercício da atividade publicitária. Hipoteticamente, se um destes
digital inﬂuencers realizasse propagandas de suplementos alimentares em sua rede
de comunicação, aﬁrmando que determinado suplemento amplia
signiﬁcativamente a taxa de lipólise (queima de gordura) e faz com que o
metabolismo seja acelerado, mas não informa que o mesmo produto traz riscos à
saúde e não pode ser utilizado por quem tenha problemas cardíacos, estaria ele
omitindo dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade do
produto, incorrendo, portanto, na prática do delito previsto no Art. 63 do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor? Deveria ele responder criminal e civilmente por
danos causados, ainda que ﬁzesse propaganda sem ter sido contratado pelo
fabricante? Ele estaria apenas informando a existência do produto? Assim, é
fundamental para nossos objetivos entender de forma mais clara quem são de fato
os digital inﬂuencers, bem como dividir e classiﬁcar suas práticas nas seguintes
condutas, observando qual seria o resultado e a possível responsabilização civil ou
criminal de cada uma delas, ou, se ainda, seria necessária a criação de nova lei para
tutelar os tais comportamentos: a) informar sobre a existência do produto/serviço;
b) fazer publicidade; e c) induzir o uso/aquisição. Após análises a partir do método
indutivo, foi possível constatar que o ordenamento jurídico brasileiro comporta a
aplicação de sanções criminais, cíveis e até mesmo administrativas aos Digital
Inﬂuencers, desde que presentes as condições previstas em lei.

Moisés Augusto Chaves*

Resumo: É notório que a mudança no conjunto normativo é sempre tardia em
relação à evolução tecnológica, principalmente no que se refere aos meios de
comunicação. Tais modiﬁcações na legislação, mesmo que tardias, são relevantes
ou o conjunto de normas que já dispomos consegue dar conta das demandas em
relação as rápidas transformações da tecnologia da informação? A sociedade
apresentou alterações tecnológicas signiﬁcativas no tocante aos meios de
comunicação, visto que, em menos de 10 (dez) anos (2008-2018), o papel tornou-se
algo tão obsoleto quanto uma vitrola em virtude da facilidade de se propagar as
informações através da Internet. Assim, várias indústrias e empresas começaram a
utilizar a rede mundial de computadores para divulgar seus produtos e serviços,
como, por exemplo, através do YouTube, que consiste em uma rede social na qual
as pessoas podem enviar e compartilhar seus vídeos de forma gratuita. Segundo
dados estatísticos, a rede social citada possui cerca de 1,5 bilhões de acessos por seus
usuários a cada mês, sem levar em consideração os que acessam sem ter uma conta
própria. Comparando o YouTube com a televisão aberta, estima-se a Rede Globo
de Televisão atinge 100 (cem) milhões de espectadores diariamente, totalizando 3
(três) bilhões de pessoas por mês, segundo dados próprios. Ou seja, o público
contabilizado do YouTube chega a ser metade do número de espectadores de uma
das maiores redes de televisão aberta no Brasil, tratando-se de um enorme número
de usuários por dia. Dentro do próprio YouTube ou de outras formas de
socialização na web, existem os “digital inﬂuencers”, “inﬂuenciadores digitais” ou
“formadores de opinião da internet”, tratando-se de pessoas que, de alguma forma,
obtiveram êxito em captar um grande público, ou “seguidores”, em suas redes e,
através destas, eles compartilham seu dia-a-dia, bem como fazem inúmeras
*Moisés Augusto Chaves. Bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E-mail:
m.achaves1993@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7256833951120574.

Palavras-chave: direito e tecnologia; direito digital; digital inﬂuencer;
formadores de opinião e direito do consumidor.

Abstract: Tht is notorious that the change in the normative set is always late
in relation to the technological evolution, especially in the media. Are such
changes in legislation, even if late, relevant, or can the set of rules that we
already have meet the demands of the rapid transformations in information
technology? The company has made signiﬁcant technological changes in the
media, since in less than ten (10) years (2008-2018), paper has become
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something as obsolete as a record player because of the ease of propagating
information through the Internet. So several industries and companies have
started using the world wide web to advertise their products and services,
such as via YouTube, which is a social network where people can upload and
share their videos for free. According to statistics, the cited social network
has about 1.5 billion accesses per user each month, without taking into
account those who access without having an account of their own.
Comparing YouTube with open television, it is estimated that Rede Globo
de Televisão reaches 100 (one hundred) million viewers daily, totaling 3
(three) billion people per month, according to data. That is, the YouTube
audience is half the number of viewers on one of the largest open television
networks in Brazil, with a huge number of users per day. Within YouTube
itself or other forms of socialization on the web, there are "digital
inﬂuencers," "digital inﬂuencers," or "Internet opinion makers," who are
somehow successful in capturing a large public, or "followers" in their
networks and, through them, they share their daily lives, as well as make
numerous advertisements and advertise diﬀerent types of products and
services. The objective of this work was to discuss the possible civil and
criminal responsibility of these digital inﬂuencers in the exercise of
advertising activity. Hypothetically, if one of these digital inﬂuencers
carried out advertisements for food supplements in their communication
network, stating that a particular supplement signiﬁcantly increases the rate
of lipolysis (fat burning) and causes the metabolism to be accelerated, but
does not report that the same product brings health risks and can not be
used by those who have heart problems, he would be omitting overt signs or
signs about the harmfulness or dangerousness of the product, thus
incurring in the practice of the crime provided for in Article 63 of the
Consumer Protection and Protection Code ? Should he respond criminally
and civilly for damages, even if he advertised without being hired by the
manufacturer? Was he only reporting the existence of the product? Thus, it
is fundamental for our purposes to understand more clearly who the digital
inﬂuencers are, as well as to divide and classify their practices in the

following behaviors, noting the result and the possible civil or criminal
responsibility of each of them, or, it would be necessary to create a new law
to protect these behaviors: a) inform about the existence of the product /
service; b) to make publicity; and c) induce the use / acquisition. After
analysis based on the inductive method, it was possible to verify that the
Brazilian legal system entails the application of criminal, civil and even
administrative sanctions to Digital Inﬂuencers, provided that the conditions
established by law are present.
Keywords: law and technology; digital law; digital inﬂuencer; opinion makers and
consumer law.
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. INTRODUÇÃO
Nestas incompletas duas décadas do século XXI, a humanidade vive um de
seus períodos mais comunicativos de toda a história, tendo em vista que existe uma
colossal facilidade em se propagar informações através da world wide web.
Ferramenta inicialmente utilizada para ﬁns exclusivamente cientíﬁcos e militares, a
internet tomou proporções inimagináveis nos meios de comunicação, bastando
alguns simples toques no smarthphone para iniciar um diálogo com outra pessoa,
independentemente da distância geográﬁca do interlocutor. Este ambiente, hoje,
abarca uma inﬁnidade de plataformas a ﬁm de se propagar inúmeras informações
na web, sejam elas boas ou ruins, através das mais diversas formas.
Percebendo que a rede cria situações virtuais com efeitos jurídicos reais,
como compra e venda de produtos, por exemplo, o Estado buscou evoluir sua
legislação concomitantemente com sua tecnologia, dando ao ordenamento
jurídico possíveis bases para que fosse regulamentado o uso da internet no
Brasil, como, por exemplo, a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), a qual
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet em
todo o território nacional brasileiro.
Observando a facilidade de propagação de dados e percebendo que a internet
possui como fundamentos a livre iniciativa e a livre concorrência, de acordo com o
Art. 2º, V, do diploma legal supracitado, foi adotado por um número incalculável de
empresas um robusto sistema de publicidade, através do qual o usuário é
“bombardeado” com inﬁnitas campanhas publicitárias enquanto navega pela rede,
seja diretamente através de atos das companhias ou por intermédio de pessoas que
divulgam os produtos ou serviços, os “digital inﬂuencers”, também denominados
“formadores de opinião da internet” ou “inﬂuenciadores digitais”. Porém, ao
realizar uma propaganda enganosa, estariam estas pessoas cometendo ilícito civil
e penal? O ordenamento jurídico pátrio prevê possibilidade de aplicação de
sanção neste caso especíﬁco? Deveria ser responsabilizado aquele que o
induziu a realizar a propaganda enganosa?
Assim, pretende-se com este artigo, através do estudo da bibliograﬁa e da
literatura pertinentes ao tema, responder tais questionamentos e entender qual
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seria possível responsabilização do “digital inﬂuencer”, caso este realize uma
propaganda enganosa.

. REDES SOCIAIS
Entre os conceitos que podem ser atribuídos na deﬁnição de “redes sociais”
podemos compreendê-las, grosso modo, como softwares ou sites que
proporcionam a conexão de pessoas através da internet independentemente da
distância geográﬁca, criando, assim, um ambiente sem fronteiras, no qual os
usuários podem interagir de forma (quase sempre) ilimitada.
Segundo pesquisas, mais de 4 (quatro) bilhões de pessoas ao redor do globo
terrestre usam a internet diariamente, sendo que 42% dos acessos são nas redes
1
sociais, conforme demonstra a pesquisa realizada:
Falando em números especíﬁcos, começamos 2018 com 4,021 bilhões de
pessoas online (53% de todas as pessoas do planeta), um aumento de 7%
em relação ao ano anterior. As redes sociais são utilizadas por cerca de 3,2
bilhões de pessoas (42% de todo o mundo). [...] Cerca de 1 milhão de pessoas
começaram a usar as redes sociais em 2017, aponta o relatório, o que
signiﬁca um novo usuário a cada 11 segundos. Em termos de proporção, o
número de utilizadores das mídias sociais aumentou 13% ao longo do
período, com a Ásia Central e o Sul da Ásia liderando o crescimento.
2

Em 2016 o Brasil foi identiﬁcado como o país que mais usa redes sociais na
América Latina. Segundo o estudo, o Brasil possuía 78,1 milhões de usuários
mensais ativos (isto é, que acessam uma rede social ao menos uma vez por mês) em
2014, número que subiu para 86,5 milhões em 2015 (crescimento de 10,7%) e
alcança a metade de 2016 com 93,2 milhões (aumento de 7,8%).
1

CIRÍACO, Douglas. Mais de 4 bilhões de pessoas usam a internet ao redor do mundo. Tecmundo,
2018. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/126654-4-bilhoes-pessoas-usaminternet-no-mundo.htm>. Acesso: 23 jul. 2018.
2
CANALTECH. Brasil é o país que mais usa redes sociais na américa latina. Canaltech, 2016.
Disponível em: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/brasil-e-o-pais-que-mais-usa-redes-sociaisna-america-latina-70313/>. Acesso: 26 jul. 2018.
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Porém, qual seria o alcance individual das redes sociais? Para complementar o
estudo, faz-se mister compreender o funcionamento de pelo menos algumas das
redes sociais utilizadas pelos Digital Inﬂuencers, quais sejam: Instagram e YouTube.
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podemos garantir que ele será seguro e funcionará perfeitamente o tempo
todo. NO LIMITE PERMITIDO POR LEI, TAMBÉM NOS EXIMIMOS
DE TODAS AS GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUSIVE AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO

2.1 Instagram

A UMA DETERMINADA FINALIDADE, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO.
Também não controlamos o que as pessoas ou terceiros fazem ou mencionam e

O Instagram consiste em uma rede social de divulgação de fotos e vídeos de
curta duração, tendo atualmente lançado um recurso denominado “IGTV”, no
qual os usuários podem publicar vídeos de longa duração através de canais.
Lançado em 2010, hoje o aplicativo já conta com o acesso de mais de 1 bilhão de
3
usuários ativos por mês segundo pesquisas , o que demonstra grande alcance
software, bem como seu poderio ﬁnanceiro, representando 28% de toda a receita
arrecadada pela sua empresa mantenedora, a Facebook Inc.
A referida rede social possui uma política de vedação de determinadas publicações,
inclusive as enganosas e fraudulentas, in verbis:

receitas, informação ou dados, ou, ainda, por danos eventuais, especiais,

Fornecer um Serviço aberto e seguro para uma comunidade ampla exige

indiretos, exemplares, punitivos ou acidentais decorrentes de ou relativos a estes

que todos nós façamos nossa parte. Você não pode se passar por outras

Termos, ainda que saibamos que eles são possíveis. Isso se aplica inclusive se nós

pessoas ou fornecer informações imprecisas. Você não pode fazer algo

excluirmos seu conteúdo, informações ou conta.

não somos responsáveis pelas respectivas (inclusive as suas) condutas ou ações,
online ou oﬄine, nem pelo conteúdo (inclusive conteúdo censurável ou
ilícito). Também não somos responsáveis pelos serviços e recursos oferecidos por
outras pessoas ou empresas, mesmo que você os acesse por meio de nosso Serviço.
Nossa responsabilidade por qualquer ocorrência no Serviço será limitada
tanto quanto permitido por lei. Se houver um problema com nosso
Serviço, não temos como prever todos os impactos que poderão ocorrer.
Você concorda que nós não seremos responsáveis por qualquer perda de lucro,

4

ilícito, enganoso, fraudulento ou com ﬁnalidade ilegal ou não autorizada.

Ao cadastrar uma nova conta, o usuário deve aceitar um termo de
compromisso e responsabilidade, no qual ele exime o Instagram de todo e qualquer
ato por ele praticado na rede social e, assim, pode-se constatar que, havendo
necessidade de acionar o poder judiciário em virtude de litígio oriundo deste
ambiente, não há que se falar em responsabilização do Instagram, mas sim única e
exclusivamente do usuário, segundo o próprio site da empresa:

Portanto, caso um Digital Inﬂuencer venha a realizar publicidade enganosa
nesta rede social, já é possível responder que, caso ela não esteja diretamente
envolvida, não deve ser responsabilizada por força de acordo interno entre ela e o
usuário. Observando o Art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a
conexão entre os termos da rede social e da legislação pátria, in verbis:
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suﬁcientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a

Nosso Serviço é fornecido “no estado em que se encontra”, e não
3

MÜLLER, Leonardo. Instagram tem 1 bilhão de usuários ativos por mês. Tecmundo, 2018. Disponível
em: <https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/131503-instagram-tem-1-bilhao-usuarios-ativosmes.htm>. Acesso: 24 jul. 2018.
4
INSTAGRAM. Termos de Uso | Central de Ajuda do Instagram. Instagram, 2018. Disponível em:
<https://help.instagram.com/581066165581870>. Acesso: 26 jul. 2018.

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
ﬁzer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Percebe-se, assim, que a legislação pátria já consegue tutelar algumas das
situações criadas no ambiente virtual.
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2.2 Youtube
Tal rede social consiste em um site no qual o usuário pode compartilhar vídeos
com outras pessoas através de um canal.
5
Segundo dados colhidos em 2017, o YouTube atinge mais de 1,5 bilhões de
visualizações por mês, sendo, assim, mais utilizada do que o Instagram. Em termos
comparativos, tem-se que a rede globo de televisão possui cerca de 100 milhões de
6
espectadores diariamente , totalizando 3 bilhões ao mês. Pode-se concluir que o
YouTube possui, numericamente, metade do número de espectadores de uma das
maiores redes de televisão aberta do Brasil.
Após publicar um vídeo na referida rede social é possível acompanhar o
desenvolvimento, o alcance e o número total de visualizações, as quais geram
7
receita :
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YouTube a quantia exata de U$60.000,00 (sessenta mil dólares).
No que diz à responsabilidade da rede social, vale analisar os termos de
8
serviço da empresa:
É importante saber que o Website é controlado e oferecido pelo YouTube
a partir de suas instalações nos Estados Unidos da América. O YouTube
não garante que o website do YouTube seja apropriado ou esteja
disponível para uso em outros locais. As pessoas que acessam ou usam o
website do YouTube a partir de outras jurisdições o fazem por conta própria e
são responsáveis pelo cumprimento das leis regionais/nacionais. [...] Você será
o único responsável por seu Conteúdo e pelas consequências de enviá-lo
ou publicá-lo. Você aﬁrma, declara e garante que possui ou tem as licenças
necessárias, direitos, autorizações e permissões para publicar o Conteúdo
que Você enviar, e Você autoriza o YouTube a usar todas as patentes,

O pagamento pelas visualizações após a conﬁguração do canal para

marcas registradas, segredos de negócio, direitos autorais ou outros

monetização é feito por dólares pelo YouTube. É o chamado Custo por Mil

direitos de propriedade e tais Conteúdos para a publicação no Serviço

(CPM), cujo valor, em média, é de pouco mais de US$ 1 a cada 1 mil

de acordo com estes Termos de Serviços.

visualizações. Entretanto, é possível que o valor do CPM ﬁque entre US$
0,60 a US$ 5. O cálculo varia de acordo com o valor pago pelo anunciante
e a relevância do canal em questão. O YouTube utiliza um algoritmo
secreto para determinar o pagamento e o valor pode ter bastante
diferença de canal para canal.

Levando-se em conta o Custo por Mil (CPM), conforme demonstrado acima, é
possível deduzir cálculos de ganhos em dólares. Partindo do pressuposto que
determinado Digital Inﬂuencer consiga semanalmente 12 milhões de visualizações,
ele poderá, considerando o valor máximo de U$5,00 por visualização, receber do

Percebe-se, assim, a grande semelhança em relação ao Instagram e que tais
redes sociais buscam criar um ambiente para livre comunicação e concorrência,
porém delimitando de forma especíﬁca suas ações e responsabilidades, bem
como as de seus usuários.

. DIGITAL INFLUENCER
O Digital Inﬂuencer, Inﬂuenciador Digital ou Formador de Opinião da
Internet é conceituado por Issaaf Karhawi (2017) da seguinte forma:
Pode ser tanto aquele que estimula debates ou agenda temas de discussão

5

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. YouTube alcança 1,5 bilhão de acessos por mês e anuncia novidades. Diário de
Pernambuco, 2017. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/06/23/
internas_viver,709998/youtube-alcanca-1-5-bilhao-de-acessos-por-mes-e-anuncia-novidades-para.shtml>.
Acesso: 12 jun. 2018.
6
REDE GLOBO. Globo celebra alcance de mais de 100 milhões de pessoas por dia. Rede Globo, 2017.
Disponível em: <https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/globo-celebra-alcance-de-mais-de-100milhoes-de-pessoas-por-dia.ghtml>. Acesso: 23 jul. 2018.
7
OGUEIRA, Ronaldo. Como ganhar dinheiro no YouTube em 2018. Freesider, 2018. Disponível em: <https://
freesider.com.br/dinheiro/como-ganhar-dinheiro-no-youtube-em-2018/>. Acesso: 15 jul. 2018.

em nichos, quanto aquele que inﬂuencia na compra de um lançamento de
determinada marca. Em ambos os casos, o processo de solidiﬁcação em
8

YOUTUBE. Termos de Serviço – YouTube. YouTube, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/static?
gl=BR&template=terms&hl=pt>. Acesso: 01 ago. 2018.
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termos de crédito, capital e reputação são os mesmos. Toda essa

consumidores, com a ﬁrme adesão aos princípios éticos, cumprindo na

construção é, ao ﬁm, apropriada por marcas que identiﬁcam nos

letra e no espírito as regras previstas nos Anexos "A", "P" e "T" do Código

inﬂuenciadores uma ponte entre um produto e seus consumidores.

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Assim, destacamos as
diretrizes abaixo (íntegra das regras disponível no site www.conar.org.br).

Partindo desse pressuposto, pode-se criar o seguinte conceito, apenas para os
ﬁns deste trabalho: o Digital Inﬂuencer, Inﬂuenciador Digital ou Formador de
Opinião da Internet é aquele que, de alguma forma, conecta grande número de
pessoas às suas diversas redes sociais com o intuito de, através de suas publicações,
conseguir ainda mais agregados aos seus perﬁs na web a ﬁm de gerar lucro, seja
através do “marketing de inﬂuência” ou da forma que a rede social oferece.
A partir destes conceitos surge a seguinte dúvida: o Digital Inﬂuencer pode ser
considerado um proﬁssional? Segundo o Art. 5º, XIII, da Constituição Federal de
1988, é livre o exercício de qualquer trabalho, o ício ou proﬁssão, atendidas as
qualiﬁcações proﬁssionais que a lei estabelecer. Neste caso especíﬁco não existe
lei regulamentadora e, portanto, a priori, as relações contratuais entre uma
empresa e um digital inﬂuencer não seriam tuteladas pela Consolidação das Leis
do Trabalho, mas sim pelas normas gerais a respeito de prestação de serviços
veriﬁcada a partir do Art. 593 do Código Civil, o qual prevê que a prestação de
serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas
disposições deste artigo e dos seguintes.

Responsabilidade Social: não deverá induzir ao consumo exagerado ou
irresponsável; não devem associar o consumo de bebidas alcoólicas com
sinal de maturidade, coragem pessoal, êxito proﬁssional ou social, ou ainda
que proporcione ao consumidor maior poder de sedução; não se
recomendará a bebida em razão do teor alcoólico ou de seus efeitos sobre os
sentidos; a publicidade em redes sociais e por meio de inﬂuenciadores digitais
igualmente deve respeitar as regras gerais e especíﬁcas do segmento; apelos à
sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem.

Ainda, existem ações da Justiça Pública no sentido de se averiguar a
10
regularidade dos atos dos Digital Inﬂuencers :
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital, enviou
o ício ao Conar pedindo manifestação à luz da ética publicitária de
numerosos vídeos publicitários veiculados no YouTube, nos quais
inﬂuenciadores de diferentes faixas etárias divulgavam produtos e
serviços destinados a crianças e adolescentes. O Ministério Público

3.1 CONAR e os Digital Inﬂuencers

questionou: estariam as ações mencionadas no o ício alinhadas às

Apesar de não existir legislação especíﬁca regulamentando os inﬂuenciadores
digitais, existem regras que eles devem seguir, de acordo com o Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), como, por exemplo, a respeito
9
da publicidade sobre bebidas alcoólicas , in verbis:

Publicitária para anúncios de produtos e serviços para menores de

recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação

Pertence, portanto, aos Anunciantes, Agências, Difusores e Veículos a
responsabilidade de considerar os impactos das mensagens perante os
9

CONAR. CONAR divulga circular sobre publicidade de bebidas alcoólicas. CONAR, 2017. Disponível em
<http://www.conar.org.br/noticias/detnoticias.php?id=589>. Acesso: 26 jul. 2018.

idade e identiﬁcação publicitária das peças?

Assim, percebe-se que o Estado vem cada vez mais preocupando-se com a
questão dos inﬂuenciadores digitais, a ﬁm de que sejam regulamentadas suas
atividades para melhor atender o interesse social.
10

CONAR. Representação nº 031/18 na CONAR. CONAR, 2018. Disponível em: <http://www.conar.org.br/
processos/detcaso.php?id=4905>. Acesso: 25 jul. 2018.
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natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva,
dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que

Antes de responder tal questionamento é necessário analisar qual seria a
conduta do Digital Inﬂuencer: fazer campanha publicitária enganosa de produto ou
serviço; informar a existência do produto ou serviço; e induzir o uso/aquisição de
produto ou serviço.
Desde já, vale compreender que informar a existência de um produto ou
serviço através das redes sociais, não deve caracterizar, em tese, ilícito civil ou
criminal. O mesmo ocorre quando o inﬂuenciador digital induz o uso ou aquisição
de produto ou serviço. Em ambas hipóteses, via de regra, não existe qualquer
relação entre a empresa detentora do produto e o inﬂuenciador, o que caracteriza
apenas uma livre manifestação do pensamento, sendo tal prática permitida pela
Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, IV.

incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da
deﬁciência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Vale ressaltar que, na hipótese analisada, a digital inﬂuencer promovedora da
campanha publicitária do produto tinha conhecimento de seu caráter nocivo, mas,
caso ela não fosse informada pela empresa contratante a respeito de tal
periculosidade do item, deveria ser responsabilizada apenas a companhia que
contratou o serviço de publicidade, pois ela seria a exclusiva causadora do dano,
in verbis:
O nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de

4.1 Possível responsabilização civil

responsabilidade civil. Sergio Cavalieri Filho (2012. p. 67) deﬁne nexo
causal como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele

De acordo com o Art. 186 do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Hipoteticamente, se uma inﬂuenciadora digital realizar campanhas
publicitárias em suas redes sociais a respeito de suplementos alimentares que
auxiliem na perda de peso, mas que também sejam nocivos a pessoas com
problemas cardíacos e não informar seus seguidores sobre esta nocividade, por
sua livre e espontânea vontade, não seria incorreto dizer que ela agiu com
negligência, enquadrando-se, assim, na hipótese do Art. 186 do Código Civil
Brasileiro, combinado com o Art. 37, §§1º e 2º, do Código de Defesa do
Consumidor, in verbis:
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter

que poderemos concluir quem foi o causador do dano.” O autor em referência
ainda ressalta que o nexo de causalidade é elemento indispensável em
qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade
sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal.

Assim, percebe-se que seria necessário analisar cada caso concreto a ﬁm de se
averiguar possível responsabilização civil em caso de propaganda enganosa feita
por digital inﬂuencers.

4.2 Possível responsabilização criminal
Da ótica criminal, extrai-se do Art. 66 do Código de Defesa do Consumidor o
seguinte texto:

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

Art. 66. Fazer aﬁrmação falsa ou enganosa, ou omitir informação

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da

relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade,
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4.3 Possível responsabilização administrativa

serviços: Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. § 1º Incorrerá
nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. § 2º Se o crime é culposo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

A partir da hipótese criada no tópico 3.2., seria indispensável examinar a
ação individual de cada um dos envolvidos. Caso a digital inﬂuencer não
soubesse que estava realizando propaganda enganosa, apenas o responsável
pela empresa contratante deveria responder criminalmente, pois o resultado se
deu em virtude de sua ação, na forma do Art. 13 do Código Penal Brasileiro, o
qual prevê que o resultado, de que depende a existência do crime, somente é
imputável a quem lhe deu causa.
Porém, existe um caso em que podem ser responsabilizados tanto o
responsável pela empresa contratante e o digital inﬂuencer, conforme ditam os
artigos 67 e 68 do Código de Defesa do Consumidor.
Segundo Art. 67 do referido diploma legal, fazer ou promover
publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva gera pena
de detenção de três meses a um ano e multa. Ou seja, se o digital inﬂuencer
souber ou obtiver o conhecimento necessário para constatar que aquela
propaganda é enganosa ou abusiva, pode ele ser responsabilizado
criminalmente, sendo que a maior diﬁculdade neste caso seria analisar se o
referido inﬂuenciador possui capacidade de aferir se determinada
propaganda seria enganosa/abusiva ou não.
Extrai-se do Art. 68 da referida lei que fazer ou promover publicidade que
sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança gera pena de detenção
de seis meses a dois anos e multa. Portanto, se uma nutricionista digital
inﬂuencer promover publicidade de um suplemento alimentar nocivo a quem
possui problemas cardíacos, não informando tal periculosidade, poderia ela
incorrer nas iras do referido artigo, visto que ela, em tese, teria a formação
acadêmica necessária para constatar o risco do produto.

Por ﬁm, vale averiguar a possibilidade de responsabilização administrativa do
Digital Inﬂuencer. Compulsando a Lei nº 8.078 (Código de Defesa do
Consumidor), extrai-se o seguinte:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ﬁcam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
de natureza civil, penal e das deﬁnidas em normas especíﬁcas: I - multa;
II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV – cassação do
registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de
fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou
serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de
concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do
estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de
estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção
administrativa; XII - imposição de contrapropaganda.

Analisando o teor do referido artigo, pode-se perceber que algumas das
sanções que são aplicadas à empresa fornecedora também podem ser
impostas ao Digital Inﬂuencer, como, por exemplo, a multa (inciso I),
suspensão do serviço de marketing através de sua rede social (incisos VI e
VII), interdição total ou parcial de sua atividade como digital inﬂuencer
(inciso X) e imposição de contrapropaganda (XII).
Dentre estas punições, a que mais impactaria o consumidor e poderia
reduzir os danos causados por uma propaganda enganosa ou abusiva,
aparentemente, seria a contrapropaganda, visto que ela deverá ser divulgada
pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente
no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o
male ício da publicidade enganosa ou abusiva, na forma do Art. 60, §1º, do
Código de Defesa do Consumidor.
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. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as pesquisas, extrai-se do ordenamento jurídico pátrio que a publicidade
através das redes sociais não carece de nova norma regulamentadora, visto que o
Código de Defesa do Consumidor e outras leis já abarcam, em tese, todas as
situações que podem ocorrer.
Porém, no que diz respeito aos inﬂuenciadores digitais, faz-se mister a criação
de lei especíﬁca para tutelar suas atividades no que diz respeito a campanhas
publicitárias em acordo com determinada empresa contratante. Observa-se que o
digital inﬂuencer pode valer-se de empresas para gerar receita através de
publicidade de produtos ou serviços destas, porém, existem aqueles que optam
apenas por gerar rendimento através da própria rede social, conforme
demonstrado anteriormente. No primeiro caso, como há um contrato de prestação
de serviços, entende-se que há a necessidade de regulamentação, ou até mesmo
criação de uma nova denominação de digital inﬂuencer para diferenciá-lo daquele
que não trabalha com marketing de empresas.
Assim, após análises de hipótese e deduções, pode-se concluir que existe a
necessidade de regulamentação da atividade exercida pelo digital inﬂuencer no
que diz respeito às campanhas publicitárias em acordo com empresas e, a
depender do caso concreto observado, o inﬂuenciador digital pode vir a ser
responsabilizado civil, criminal e até mesmo administrativamente, desde que
reste comprovado que, de alguma forma, ele concorreu para a existência do dano
causado, ressalvados os casos de boa-fé.
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A QUEM INTERESSA O LIVRE-COMÉRCIO? UMA
ANÁLISE DO COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DO COMÉRCIO

caminho oposto quando se trata do comércio de produtos agrícolas, uma vez que se
quer proteger o mercado e a produção interna de dois dos principais agentes
econômicos internacionais: os Estados Unidos e a Europa. No âmbito
metodológico, trata-se de uma pesquisa pura (básica) e de ﬁnalidade explicativa. O
método de abordagem é o indutivo, o de interpretação consiste no sociológico e a
técnica de pesquisa é essencialmente bibliográﬁca.

Daniel Rocha Chaves

Resumo: O presente trabalho tem como escopo analisar a formação do comércio
multilateral de produtos agrícolas, atendo-se ao caso especíﬁco do Acordo sobre a
Agricultura que se encontra anexo ao Acordo Geral de Tarifas e Comércios de 1994
que, dentre outras ﬁnalidades, instituiu a Organização Mundial do Comércio. O
principal problema a ser enfrentado é se o protecionismo econômico, no que diz
respeito ao comércio de commodities agrícolas no âmbito da Organização Mundial
do Comércio, gera prejuízos aos países que se encontram na periferia do
capitalismo mundial. Para tanto, levanta-se a seguinte hipótese: a formação dos
tratados que versam sobre a agricultura, mais especiﬁcamente o Acordo sobre a
Agricultura da OMC, teve sua negociação dirigida para favorecer o protecionismo
econômico por parte dos agentes que se encontram no centro do capitalismo, a
saber: Estados Unidos e Europa? Para a presente investigação, inicia-se
descrevendo a relevância e o posicionamento estratégico que a agricultura possui
ante o cenário político e econômico. Em seguida, inicia-se um relato histórico de
como se formaram as primeiras políticas protecionistas no âmbito do comércio
agrícola nos Estados Unidos e na Europa. A segunda parte atém-se ao Acordo sobre
a Agricultura da OMC que foi estabelecido nos moldes dos acordos comerciais
multilaterais, tendo como principal escopo a mitigação das barreiras tarifárias e
não-tarifárias, visando o aumento da ﬂuidez do comércio de produtos agrícolas.
Para tanto, os países envolvidos no acordo deveriam reduzir os subsídios e demais
tratamentos benéﬁcos dispensada à sua produção agrícola doméstica. A síntese da
investigação, ao contrapor os elementos históricos e materiais que deram
concretização ao Acordo sobre a Agricultura, vai ao encontro à ideia de que,
embora os tratados multilaterais de comércio, embora tenham como principal
escopo mitigar as barreiras que entravam o comércio internacional, seguem um

Palavras-chave: Comércio agrícola; livre comércio; Organização Mundial do
Comércio; protecionismo.

Abstract: The purpose of this paper is to analyse the formation of
multilateral trade in agricultural products, taking into account the speciﬁc
case of the Agreement on Agriculture, which is annexed to the General
Agreement on Tariﬀs and Trade 1994, which, among other purposes,
established the World Trade Organization. The main problem to be faced is
whether economic protectionism, with respect of the trade of agricultural
commodities (in the World Trade Organization perspective), damages the
countries that are on the periphery of world capitalism. Therefore, there is
the following hypothesis: the formation of treaties dealing with agriculture,
more speciﬁcally the WTO Agreement on Agriculture, was negotiated to
beneﬁt the economic protectionism of agents at the center of capitalism,
namely: United States and Europe? For the present investigation, it begins
by describing the relevance and the strategic positioning that agriculture has
before the political and economic ﬁeld. Then begins a historical account of
how the ﬁrst protectionist policies in the ﬁeld of agricultural trade in the
United States and in Europe. The second part deals with the WTO's
Agreement on Agriculture, which was established under multilateral trade
agreements, with the main objective being to mitigate tariﬀ and non-tariﬀ
barriers in order to increase the ﬂow of trade in agricultural products. To this
purpose, the countries involved in the agreement should reduce the
subsidies and other beneﬁcial treatments provided to their domestic
agricultural production. The synthesis of the research, by contrasting the
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historical and material elements that gave concrete form to the Agreement
on Agriculture, is in line with the idea that, although multilateral trade
treaties have as their main scope to mitigate the barriers that impede
international trade, they follow a the opposite when it comes to trade in
agricultural products, since we want to protect the market and domestic
production of two of the main international economic agents: the United
States and Europe. In the methodological scope, this is a pure (basic)
research with an explanatory purpose. The method of approach is inductive,
the method of interpretation consists in the sociological one and the
technique of research is essentially bibliographical.
Keywords: Free trade; protectionism; trade in agriculture; World Trade
Organization.
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. INTRODUÇÃO
A agricultura sempre teve uma atenção especial nas relações comerciais: em
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, uma vez que, muito
provavelmente, os produtos agrícolas equivalem a boa parte de suas bases
comerciais. Já nos países desenvolvidos, mesmo aqueles que não tenham a
agricultura como um dos principais setores de sua economia, o consumo de
produtos agrícolas é inevitável para a sobrevivência humana, bem como a
soberania alimentar, nem que seja como matéria prima para a produção de
alimentos industrializados e para tanto há uma maior exigência nos processos de
produção para manter elevados padrões de qualidade.
Essa preponderância do comércio de bens agrícolas acarreta em condutas por
parte dos Estados que, visando a proteção dos seus interesses, sejam eles
econômicos, políticos ou sociais, passam a construir entraves para a entrada de
produtos estrangeiros em seus respectivos territórios.
Além das questões políticas, existem outras matérias que envolvem o processo
de produção no setor agrícola que faz com que ele seja diferenciado do comércio da
maioria dos bens negociados no âmbito do sistema multilateral de comércio. A
imprevisibilidade do cultivo, por exemplo, decorrente dos ciclos de produção
agrícola e animal e da falta de informação ou desconhecimento dos agricultores
sobre o que o mercado realmente demandará em uma determinada estação. Isso
pode levar à superprodução de alimentos que, por um lado, pode ser algo positivo,
tendo em vista que há grande possibilidade de redução dos preços.
Conquanto, a superprodução também pode levar à subprodução na
próxima temporada, uma vez que os agricultores planejarão sua futura
produção com os efeitos da última queda dos preços, o que resulta em um
desincentivo para o cultivo. Ademais, o problema da superprodução é agravado
pelo fato de que os preços mais baixos não levam necessariamente ao aumento
do consumo (Cf. MCDONALD, p. 189).
A natureza especial deste setor, bem como sua incerteza na produção levaram
os governos da maioria dos países desenvolvidos, justa ou indevidamente, a intervir
no mercado para estabilizar os preços no interesse do consumidor e do agricultor.
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No interesse da segurança alimentar, os governos também se preocuparam em
garantir a existência de suprimentos adequados no país, adotando, para isso,
condutas protecionistas (Cf. MCDONALD, p. 189).
O protecionismo econômico no âmbito do comércio de produtos agrícolas é
uma matéria que não se restringe à história recente do ocidente. O exemplo que
melhor ilustra isso são as Corn Laws, ue consistiam em um conjunto de normas
criadas no século XII na Inglaterra com o propósito de proteger a produção agrícola
e que vigorou até meados do século XIX. A tentativa de ﬁxação do preço dos grãos
no ano de 1815 foi o estopim para o surgimento de diversos protestos contra a
1
política protecionista inglesa. Em 1839 foi fundada a Anti-Corn Law League no
intuito de mobilizar a classe média industrial para agir contra os senhores de terra e,
consequentemente, contra os atos normativos em análise. A revogação das Corn
Laws ocorreu no ano de 1846 que, seguida da revogação dos também protecionistas
Navegation Acts em 1849, foi o ponto de partida para que se iniciasse o regime
comercial liberal inglês, que perdura até os dias atuais (Cf. GOODE, 2003, p. 84;
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 2017).
Por seu turno, um instrumento protecionista que foi promulgado durante a
2
primeira metade do século XX foi o Ato para o Ajuste Agrícola – AAA , criado pelo
então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt por meio do
programa de recuperação da estrutura econômica norte-americana, o New Deal, no
intuito de mitigar os desastrosos efeitos oriundos da crise de 1929. O AAA entrou
em vigor em maio de 1933 em regime de emergência por conta da disparidade
aguda entre os preços das commodities, conforme estava disposto no Artigo 1º, que
desencadeou em uma signiﬁcante redução do poder de compra dos agricultores
para produtos industriais, prejudicando os ativos agrícolas, que até então era o que
concedia a base para a estrutura de crédito dos Estados Unidos.

Dentre os propósitos da nova política agrícola pode-se citar facilitação do
acesso ao crédito, promovendo um maior número de empréstimos para os
fazendeiros, bem como o controle da produção, principalmente no que diz
respeito ao excedente. Esta última medida, segundo relatos da época, foi a mais
que desagradou os produtores, tendo em vista que, embora fossem favoráveis
para com as medidas de emergência, o único motivo pela aceitação do controle
de produção era o pagamento dos bene ícios concedidos pelo Ato para o Ajuste
Agrícola (Cf. FITE, 1962).
Por seu turno, na segunda metade do século XX, talvez o mais relevante aparato
protecionista do comércio agrícola surgiu na Europa por meio da instituição da
34
Política Agrícola Comum – PAC - , oriunda da recém-surgida Comunidade
Econômica Europeia. Essa nova política surgiu no ano de 1962 com o escopo de
reorganizar a produção de produtos agrícolas que ainda não havia se recuperado
por conta dos estragos causados pela segunda Guerra Mundial. Hodiernamente a
PAC elenca como um dos principais objetivos fornecer alimentos seguros, obtidos
através de uma produção sustentável, a preços acessíveis para os cidadãos
europeus, assegurando, concomitantemente, o pagamento de preços justos para
aqueles que estão envolvidos no processo de produção de produtos agrícolas (Cf.
EUROPEAN COMISSION , 2017). Conquanto, a política de subsídios formulada
pela Política Agrícola Comum acaba por ter a elevação dos preços dos produtos
agrícolas cultivados na União Europeia, uma vez que há reserva de mercado para
tais produtos, deixando de lado aqueles oriundos dos países periféricos que, muitas
vezes, são mais baratos e de melhor qualidade que aqueles.

. O ACORDO SOBRE A AGRICULTURA
Seguindo os propósitos da Rodada do Uruguai, o Acordo sobre a

1

Karl Marx (1985, pp. 183-197) expõe em seu “Discurso sobre o livre-câmbio” que a abolição das Corn
Laws foi o maior feito em favor do livre-comércio no século XIX na Inglaterra. Com ironia ele se refere
às políticas liberais que faziam-se valer da propaganda para cooptar as camadas mais populares. A
Anti-Corn Law League ofereceu prêmios aos três melhores trabalhos que demonstrassem os efeitos
positivos que traria a revogação das leis sobre os cereais. Apesar das críticas, Karl Marx conclui
aﬁrmando o sistema protecionista, no contexto no qual estava inserido, era conservador, enquanto o
sistema de livre-cambismo é destruidor.
2
No original, Agricultural Adjustment Act.

3

Em inglês, Common Agricultural Policy.
Brian McDonald (1998, p. 191) aﬁrma que a partir da revogação das Corn Laws, o mercado agrícola
do Reino Unido obteve bastante prosperidade, o que acarretou na antipatia das políticas promovidas
pela Política Agrícola Comum da então Comunidade Econômica Europeia.

4
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Agricultura – AsA foi estabelecido nos moldes dos acordos comerciais
multilaterais, tendo como principal escopo a mitigação das barreiras
tarifárias e não-tarifárias, visando o aumento da ﬂuidez do comércio de
produtos agrícolas. Para tanto, os países envolvidos no acordo deveriam
reduzir os subsídios e demais tratamentos benéﬁcos dispensada à sua
produção agrícola doméstica.
O Acordo sobre a Agricultura, no que diz respeito ao âmbito de
aplicação, com a devida licença pelo pleonasmo, incide sobre os produtos
agrícolas que estão dispostos do capítulo 1 ao capítulo 24 do Sistema de
Harmonizado de commodities, que alberga produtos de origem animal,
vegetal e alimentos, bem como seus derivados, excetuando-se os peixes e
os produtos pesqueiros. Essa temática está prevista no artigo 2ª e no
Anexo 1 do mesmo acordo.
Por seu turno, veriﬁca-se nos artigos 4 e 5 a questão do acesso aos
mercados, isto é, a possibilidade que um país exportador tem de acender a
um mercado estrangeiro. Para tanto, ﬁca-se acordado a conversão de
entraves não-tarifários em obstáculos aduaneiros. Esse processo é
conhecido por tariﬁcação (Cf. MOTA, 2005, p. 38). Ademais, vale citar
parte de um comentário feito à questão do acesso aos mercados, em um
projeto coordenado por Vera Thorstensen e Luciana Maria de Oliveira
(2017):
Para entender o alcance do dispositivo no Acordo de Agricultura
que trata sobre acesso a mercados, é necessário retomar o
histórico de negociações na matéria. O denominador comum foi
sem dúvida a redução das tarifas de importação de produtos
agrícolas. Exigiu-se que os países desenvolvidos reduzissem suas
tarifas em 36% em 6 anos, enquanto os países de menor
desenvolvimento assumiriam o compromisso de reduzi-las em
24% em 10 anos. O modo como se procedeu a essas reduções
envolveu a consideração de um sistema de concessões que vai
além dos exemplos expostos no Artigo 4 do Acordo, englobando
outros acordos e artigos dentro do próprio Acordo sobre
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As barreiras não-tarifárias que devem ser convertidas em medidas
tarifárias estão dispostas em uma nota de rodapé do artigo em análise,
podendo-se citar, a título exempliﬁcativo as seguintes: restrições
quantitativas à importação; taxas variáveis; preços mínimos; licenças
discricionárias de importação, entre outras.
Outra matéria tratada no Acordo sobre Agricultura é a questão dos
subsídios destinados às exportações de produtos agrícolas. Para atender
os objetivos do GATT 1994, acordou-se que alguns incentivos às
5
exportações deveriam ser vetados ou reduzidos . Ressalta-se que o artigo
XVI do GATT 1994, que aborda a temática das subvenções, possibilitou a
concessão de subsídios, sendo que quando um país o ﬁzer, deverá
comunicar às demais partes contratantes, “não somente da importância e
da natureza dessa subvenção, como dos resultados que possam ser
esperados sobre as quantidades do ou dos produtos em questão por ele
importados ou exportados e as circunstâncias que tornam a subvenção
necessária”.
A questão dos subsídios é uma das partes mais controversas do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio de 1994 como um todo, principalmente
quando se refere aos subsídios destinados aos produtos de origem
agrícola, circunstância na qual as divergências tornam-se ainda mais
aguda. Isso ocorre pelo fato de que a concessão de subvenções faz parte
das políticas domésticas de incremento da agricultura por parte dos países
desenvolvidos.
5

O artigo 9º do Acordo sobre Agricultura institui que as seguintes concessões estão submissas à regra de redução: a
concessão pelos governos ou por organismos públicos de subsídios diretos, incluindo pagamentos em espécie,
subordinada ao desempenho de suas exportações; a venda ou a distribuição para exportação, realizada pelos
governos ou por organismos públicos, de estoques não comerciais de produtos agrícolas a preço inferior ao preço
comparável cobrado por produto similar a compradores no mercado interno; os pagamentos para exportação de
um produto agrícola ﬁnanciado por medidas governamentais que representem ou não um ônus ao tesouro
nacional; a concessão de subsídios para reduzir os custos de comercialização das exportações de produtos
agrícolas; as tarifas de transporte interno e de frete para carregamentos às exportações estabelecidas ou impostas
pelos governos em termos mais favoráveis do que aqueles para carregamentos internos; os subsídios a produtos
agrícolas subordinados à incorporação de tais produtos a produtos exportados.
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Um dos exemplos mais famosos é o da disputa entre o Brasil e os
Estados Unidos no qual esse dispensava subsídios para os produtores e
exportadores de algodão, contrariando o que estava disposto no artigo 9º
do Acordo sobre a Agricultura, bem como o artigo III do GATT 1994 e as
restrições dispostas no Acordo sobre Subsídios e Medidas
Compensatórias – ASMC (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO
– DS267, 2017).
Diante disso, percebe-se que a estrutura arquitetada no AsA foi
concebida conforme os interesses dos países desenvolvidos que se fazem
valer das subvenções agrícolas para poder predominar nas exportações. O
próprio ASMC que, no geral, veda a concessão de subsídios às exportações
em seu artigo 3º, faz exceções quando se depara com disposições
contrárias no AsA. Nas palavras de Peter Van den Bossche e Werner Zouc
6
(2013, p. 2613) :
A proibição de subsídios à exportação, prevista no artigo 3º do
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Agricultura. (Tradução nossa)

É patente a distorção de propósitos quando se compara o GATT 1994
com o Acordo sobre a Agricultura. O discurso apologético ao livre-comércio
se esvai com as condutas protecionistas dos países desenvolvidos,
principalmente os Estados Unidos e a Comunidade Europeia, e isso não
passa despercebido aos olhos da doutrina. John H. Jackson (1999, p. 313)
expõe que a as negociações sobre a agricultura não foram uma das
conquistas mais sólidas obtidas no âmbito da Rodada do Uruguai.
Fatoumata Jawara e Aileen Kwa (2013, p. 26) relatam que o Acordo sobre a
Agricultura foi amplamente o acordo mais injusto da OMC, uma vez que se
concede tratamento favorável aos países desenvolvidos em detrimento dos
países em vias de desenvolvimento. Destarte, é a partir dessa problemática
que se passará a analisar as relações de sobre-inclusão e sub-exclusão
sistêmica no âmbito das relações comerciais internacionais, o que será
melhor explanado no ponto seguinte.

Acordo ASMC e discutida em detalhes acima, aplica-se às
subvenções às exportações agrícolas, salvo disposição em
contrário no Acordo sobre Agricultura. A relação entre o Acordo

. A SOBRE-INCLUSÃO E SUB-INCLUSÃO NO
COMÉRCIO INTERNACIONAL

ASMC e o Acordo sobre Agricultura é deﬁnida, em parte, pelo
Artigo 3.1 do Acordo ASMC, que estabelece que os subsídios à
exportação e os subsídios à substituição de importações são
proibidos “exceto nos casos previstos no Acordo sobre
Agricultura". Esta cláusula indica que a compatibilidade com a
OMC de uma subvenção à exportação de produtos agrícolas deve
ser examinada, em primeiro lugar, nos termos do Acordo sobre
6

No original: The prohibition on export subsidies, provided for in Article 3 of the SCM Agreement and
discussed in detail above, applies to agricultural export subsidies except as provided otherwise in the
Agreement on Agriculture. The relationship between the SCM Agreement and the Agreement on Agriculture
is deﬁned, in part, by Article 3.1 of the SCM Agreement, which states that the export subsidies and import
substitution subsidies are prohibited ‘[e]xcept as provided in the Agreement on Agriculture’. This clause
indicates that the WTO-consistency of an export subsidy for agricultural products has to be examined, in
the ﬁrst place, under the Agreement on Agriculture.

A criação da Organização Mundial do Comércio a partir das
deliberações tomadas na Rodada do Uruguai será o contexto a ser
trabalhado, atendo-se, principalmente, ao comércio de produtos agrícolas
e à elaboração do Acordo sobre a Agricultura.
O baixo desenvolvimento econômico dos países periféricos é causa e
efeito de que não há muita diversidade de bens a serem comercializados no
âmbito do comércio internacional, salvo alguns casos especíﬁcos. O principal
produto que ampara a economia desses países é a produção agrícola e é o
único elemento de “barganha” nas deliberações comerciais internacionais.
No que diz respeito aos tratados multilaterais, já foi exposto que no
Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1947 não foi dada atenção especial
para os produtos agrícolas, salvo pontuais ressalvas, como a exceção da
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regra de proibição de restrições quantitativas (artigo XI:2, c). Em suma, a
agricultura era um tema qualquer que possuía o mesmo regime comercial
que os demais bens dispostos no Acordo Geral de 1947.
É necessário salientar que à época das discussões em torno do GATT
1947 ainda estava em vigor os desdobramentos da política agrícola
inaugurada com o Ato para o Ajuste Agrícola dos Estados Unidos, que era
o maior produtor de mercancias agrárias. Depreende-se então que não se
poderia esperar um posicionamento a favor do livre-comércio por parte
dos EUA, uma vez que uma das principais vozes nas discussões em torno
da elaboração do GATT 1947 possuía uma política agrícola protecionista.
Caso os EUA pensassem de forma contrária a isso, eles iriam de encontro
aos seus próprios interesses.
As novas demandas comerciais requereram um aprimoramento
institucional do GATT 1947, uma vez que ele foi elaborado com a
pretensão inicial de ser um acordo provisório enquanto se aguardava as
discussões sobre a Organização Internacional do Comércio, e para suprir
essas novas exigências é que se ﬁzeram rodadas de negociações comerciais
multilaterais. Contudo, as primeiras rodadas não debateram a questão da
agricultura, deixando para a Rodada do Uruguai, o mais relevante e
signiﬁcativo encontro sobre comércio internacional até então já realizado.
Dentro do cronograma desenvolvido na Rodada do Uruguai, o Grupo
de Negociação sobre a Agricultura – GNA, que teve início em fevereiro de
1987, deveria desenvolver suas discussões até o ano de 1990, sendo que
até agosto de 1988 o Grupo havia realizado nove encontros oﬁciais. Em
uma das reuniões houve a oportunidade de se elaborar um sumário com
elencando os principais problemas que seriam tratados durante as
negociações, tendo concluído que os problemas precípuos de todo o
debate que estava surgindo eram: a) os desequilíbrios substanciais entre a
oferta e a procura dos principais produtos agrícolas, juntamente com
preços reduzidos nos mercados mundiais e a grande existência de
excedentes; b) o protecionismo, por meio da manutenção de políticas de
apoio e medidas que isolam os produtores nacionais do funcionamento

normal de um mecanismo internacional de preços e do nível de
intervenção governamental na agricultura em todo o mundo; c) a falta de
regras e disciplinas do GATT em matéria de agricultura e a falta de
vontade de muitos países de aceitarem disciplinas internacionais eﬁcazes
para liberalizar o comércio agrícola internacional (GRUPO DE
NEGOCIAÇÃO SOBRE A AGRICULTURA , 2017a).
Contudo, o principal imbróglio que entravava as negociações era como
seriam implementadas medidas de cunho emergencial com fulcro de
atenuar a prestação subsídios que ocorriam à época e que era o mote para
toda discussão do GNA. Diante das propostas apresentadas, com a
exceção dos Estados Unidos, a maioria aviltou por medidas de curto
prazo. Os países preponderantes propuseram uma redução nos subsídios à
exportação, bem como ações sobre subsídios domésticos e acesso à
importação. A Comunidade Europeia insistiu que as ações de emergência
deveriam ser uma condição prévia para o acordo ﬁnal sobre a agricultura.
Em contrapartida, os Estados Unidos insistiram que medidas sobre um
quadro de longo prazo deveriam preceder quaisquer ações de emergenciais
(GRUPO DE NEGOCIAÇÃO SOBRE A AGRICULTURA , 2017a).
Dentre as negociações, merece destaque as propostas declaradas pelo
7
Grupo Cairns – GC , onde o Brasil se encontrava, que estipulavam: a) uma
aplicação integral do planejamento a longo prazo das regras para a
agricultura; b) a redução sistemática dos subsídios, juntamente com
remoção de medidas política que acarretam na distorção da economia,
tudo isso tendo por base regras provisórias que regeriam o comércio
durante o período da reforma do regime comercial; e c) a realização de
medidas imediatas para a correção das principais distorções que afetam o
comércio agrícola. Importante destacar o discurso do GC em favor do
livre-mercado quando defendeu o projeto de mudanças a longo prazo.
7

Conforme o próprio Grupo se deﬁne, trata-se de coalizão de 19 países exportadores agrícolas que
representam mais de 25% das exportações agrícolas mundiais. Composto por países desenvolvidos e
em desenvolvimento nos cinco continentes, o Grupo está empenhado em alcançar um comércio livre
e justo na agricultura que ofereça bene ícios reais e sustentáveis para o mundo em desenvolvimento
(GRUPO CAIRNS, 2017).
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Chegou-se a dizer que a implementação de um planejamento a longo
prazo era fundamental para se alcançar os objetivos de liberalização
total e eliminação das exceções existentes para a agricultura GRUPO DE
NEGOCIAÇÃO SOBRE A AGRICULTURA, 2017b).
Ainda na questão das proposições do Grupo Cairns, ao tratar do acesso a
mercados, exigiu-se que as novas regras que ali estavam sendo discutidas
deveriam estar de acordo em remover as restrições que prejudicavam o
ﬂuxo livre do comércio de produtos agrícolas. Para que isso fosse possível
era necessário, dentre outras medidas, que as tarifas vinculadas aos
produtos agrícolas deveriam ser baixas ou ter alíquota zero.
Infelizmente, a preponderância dos interesses comercias dos Estados
Unidos e da Comunidade Europeia dominaram as discussões que, muitas
vezes, resultavam em impasses que só foram resolvidos por conta da
abordagem conciliadora do Grupo Cairns. Contudo, apesar do poder e
inﬂuência resultar do fato de que se trata de um colegiado de países que
possuem muitos mercados agrícolas, já era esperado que seus interesses
fossem sujeitados aos desígnios dos EUA e da CE. As negociações em torno
do comércio agrícola, bem como o sucesso da Rodada do Uruguai, só seriam
obtidas com o aval das duas principais vozes nas rodadas de discussão:
Estados Unidos e Comunidade Europeia (Cf. TYERS, 1994, p. 100).
A delicadeza do tema fez com que nenhum acordo fosse alcançado
nesse ínterim, mesmo aqueles propostos pelos vários grupos dos principais
países no que se refere ao comércio agrícola. A ânsia pelo progresso das
negociações sobre a pauta agrícola fez com que tal assunto fosse um dos
principais objetivos da Reunião a nível Ministerial programada para
dezembro de 1988 em Montreal (Canadá). Dos vários entraves que surgiam
durante as discussões, pode-se citar as dúvidas acerca de quais medidas
protecionistas dos governos deveriam ser eliminadas.
Também se questionava sobre o quanto as regulamentações sanitárias
e ﬁtossanitárias poderiam conﬁgurar como barreiras comerciais e quais
tratamentos mais favoráveis seriam concedidos aos países que estavam
em processo de desenvolvimento (RUNGE; TAFF, 2017).

Em seu pronunciamento, o representante do Brasil, embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima, destacou que a conﬁguração da ordem econômica e
do comércio mundial demonstrava a necessidade de a comunidade
internacional reverter as tendências inquietantes no que diz respeito ao
protecionismo, ao unilateralismo e às medidas arbitrárias que agravavam
seriamente a situação dos países em processo de desenvolvimento. Esse
mesmo arranjo da economia mundial, segundo o embaixador, ia de
encontro ao sistema multilateral de comércio. Ademais, os principais
parceiros comerciais estavam agindo com o objetivo de fortalecer suas
posições enquanto negociadores na Rodada Uruguai, sendo que tal
conduta violava claramente o compromisso acordado na Declaração de
Punta del Este, bem como prejudicava os esforços para se chegar aos
objetivos centrais do respectivo ciclo de negociações comerciais multilaterais
(GRUPO DE NEGOCIAÇÃO SOBRE A AGRICULTURA , 2017c).
Ao ﬁm das negociações ratiﬁcaram-se os conﬂitos parciais que
cercavam as discussões no Grupo de Negociação sobre a Agricultura. O
Brasil, por meio do Grupo Cairns, foi ﬁrme nas críticas contra os países
que adotavam um caráter protecionista no âmbito do comércio de bens
agrícolas. Por conta dessas barreiras, os países do GC sofriam com a
redução de mais da metade do valor líquido das exportações, o que
resultava em custos paras os agricultores em um montante de US$ 26
bilhões por ano à época das negociações, o que correspondia a cerca de
um quinto de todo valor agregado do Grupo Cairns (TYERS, 1994, p. 108).
Mesmo assim, o ativismo do GC possibilitou o andamento das
discussões na Rodada do Uruguai, apesar dos intensos conﬂitos de
interesses protagonizados pela Comunidade Europeia e os Estados
Unidos. O Grupo Cairns agiu de forma que impossibilitou a CE e aos
Estados Unidos a oportunidade de chegar a um acordo bilateral. Esse
acordo fatalmente prejudicaria os interesses de outros exportadores.
As negociações ﬁnais da Rodada do Uruguai culminaram no Acordo
sobre a Agricultura, pertencente ao anexo 1A do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio de 1994.
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Veriﬁca-se, portanto, que a elaboração das normas referentes ao
comércio de commodities foram feitas para beneﬁciar a produção e
comércio dos países centrais, o que nos leva a concluir que, no presente
caso, há uma clara relação de acesso preferencial às comunicações
pertencentes ao sistema jurídico, no qual os países desenvolvidos se
ﬁzeram valer da sua preponderância na geopolítica para elaborar um
arcabouço legal que privilegiasse suas políticas comercias agrícolas,
caracterizando uma situação de sobre-inclusão sistêmica.
Por seu turno, os países periféricos não podem ﬁcar de fora do
principal acordo sobre comércio internacional até então já criado,
correndo o risco de prejudicar ainda mais suas economias. Dessa forma,
os países periféricos, como sub-incluídos que são, ﬁcam vinculados às
normas comercias agrícolas tratadas no Acordo Geral de Tarifas e
Comércio de 1994, gozando, em grande parte, dos deveres e imposições
atribuídos a eles.
Esse comportamento excludente não ﬁcou restrito somente às
negociações ocorridas durante a Rodada do Uruguai. Welber Barral
(2000, p. 30) destaca que durante a Rodada de Seattle, iniciada em 1999,
que as discussões que estariam em pauta, a princípio, versariam somente
sobre o comércio sobre agricultura e serviços, no qual se imporia
cronogramas comerciais que seriam de di ícil cumprimento por parte dos
países em desenvolvimento.
Outro ponto controverso foram as discussões ocorridas no âmbito dos
green rooms, que consistiam em uma forma de negociação sobre temas
mais controversos, no qual se chamavam os países mais interessados no
tema a discutir de maneira mais reservada e detalhada o assunto (2000, p.
30). A questão do comércio agrícola, por conta da sua relevância, foi
levada para ser discutido nos green rooms.
Embora muitos negociadores tenham dito que agricultura
progrediu nos green rooms, outros argumentaram que o tempo
dedicado a essa questão acabou por excluir outros. No entanto, os
negociadores expressaram opiniões contraditórias sobre se um
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tempo adicional teria resultado em um consenso em uma rodada.
Alguns disseram que um dia adicional teria bastado com os
progressos realizados na agricultura, enquanto outros eram mais
pessimistas ou diziam que nenhum acordo poderia ser alcançado.
Apesar dos esforços em contrário, alguns países ainda
expressaram frustração em ser excluídos quando as negociações
mudaram para o green room. De fato, um grupo de países da
América Latina e do Caribe e um grupo de países africanos
declararam publicamente em Seattle que rejeitariam o resultado
dessas sessões menores. No entanto, alguns negociadores
observaram que um processo do green room envolvendo um
número menor de países é necessário para lidar eﬁcientemente
com as negociações. Alguns disseram que o problema particular
com o processo do green room em Seattle foi que os países foram
selecionados para participar de forma ad hoc e informal. Eles
recomendaram um processo mais formal ou transparente para
8

determinar os membros convidados a participar do green room .
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRCIA, 2000). (Tradução nossa)
(Grifo sublinhado nosso)

Dessa forma, veriﬁca-se que não havia nem sequer uma relação de
igualdade aparente durante as negociações, circunstância em que os
países periféricos comungam do mesmo interesse que os países centrais.
O acesso às comunicações dentro do sistema só ﬁca ligada à parte de
prestações burocrática por parte da periferia, enquanto o centro goza do
acesso dos bene ícios disponíveis.
8

“Although many oﬃcials said that the green room did make progress in agriculture, others argued that too much time
was spent on this issue to the exclusion of others. However, oﬃcials expressed mixed views about whether additional time
would have resulted in consensus on a round. Some said an additional day would have suﬃced with the progress made in
agriculture, while others were more pessimistic or said outright that no agreement could have been reached. Despite eﬀorts
to the contrary, some countries still expressed frustration about being left out when the negotiations shifted to the green
room. In fact, a group of Latin American and Caribbean countries and a group of African countries stated publicly in
Seattle that they would reject the outcome of these smaller sessions. However, some oﬃcials noted that a green room process
involving a smaller number of countries is necessary to eﬃciently handle the negotiations. Some said the particular
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. CONCLUSÃO
Uma vez que foi demonstrada a relevância que o comércio de produtos
agrícolas possui dentro do cenário econômico internacional, ﬁcam expostas as
estratégias e jogos de interesses das principais economias do centro do
capitalismo para poder restringir o acesso aos seus mercados por parte dos países
pertencentes à periferia global.
Iniciando com as regulações medievais sobre o milho, Corn Laws, passando
pelo Ato para o Ajuste Agrícola norte-americana e a Política Agrícola Comum
europeia, sempre houve medidas protecionistas que fechavam a economia o
comércio agrícola das principais potências, impedindo que os países em vias de
desenvolvimento pudessem exercer uma das suas poucas vantagens comparativas:
o comércio de commodities agrícolas.
Destarte, por meio da análise das negociações do principal acordo, dentro do
sistema multilateral de comércio, veriﬁcou-se que, indo na contramão do
liberalismo então pregado na Rodada do Uruguai, as negociações que envolviam o
Acordo sobre a Agricultura do Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 foi uma
zona deliberativa praticamente bilateral, em que a Comunidade Europeia e os
Estados Unidos inseriram uma séria de exceções com o escopo de não dar plena
abertura ao comércio de produtos agrícolas, fazendo prevalecer os interesses dos
seus mercados internos.
Portando, diante do arcabouço jurídico em vigor hodiernamente no âmbito
comercial internacional não é nada mais que uma forma de mitigar a expressão
comercial que os países não desenvolvidos possuem, quando se trata do comércio
agrícola, havendo a preferência ao acesso dos países centrais, reverberando a
exclusão econômica na sociedade global.
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DA FICÇÃO À REALIDADE: ANÁLISE DOS
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI À LUZ
DA OBRA LARANJA MECÂNICA

Dussel. Superada esta fase de reconhecimento, foi estudada também a ﬁlosoﬁa de
Giorgio Agamben e seu conceito de "homo sacer", uma ﬁgura abandonada do
direito, exposta a vulnerabilidade, veriﬁcando que o Estado controla e dispõe sobre
quem pode ter acesso a vida digna, bem como, observando que os adolescentes
encontram-se no conceito de "homo sacer" pois são tratados diversas vezes como
meros “menores infratores”, reduzidos a existência biológica e abandonados pelo
direito. Objetivou-se, por ﬁm, discutir as medidas socioeducativas impostas aos
adolescentes que praticam atos infracionais no sistema brasileiro, buscando
soluções alternativas para a situação. Para isso, como conclusão e resultado, foi
apresentada a possibilidade da aplicação da justiça restaurativa, trabalhando as
situações conﬂituosas através do envolvimento do autor, da vítima, da
comunidade e da família, mediando o conﬂito de maneira que venha a
responsabilizar o adolescente pelo ato cometido, restaurando os vínculos
rompidos com a violência e reparando os danos causados às vítimas. O caminho
de busca de construção de resposta foi pautado metodologicamente tendo como
abordagem a perspectiva sistêmico-complexa, vislumbrando-se a utilização de
pensadores com lecionar multidisciplinar, em tentativa de conexão entre
diferentes ramos do saber-viver (direito, ﬁlosoﬁa, sociologia e psicologia, como
exemplos), buscando-se a partir de um olhar inicialmente crítico, partir-se para
sua superação. Como método de procedimento utilizou-se da pesquisa
bibliográﬁca e análise documental. Como técnica de coleta de dados utilizou-se
da produção de resumos estendidos e ﬁchamentos.

André Luan Domingues*
Camille Ramthun**

Resumo: Através da distopia retratada na obra literária Laranja Mecânica de
Anthony Burgess, pode-se evidenciar como o caráter ﬁccional possibilita uma
representação da realidade. Alex, personagem principal do livro é integrante de um
grupo de jovens delinquentes que cometem atos ultraviolentos. O presente artigo
tem como objetivo compreender a realidade vivenciada pelos menores que
praticam atos infracionais, observando os conﬂitos sociais existentes, através da
ﬁcção de Anthony Burgess. Assim como na obra literária, o Estado segue somente
os seus próprios interesses políticos, não tratando o problema em sua origem e
encobrindo a verdadeira situação de ausência nas políticas públicas. Em primeiro
plano, foi analisada a evolução histórica da legislação brasileira com relação a
infância e juventude, veriﬁcando a existência da doutrina da proteção integral, que
surgiu em contraposição a doutrina da situação irregular. Buscou-se analisar
também o aspecto da adolescência, fase através da qual o jovem passa por um
intenso processo de ressigniﬁcação, o que pode fazer com que adentre em situações
de risco, como a prática de atos infracionais. Em diversos momentos, a condição
peculiar de desenvolvimento dos adolescentes é deixada de lado e eles são
observados como se adultos fossem. Para compreender os motivos pelos quais os
adultos não conseguem perceber a realidade dentro da qual os adolescentes se
encaixam, foram estudados conceitos da Filosoﬁa da Libertação de Enrique
* Mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Maria (2018). Graduado em Direito pelas
Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (2010). Advogado com atuação nas áreas de Direito Civil,
Direito de Família e do Direito da Criança e do Adolescente. Realiza pesquisas nas áreas de Filosoﬁa,
Sociologia, Psicologia Analítica e Psicanálise, com ênfase em Filosoﬁa e ética da Libertação. Contato
eletrônico: andre_oluan@yahoo.com.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1554135998122328.
** Graduada em Direito pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (2017). Pós-Graduanda em
Direito Penal e Processual Penal pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Contato eletrônico:
c_ramthun@hotmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0790708316611564.

Palavras-chave: Adolescência; Justiça restaurativa; Laranja Mecânica;
Vulnerabilidade.

Abstract: Through the dystopia portrayed in Anthony Burgess's A
Clockwork Orange literary work, we can highlight how the ﬁctional
character makes possible a representation of reality. Alex, the book's main
character, is a member of a group of young oﬀenders who commit ultraviolent acts. The objective of this article is to understand the reality
experienced by the adolescents accused of law infractions, observing the
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existing social conﬂicts, through the ﬁction of Anthony Burgess. As in the
literary work, the State follows only its own political interests, not treating
the problem in its origin and covering up the true situation of absence in the
public policies. In the foreground, was analysed the historical evolution of
Brazilian law with regard to chilhood and youth, checking the existence of
Doctrine of Integral Protection, which came in contrast to the Doctrine of
Irregular Situations. It also pursued to analyse the aspect of adolescence, a
phase through the teenager is faced with a process of resigniﬁcation, which
may cause risk situations, such as the practice of infractions. At various
times, the peculiar condition of the individual undergoing is left out, and the
adolescents are observed as adults. To understand the grounds for which
the adults cannot understand the reality of adolescents, was studied
concepcts from the philosophy of liberation, of Enrique Dussel. Once this
phase was over, was also studied the Giorgio Agamben philosophy and his
concept of “homo sacer”, abandonade ﬁgure by law, exposed to
vulnerability, verifying that the State control and dispose about who can
have acessibility to a digniﬁed life, as well as noting that the adolescents are
at the “homo sacer” concept, because they are treated on several occasions
like merely “minors delinquents”, reduced to biological existence and
abandoned by law. Finnaly, intended to discuss the socio-educational
measures imposed on the adolescents accused of law infractions in the
Brazilian system, seeking alternative solutions to the situation. For this, as
conclusion and result, it was presented the possibility of restorative justice,
working on conﬂict situations through the involvement of the perpetrator,
the victim, the community and the family, mediating the conﬂict in such a
way as to hold the adolescent responsible for the act committed, restoring
the broken ties with the violence and repairing the damages caused to the
victims. The search path of response construction was methodologically
based on a systemic complex perspective, with a view to using thinkers with
multidisciplinary teaching, in an attempt to connect diﬀerent branches of
knowledge living (law, philosophy, sociology and psychology, as examples),
seeking to start from an initially critical view, starting to overcome it. As

method of procedure was used bibliographic research and documentary
analysis. As data collection technique was used the production of extended
abstracts and annotations.
Keywords: A Clockwork Orange; adolescence; restorative justice; vulnerability.
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. INTRODUÇÃO
A relação interdisciplinar entre o direito e a literatura pode ser uma ferramenta
de compreensão sobre diversas situações jurídicas encontradas na atualidade.
Desta forma, grandes obras literárias podem levar a enormes reﬂexões.
No presente artigo, busca-se evidenciar a realidade dos adolescentes que
praticam ato infracional, observando os conﬂitos sociais existentes através da obra
Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, como objetivo geral. Para isso, foram
objetivos especíﬁcos, necessários à consecução desse ﬁm, a análise da evolução
histórica da legislação brasileira e dos aspectos da adolescência, o estudo de conceitos
das ﬁlosoﬁas de Enrique Dussel e Giorgio Agamben para buscar a compreensão da
realidade dos adolescentes e a discussão das medidas socioeducativas impostas aos
adolescentes, buscando soluções alternativas para a situação.
Para tanto, empregou-se como método de abordagem a perspectiva
sistêmico-complexa, vislumbrando-se a utilização de autores com lecionar
multidisciplinar para possibilitar a conexão de diferentes ramos como direito,
ﬁlosoﬁa e psicologia. Como método de procedimento, utilizou-se da pesquisa
bibliográﬁca e análise documental. Para coleta de dados, utilizou-se a produção
de resumos estendidos e ﬁchamentos.
Como justiﬁcativa, o artigo tem enquanto relevância acadêmica e social, o
objetivo de compreender a efetividade das medidas socioeducativas, a
concretização do princípio da proteção integral e a possibilidade da aplicação da
Justiça Restaurativa em alguns casos.

. LARANJA MECÂNICA E O DIREITO DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE
2.1 Doutrina da proteção integral e aspectos da
adolescência
A doutrina da proteção integral atualmente orienta todo o Direito da Criança e
do Adolescente e representa um momento de ruptura no pensamento e no direito

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

179

anterior a sua existência, conhecido como “Doutrina da Situação Irregular”.
Foi no ﬁnal do século XVII, início do século XVIII que a infância começou a ser
identiﬁcada pelo tecido social. Com a posterior concentração das comunidades
humanas nas cidades e o contemporâneo nascimento da escola como instituição, a
situação foi modiﬁcada, sendo que a urbanização, com a presença nas cidades de
camadas de homens livres marginalizados da fruição da riqueza socialmente
produzida acabou gerando uma imensa massa de crianças e adolescentes que não
tinham acesso à nova instituição, a escola. Esse grupo de crianças, em sua maioria
inseridas precocemente no mercado de trabalho em condições sub-humanas de
exploração, viveu em completa marginalização, em situação de fome, de elevadas
taxas de mortalidade e de muita miséria (MACHADO, 2003).
Através da exclusão social existente, a criminalidade juvenil iniciou-se,
praticada por jovens provenientes da camada menos favorecida da sociedade,
surgindo nesse contexto a confusão conceitual de criança carente e criança
delinquente, conhecidas também como “menores”.
Segundo Saraiva (2010, p. 24), na doutrina da situação irregular “as crianças e os
jovens aparecem como objetos de proteção, não são reconhecidos como sujeitos de
direitos, e sim como incapazes. Por isso as leis não são para toda a infância e
adolescência, mas sim para os menores”.
Assim atinge-se a criação de um direito completamente iníquo, criando
uma divisão entre crianças e jovens em situação regular (que mereciam as
garantias, embora não fossem reconhecidos como sujeitos de direitos) e as
crianças e jovens em situação irregular que não mereciam um tratamento
processual civilizado, possibilitando-se medidas de privação de liberdade
através dos reformatórios, tratando a problemática dos jovens sem condições
sociais como uma questão de polícia, derrubando todas as garantias que os
agentes que fossem imputáveis tinham, sob o argumento de que o Estado
estava adotando uma medida protetiva aos “menores”.
Foi em contraposição a essa concepção que surgiu o paradigma da proteção
integral. Independentemente da situação fática em que se encontrem, as crianças e
os adolescentes, através da doutrina da proteção integral, merecem receber um
regime único e igualitário de direitos fundamentais, com a exclusão de todo e
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qualquer tratamento discriminatório ou opressivo.
Deste modo, o paradigma da proteção integral, revigorando a vertente
igualitária e democratizante do direito iluminista, instala uma nova ordem na
matéria, acrescentando a contemporânea concepção de radical proteção aos
direitos humanos (MACHADO, 2003).
A adolescência é um período de desenvolvimento no qual o jovem se afasta da
própria família, para conseguir adentrar nos grupos sociais. O adolescente não tem
um espaço deﬁnido, sendo que é exaltado pela mídia a natural rebeldia resultante
da sua luta por reconhecimento, que é vista como uma situação de alta
periculosidade para a população. Conforme expõe Juan Carlos Vezzula (2004, p.
41) “os grupos de adolescentes muitas vezes são temidos como se todos fossem
gangues de alto potencial ofensivo”.
A busca por aceitação faz com que o adolescente procure caminhos que possam
levar ao reconhecimento e admiração dos outros. A expressão do adolescente faz
com que ele venha a produzir uma conduta transgressora quando não recebe apoio
para atender sua angústia e suas necessidades. A lei é tomada como desaﬁo e ele
busca encontrar sua própria lei, pensando que a passagem da dependência à
independência exige uma total ruptura das normas. A lei é desrespeitada, porque o
adolescente é desrespeitado (VEZZULA, 2004).
Conforme expõe Fin, Iensen, Macedo, Refosco e Tomasi (2012, p. 196):

em que se encontra e abrindo caminho para a delinquência juvenil. Portanto, em
face a um ato de delinquência, existe uma estrutura psíquica totalmente
fragilizada, que denuncia os parcos investimentos psíquicos e sociais que o
adolescente recebeu ao longo de sua história.

Quando o adolescente traz, em sua bagagem psíquica, marcas de uma
história na qual o desamparo e a vivência de situações traumáticas de
privação, a fragilidade de seus recursos psíquicos se faz evidente. Dessa
fragilidade resulta a impossibilidade de encontrar soluções que levem a
destinos pulsionais [...], abrindo-se, portanto, um espaço para a passagem
ao ato que se expressa por meio da delinquência. No momento em que
faltam as ﬁguras de amparo e a qualidade de modelos de identiﬁcação, o
adolescente parte para o social em busca de um resgate daquilo que não
lhe foi provido de modo satisfatório.

Desta forma, o adolescente acredita que não existe possibilidade de sua vida
se tornar diferente de tudo que já vivenciou, inexistindo soluções para a situação

2.2 Reﬂexões a partir da distopia de Burgess
Laranja Mecânica é uma obra literária, produzida em 1962 por Anthony
Burgess, que conta a história de um jovem “delinquente” chamado AlexDeLarge,
integrante de um grupo de jovens que praticam atos ultraviolentos por diversão e
prazer. O nome, propositalmente escolhido, é uma referência utilizada como
redução cômica de “Alexandre, o Grande”, o qual foi rei do reino grego antigo da
Macedônia (BURGESS, 2012).
No decorrer da história o personagem mata uma senhora e é preso, punido e
condenado a quatorze anos de prisão (BURGESS, 2012). Durante o cumprimento
de sua prisão, o Ministério do Interior vem a sugerir uma terapia de aversão que
garante, em duas semanas, eliminar todo sentimento criminoso existente no
indivíduo (BURGESS, 2012).
Com o objetivo de comutar a sua sentença, Alex opta por escolher a oportunidade
de ser “curado” através do tratamento de recuperação chamado “Método Ludovico”
o qual consiste em injetar no corpo uma substância que provocava náusea extrema,
sendo que a deﬂagração da náusea era associada a ﬁlmes ultraviolentos que o
personagem era forçado a assistir (BURGESS, 2012). Ainda, os ﬁlmes empregaram
uma trilha sonora “gloriosa” de Ludwig Van Beethoven, utilizada como ampliﬁcador
emocional, especialmente para Alex.
A técnica acaba transformando o personagem em uma pessoa “reabilitada”.
Ocorre que o protagonista da distopia, não consegue mais ouvir Ludwig Van sem se
sentir desesperadamente enjoado, o que acaba fechando totalmente o universo de
belezas e prazeres pelos quais Alex era completamente admirado (BURGESS, 2012).
Em seu retorno para casa, seus pais não o aceitam, ele sofre a rejeição dos seus
companheiros e perde toda sua capacidade de autodefesa (BURGESS, 2012).
Perturbado por uma gravação da Nona de Beethoven, Alex tenta cometer suicídio,
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o que desperta compaixão entre a sociedade, sendo submetido a uma terapia que o
restaura a sua condição anterior (BURGESS, 2012).
Da análise da obra percebe-se que Alex busca constantemente encontrar sua
própria lei, característica marcante na fase de transição da dependência infantil à
vida adulta. Conforme exposto por Burgess (2012, p. 299), “o personagem faz sua
própria lei, tornando-se uma criatura sem uma ‘lex’ (do latim, ‘lei’), completamente
dono de si, tudo isso aos seus quinze anos”.
Veriﬁca-se que os elementos que estão presentes na obra Laranja Mecânica
de Anthony Burgess, promovem uma metáfora possível de ser adaptada a
diversas críticas e análises, dentre as quais, a situação da lei frente aos
adolescentes. O personagem é simplesmente um adolescente, que se encontra
em “condição peculiar de desenvolvimento” e necessita da proteção do Estado,
da sociedade e da família. Ocorre que a proteção é completamente inexistente e a
pessoa na qual Alex se transformou acaba sendo fruto da sociedade em que o
personagem se desenvolveu.
Tal situação, não está distante da realidade brasileira. Alexandre Morais da Rosa
expõe (2016, p. 21):

seu próprio caminho. Esperar pela intervenção de um desconhecido que pergunte:
1
‘O que foi, ﬁlho? Qual é o problema?’” .

. DA PRÁTICA INFRACIONAL COTIDIANA – PROTEÇÃO
INTEGRAL ABSTRATA E REALIDADE EGOÍSTA
Laranja Mecânica, encontra-se no campo das distopias. Alex é um personagem
que se encontra distante da proteção integral, da prioridade absoluta e do respeito a
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A violação desses princípios, que
parece ser um verdadeiro pesadelo social, infelizmente, é facilmente encontrada na
atual sociedade.
Rafaela Rovani Linhares e Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino (2015, n.p.)
aﬁrmam que:
Pensar a temática da Criança e do Adolescente e envolver-se com suas
questões existenciais é uma tarefa do político do Direito, enquanto agente
de utopias carregadas de esperança, as quais ensejam qualidade de
realização, de concretude de direitos, de um tempo de construção da

Já assisti pequenos “Alex”, dopados, em muitos locais de cumprimento de

humanização da Criança e do Adolescente, os quais necessitam do

medidas socioeducativas, nos quais, Ludovicos faziam-se presentes.

cuidado das gerações que os precedem.

Ludovico neles; em todos; redução idade penal, entoa o coro... Por certo há
um erro em dizer que não são responsáveis penalmente, porque somos
sempre responsáveis pelos atos, mas a operosidade do cinismo reina
absoluta na seara dos adolescentes docilizados, monitorados e alienados.

É evidente que o desaﬁo da sociedade está em ampliar suas políticas públicas de
caráter social, garantido o conjunto de direitos previsto na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Um estado social forte, em proporções que
não chegaram a fazer parte da realidade local poderia reverter a trajetória de
violência na qual a juventude está inserida (COSTA, 2005).
É possível veriﬁcar que o protagonista tem atributos semelhantes a todos os
outros jovens da sua idade. Conforme destaca Lijeane Pereira Santos (2016, p. 146),
“Alex precisa, como tantas meninas e meninos brasileiros, seguir sozinho. Procurar

Considerando o número crescente de adolescentes infringindo a lei, tornase necessário ampliar-se as maneiras de discussão a respeito da delinquência,
para que se possa, um dia, vislumbrar transformações dentro da realidade
brasileira (FIN, et al., 2012).
Diante do contexto histórico, pode-se aﬁrmar que a Constituição de 1988,
juntamente com a Lei 8069/90, buscaram, em tese, assegurar os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes, encontrando uma contraposição
1

No momento em que Alex saí do tratamento Ludovico e vai para casa, seus pais não o aceitam mais. Assim, o
personagem começa a andar pelas ruas e em determinado momento chega até uma biblioteca pública e busca uma
maneira de conseguir se matar sem sentir dor. Quando Alex pega um livro médico e vê ﬁguras de feridas isso o faz
querer vomitar. Então ele pega a Bíblia, porém lê determinada parte sobre castigos aos judeus o que lhe causou
enjoo. Então, estava quase chorando quando um homem sentado à sua frente o perguntou “O que foi, ﬁlho? Qual é
o problema?”, sendo que Alex respondeu “Eu quero me matar. Cansei, foi isso. A vida ﬁcou demais para mim”.
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a doutrina da situação irregular, na qual o direito dos menores era aplicado de
maneira indiscriminada, deixando de considerar o contexto das deﬁciências
das políticas sociais.
O Estado deveria intervir, sempre, utilizando o princípio da proteção integral e
colocando em primeiro lugar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
em que se encontram as crianças e adolescentes.
Ocorre que, no Brasil, as fragilidades sociais de renda, escola e trabalho de
grande parte dos adolescentes são importantes para evidenciar tamanha dívida
social do Estado e da sociedade com esses meninos e meninas, os quais convivem
diariamente com a violação de seus direitos como adolescentes (SILVA et al., 2015).
Enid Rocha Andrade da Silva e Raissa Menezes de Oliveira (2015, p. 06)
expõem que “é impossível não questionar sobre o que teriam sido os jovens
infratores de hoje, se tivessem tido acesso à proteção integral de seus direitos,
conforme garantidos na Constituição Federal e no ECA”.
Conforme Lijeane Cristina Pereira Santos (2015, p. 144):

da situação irregular, deixando de considerá-los como sujeitos de direitos e
resultando em pouco avanço no campo da subjetividade.

3.1 Eu e “A-lex” - Totalidade, exclusão e negação do
humano – Da reiﬁcante relação sujeito-objeto

não trata o problema em seu cerne, que pulveriza e mascara a real situação

Em diversos momentos, a condição peculiar de desenvolvimento é deixada
de lado e os adolescentes são observados como se adultos fossem. Isso ocorre
devido ao fato de que cada um de nós têm um mundo próprio. Vivemos dentro de
uma totalidade na qual nos fechamos e acabamos interpretando o mundo da
maneira que pensamos, impossibilitando a compressão sobre a realidade dentro
da qual o outro se encontra.
Neste sentido, Enrique Dussel (1977, p. 38) expõe que “contemplamos o
mundo das grades de nossa cela e cremos que são as grades da cela onde estão
encarcerados os outros [...]. Nosso modo de enfrentar os entes, por isso, está
condicionado à nossa cotidianidade que é nosso próprio ser, nossa segunda
natureza, nosso ethos, nosso caráter cultural, histórico”.
O mundo conﬁgura-se em uma totalidade de entes com sentido, os quais
são ﬁxados pelo próprio homem dentro de sua realidade, conforme Dussel
(1977, p. 30):

de ausência de prioridade nas políticas públicas dirigidas à educação e

O mundo diário, ingênuo e óbvio, dentro do qual se mora, cada dia é uma

proﬁssionalização das crianças, adolescentes e jovens brasileiros.

totalidade no tempo e no espaço. Como totalidade no tempo é uma

A omissão do Estado segue [...] questões e interesses políticos. Enquanto
for interessante culpar os próprios adolescentes pela situação em que
vivem, ter-se-á o Estado sustentando e defendendo leis mais rígidas, ou a
diminuição da maioridade criminal para 16 anos. Nada mais falacioso, que

retenção no passado, uma colocação do projeto fundamental futuro e um

A realidade permanece demonstrando que aqueles que estão em conﬂito com a
lei padecem de grande vulnerabilidade social. São crianças e adolescentes que não
tem projeto de vida devido à ausência de políticas públicas básicas como a
educação de qualidade, a falta de oportunidades, o sentimento de exclusão, a falta
de aceitação e de pertencimento ao espaço público como um todo.
Embora a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente
teoricamente tenham constituído “grandes avanços sociais”, é nítido que a família,
a comunidade, a sociedade em geral e o poder público permanecem tratando
crianças e adolescentes como meros “objetos”, reﬂetindo a realidade da doutrina

viver as possibilidades que dependem de tal futuro. Como totalidade
espacial, o mundo sempre situa o eu, o homem ou o sujeito como centro; a
partir de tal centro se organizam espacialmente os entes desde os mais
próximos e com maior sentido até os mais distantes e com menor sentido:
estes últimos são os entes periféricos.

Assim, todo mundo é uma totalidade, dentro da qual todo ente encontra seu
sentido. Este mundo privilegia o lugar onde se nasce. Tal lugar é o que irá
predeterminar todo o resto.
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No clássico Laranja Mecânica de Anthony Burgess, Alex DeLarge, assim como
diversos jovens da sua idade, busca encontrar sua identidade durante a
adolescência. A redeﬁnição de identidade ocupa um lugar importante nesta etapa
do desenvolvimento, tendo em vista que as mudanças da adolescência, inerentes à
passagem da vida infantil para vida adulta, caracterizam-se pela necessidade de um
processamento psíquico diante da intensidade das transformações que ocorrem. É
essencial que se possa compreender os constantes movimentos, de avanço e
retrocesso e os conﬂitos psíquicos que envolvem este processo (AYUB, et al., 2012).
De acordo com Juarez Cirino dos Santos (2001, p. 94):
A juventude brasileira não é diferente da juventude do mundo
desenvolvido – exceto na pobreza, essa cruel privação de meios de
sobrevivência material. A exclusão do adolescente do sistema escolar e do
mercado de trabalho produz o fenômeno social da marginalização,
caracterizado pela privação de meios de sobrevivência, como o trabalho
assalariado. A marginalização da juventude é a primeira e mais evidente
consequência das relações sociais desiguais e opressivas garantidas pelo
poder político do Estado e legitimadas pelo discurso jurídico de proteção
de igualdade e da liberdade. A segunda consequência é a desumanização
da juventude marginalizada: relações sociais desumanas e violentas
produzem indivíduos desumanos e violentos como inevitável adequação
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indivíduo singular é fazer-lhe perder seu ser ao incorporá-lo como
momento, aspecto ou instrumento do ser de outro.

Entende-se que o olhar para o outro acaba efetivando-se em um olhar de
negação e exclusão. Os adultos tornam-se sujeitos “absolutos”, os quais priorizam
sua totalidade e não consideram as condições históricas, psicológicas e objetivas
que envolvem a realidade dos adolescentes. Para o sistema o outro é algo diferente,
algo que é negado, excluído e totalizado no “mesmo” e por conta de sua alteridade,
acaba por não ser compreendido.
Segundo Anthony Burgess (2012, p. 319) “Se desejarmos amar a
humanidade, seremos obrigados a também amar Alex como um de seus
representantes. O lugar em que Alex e sua imagem no espelho, F. Alexander,
são os mais culpados de ódio e violência é no chamado LAR, e é ali, nos dizem,
que deve começar a compaixão”.
É essencial que se possa compreender a realidade das crianças e
adolescentes e problematizar as causas da exclusão, passando a reconhecer o
outro não só com um olhar de negação, mas como sujeito protagonista de sua
própria história. Neste sentido, Dussel (1977, p. 50) aﬁrma que “quem for capaz
de descobrir onde se encontra o outro, o pobre, poderá, a partir dele, fazer o
diagnóstico da patologia do Estado”.

pessoal às condições existenciais reais.

Ocorre que, quando crianças e adolescentes são encontrados na rua sem família,
vagando, consumindo, roubando para comer ou utilizando drogas, estes são colocados
dentro de uma custódia protetora, a partir de discursos de como “reabilitá-los”.
Neste sentido, Dussel expõe (1997, p. 58)
O outro, que não é diferente (como aﬁrma a totalidade) mas distinto
(sempre outro), que tem sua história, sua cultura, sua exterioridade, não
foi respeitado; não se lhe permitiu ser outro. Foi incorporado ao estranho,
à totalidade alheia. Totalizar a exterioridade, sistematizar a alteridade,
negar o outro é a alienação. Alienar é vender alguém ou algo; é fazê-lo
passar a outro possuidor ou proprietário. A alienação de um povo ou

3.2 “A-lex” e eu – O nós reiﬁcado pela negação da
condição de construção da própria história
As diferenças sociais segregam muitas pessoas e diversas crianças e
adolescentes encontram-se em situação de risco social, vulneráveis a
distintos tipos de violência, e veem, diariamente, seus direitos fundamentais
violados em diversos aspectos.
Apesar da existência de um texto constitucional que visa a proteção
integral da criança e do adolescente, o que realmente ocorreu foi uma
inversão. Crianças e adolescentes foram colocados em uma posição de
destaque, porém continuam sendo observados dentro de uma totalidade
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distante do seu próprio mundo. Através dessa totalização da exterioridade dos
adolescentes, ocorre a alienação. Dussel (1977, p. 59) expõe que “aliena-se o
ser do outro, ao deslocá-lo de seu próprio centro; ao fazê-lo girar em torno do
centro da totalidade alheia”.
A alienação do outro faz com que ele perca as suas características
individuais, o seu ser, incorporando ele ao ser de outra pessoa. O outro é
alienado a partir do momento que é obrigado a fazer parte da totalidade
alheia, o que ocorre atualmente na vida de diversos jovens deste país.
Quando um adolescente pratica um ato infracional, passa a ser julgado
pela sociedade, momento em que se assiste o fortalecimento dos argumentos
acerca da “redução da idade penal”. Ainda, a mídia expõe diariamente
notícias que envolvem a prática de atos infracionais, sempre destacando a
crueldade do crime e a “impunidade dos menores”. Não é possível veriﬁcar a
preocupação sobre como os adolescentes chegaram até tal situação.
A adolescência é uma fase de mudanças que se tornam incompreensíveis
pelos adultos, os quais acabam considerando os jovens como “futuro da
sociedade”, ﬁxando ideais para suas vidas e deixando de lado o processo de
busca de si mesmo no qual se encontram os adolescentes. Assim, visualiza-se
a alienação, bem como uma ampla negação da condição do adolescente de
criar a sua própria história.
A alienação encoberta o rosto do outro com uma máscara, fabricada pelo
sistema com o objetivo de ocultar sua interpelação. A exterioridade do
adolescente é deﬁnida desde o horizonte do sistema. A sua função-perfeição
é ﬁxada e desaparece o adolescente que vive sua juventude em plenitude
(DUSSEL, 1977). Já não é mais possível observar o adolescente como ele é,
pois somente observa-se como ele deveria ser.
Os jovens que acabam envolvendo-se com a prática de infrações são
chamados muitas vezes de “crianças fora da lei”, por cometerem atos
infracionais. Porém, o que realmente se visualiza são crianças fora da lei por
serem privadas do suporte imprescindível para conquistar a condição
humana, qual seja a ação socializante da família, da sociedade e do Estado
(AZEVEDO, et al., 2012).
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3.3 Para além do ato infracional - Método analético: Da
adoção da alteridade como origem do humano – Utopia
da adolescência nua e crua
Cada ser humano, desde o momento de sua origem é único. A sua alteridade vai
crescendo até o dia de sua morte. Desta forma, todas as pessoas, mesmo aquelas
que fazem parte de determinados grupos, como os jovens ou como os membros de
uma classe opressora, tem uma transcendentalidade com relação ao sistema.
Quando o adolescente fala a partir de si, revela sua exterioridade, sua alteridade.
Deve-se compreender que eles não podem ser interpretados, analisados e
estudados desde o sistema.
De acordo com Dussel (1977, p. 163) é possível compreender que “a
exterioridade é o âmbito que se situa além do fundamento da totalidade. O âmbito
da exterioridade é real somente pela existência da liberdade humana”. A
subjetividade do adolescente tem uma peculiaridade e carrega histórias, vivências e
culturas situando-se além do horizonte da totalidade.
Para que se possa ouvir a voz do adolescente é necessário respeitá-lo como é.
Neste sentido:
O respeito é a posição de meta ísica passividade com a qual se presta culto
a exterioridade do outro: deixa-se que este seja aquilo que é como distinto.
O respeito é a atitude meta ísica como ponto de partida de toda atividade
na justiça. Mas não é respeito à lei (que é universal ou abstrata), nem pelo
sistema ou seu projeto. É respeito por alguém, pela liberdade do outro. O
outro é o único realmente sagrado e digno de respeito sem limite. O
respeito é silêncio, mas não silencio daquele que nada tem a dizer, e sim
daquele que tem que escutar todo, porque nada sabe do outro como outro
(DUSSEL, 1977, p. 65).

Para que o adolescente possa viver em plenitude e encontrar a liberdade
humana, é necessário mobilizar as instituições, as funções e a totalidade
sistematizada. É essencial que se possa desapropriar os possuidores do sistema para
que a personalidade do sujeito seja revelada. A retirada das funções que foram
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ﬁxadas pelo sistema exige que tal sistema seja relançado, através de uma
mobilização que deixe a pessoa em liberdade, superando a totalidade.
Enrique Dussel expressa a superação da totalidade através do método analético.
Para o autor (1977, p. 163):

captura a vida humana pela exclusão ao mesmo tempo em que a inclui

O momento analético é a aﬁrmação da exterioridade: não é somente

pelo abandono. É uma vida matável por estar fora do direito, mas por isso

negação da negação do sistema desde a aﬁrmação da totalidade. É

mesmo ela não pode ser condenada juridicamente. Está exposta a

O homo sacer é a vida abandonada pelo direito. É o que Walter Benjamin
denominou de pura vida nua. A particularidade do homo sacer é que ele é
incluído pela exclusão e excluído de forma inclusiva. Esta ﬁgura paradoxal

superação da totalidade, mas não só como atualidade do que está em

vulnerabilidade da violência por ser desprovida de qualquer direito, sendo

potência

que tal vulnerabilidade se deriva de um direito que a excluiu.

do

sistema.

É

superação

da

totalidade

desde

a

transcendentalidade interna ou exterioridade, o que nunca esteve dentro.
Aﬁrmar a exterioridade é realizar o impossível para o sistema (não havia
potência para isso), é realizar o novo, o imprevisível para a totalidade, o que
surge a partir da liberdade incondicionada, revolucionária, inovadora.

O método analético demonstra que o ser está em constante relação com
o próximo, não havendo mais possuidores do sistema, do mundo enquanto
totalidade. Dussel (1977, p. 70) aﬁrma que “não é a amizade, nem a
fraternidade (dos iguais), mas o amor aos oprimidos em razão de sua real
dignidade como exterioridade”. Descobrir a juventude, compreender a
miséria e a desproporção social, é a ﬁgura do libertador.
No entanto, o que se visualiza atualmente é o Estado controlando e
dispondo de quem pode ter acesso a vida digna. Neste sentido, Giorgio
Agamben demonstra a referência do homo sacer, uma ﬁgura legalmente
excluída do direito. Conforme Agamben (2007, p. 16), a vida nua, vida
matável e insacriﬁcável do homo sacer é “uma obscura ﬁgura do direito
romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento
unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta
matabilidade)”.
Castor Ruiz (2011, n.p.) esclarece que “a obra de Agamben faz uma incursão
epistêmica no direito e na política pelo viés da vida humana. Ela tenta captar (e
capturar) uma tensão muito pouco percebida pela qual o direito e a política
ocidentais existem correlacionadas com a captura da vida humana”.
Conforme Ruiz (2011, n.p.):

O homo sacer é uma vida que se encontra a disposição do poder soberano, assim
como os adolescentes encontram-se a disposição do Estado e da Sociedade.
Entende-se que são indivíduos reduzidos à mera existência biológica. Castor Ruiz
(2011, n.p.) aﬁrma que “o homo sacer não só mostra a fragilidade da vida humana
abandonada pelo direito, mas também, e mais importante, revela a existência de
uma vontade soberana capaz de suspender a ordem e o direito”.
Levando em consideração esses aspectos, o desejo de reprimir os adolescentes,
a violência com que são tratados, o desejo social de detê-los, existem devido a
incapacidade da família, da sociedade e do Estado de atender, de dar assistência às
suas angústias, suas diﬁculdades, de compreender sua condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento, enﬁm, de perceber a criação de sua identidade (VEZZULA,
2004). Todos são tratados como meros “adolescentes infratores” reduzidos a sua
existência biológica e abandonados pelo direito, apesar de todo sistema protetivo
existente no ordenamento jurídico.

. DO VIÉS SOCIOEDUCATIVO: ADOLESCENTE
‘INFRATOR’ E ATUAÇÃO ESTATAL
O ordenamento jurídico brasileiro prevê um tratamento diferenciado aos
menores de dezoito anos que praticam condutas previstas como crime que, em
tese, visa respeitar o princípio à peculiar condição de pessoa em
desenvolvimento. Por este motivo, os adolescentes ﬁcam sujeitos as medidas
socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Wilson Donizeti Liberati (2008, p. 100) aﬁrma que “a medida socioeducativa
é a manifestação do Estado, em resposta ao ato infracional, praticado por
menores de 18 anos, de natureza jurídica impositiva, sancionatória e retributiva,
cuja aplicação objetiva inibir a reincidência, desenvolvida com ﬁnalidade
pedagógica-educativa”.
Ocorre que a realidade brasileira demonstra, muitas vezes, um
tratamento diverso do previsto na Constituição Federal e no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Neste sentido, Alexandre Morais da Rosa (2015,
n.p.) aﬁrma que:
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Juventude brasileiros acaba encontrando uma maternagem sem limites. A

ressocialização dos adolescentes. O sistema é considerado protetor por ter afastado
o rigor das penas aplicadas na área criminal. Porém, conforme Martha de Toledo
Machado (2003, p. 234), “do ponto de vista da natureza da ação do Estado [...], o
sistema é repressivo, embora o grau de repressão estatal da conduta individual do
adolescente seja mais brando do que aquele empregado para a conduta do adulto”.
Sistemicamente as medidas são socioeducativas, porém veriﬁca-se que
elas têm sido aplicadas com um olhar de repressão. Neste sentido, poderse-ia citar como exemplo, o número excessivo de adolescentes em centros
de internamento ultrapassando o limite inicialmente proposto pelas
instituições, conforme constatado em reportagem produzida por Karina
Sgarbi (2015, n.p.):

medida socioeducativa, ou seja, a resposta estatal brasileira, ao promover

Projetado para apenas uma pessoa, o pequeno dormitório chega a

uma ﬁnalidade pedagógica, fomenta a normatização e a disciplina

abrigar três adolescentes. Mesmo assim, só há uma cama na maioria dos

(Foucault), no que pode ser chamado de “McDonaldização” das medidas

quartos. Feita do mesmo concreto que o chão e as paredes, exige que os

Independentemente do que busca, na estrutura dos Juízos da Infância e

socioeducativas, a saber, por propostas padrões que desconsideram, por

colchões sejam colocados em pé num canto durante o dia, porque a

óbvio, o sujeito e, especialmente, a existência de demanda. De regra,

umidade penetrada no cimento pode fazê-lo mofar. Aliás, a umidade é o

impõe-se tratamento, educação, disciplina, independentemente do

que acentua o cheiro de abandono do Centro de Atendimento

sujeito, então objetiﬁcado. Logo, sem ética (Lacan). Na maternagem

Socioeducativo (Case) Regional Novo Hamburgo. Construída há 11

ilimitada e, muitas vezes, perversa, ao se buscar imaginariamente o

anos, a unidade foi projetada para atender a demanda da época, com

sujeito, culmina-se com o afogamento de qualquer resto de sujeito que

capacidade para 60 internos. Hoje, o local abriga quase 100

pretenda se constituir.

adolescentes infratores a mais do que deveria, sendo o centro com a
maior superlotação de todo o Estado. Entre os problemas que viraram

Os fatores que demonstram a inoperância da maioria das Varas da Infância e da
Juventude se expressam por diversas deformações, entre elas a discriminação
ocorrida no momento em que o adolescente é batizado com o concludente e
acusatório nome de adolescente infrator, ainda que a lei não utilize nunca esse
nome, somente “ato infracional praticado” ou “ato infracional atribuído”. Portanto,
veriﬁca-se que é o sistema judicial que lhe atribui o ato infracional. Eles são
adolescentes, essa é sua identidade, sendo que a identidade de infrator é lhe dada
erroneamente por um sistema que possui um olhar profundamente repressivo
(VEZZULA, 2004).
O principal objetivo da aplicação das medidas socioeducativas é a

rotina tanto para os 158 internos quanto para os 77 agentes que
trabalham no local, estão a falta de água na hora do banho e o
transbordamento do esgoto à noite. Há também a própria ocupação dos
quatros, onde um adolescente dorme na cama e outros dois dividem um
colchão de solteiro largado ao chão. Além disso, nos últimos três meses,
quatro agentes foram agredidos pelos adolescentes, conforme o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Perícia, Pesquisa,
Assessoramento, Informações e Fundações Estaduais do RS (Semapi).
"Isso aqui parece mais um depósito de menores infratores", comenta o
agente Edgar Costa, membro do Semapi.
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As instituições que inicialmente teriam como propósito a ressocialização do
adolescente, acabam se transformando em verdadeiros pesadelos. Não levam em
conta as condições sociais, ísicas e psicológicas dos jovens.
No ano de 2017, sete adolescentes foram assassinados no Centro Educativo Lar
do Garoto Padre Otávio Santos, em Lagoa Seca (PB) durante uma rebelião dos
internos (TOMAZELA, 2017). A superlotação era realidade do Centro Educativo, o
qual tinha capacidade para 44 adolescentes, porém, abrigava 220 adolescentes
(TOMAZELA, 2017).
Juarez Cirino dos Santos (2001, p. 96) aﬁrma que as “sanções privativas de
liberdade do adolescente têm eﬁcácia invertida, produzindo estigmatização,
prisionalização e maior criminalidade, e estão em contradição com o conhecimento
cientíﬁco e com o princípio constitucional de dignidade da pessoa humana”.
De acordo com Elcio Resmini Meneses (2006, p. 113):
A internação que se apresenta no sistema socioeducativo, tal como a
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caráter repressivo somente está vinculada à resposta proporcional ao ato, é
ela meramente penal. Nada socioeducativa.

Veronese e Silveira (2011, p. 211) expõem que “as instituições de internação em
muito se assemelham com prisões comuns, seja pela ausência de planos pedagógicos,
seja pela superlotação e pelas condições inóspitas à dignidade humana”.
Pela observação dos aspectos analisados, os moldes do Direito Penal, a
severidade repressiva e acusatória é frequentemente encontrada em
procedimentos com crianças e adolescentes, ainda que, especialmente, o Estatuto
da Criança e do Adolescente determine o tratamento com respeito a condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento (VEZZULA, 2004).

4.1 O adolescente como homo sacer: Sujeição ao poder
soberano do estado – Vida em disposição

prisão do sistema penal, não tem qualquer ﬁnalidade educativa. Aﬁrmo,

individualmente, com a construção de valores para reconhecimento de

Conforme já exposto anteriormente, o Estado dispõe e controla quem pode ter
acesso a vida digna. Tal situação leva a observar o adolescente como homo sacer,
uma vida nua sujeita ao poder soberano do Estado.
Castor Ruiz (2011, n.p.) esclarece que:

sua cidadania, em nada contribui o isolamento do adolescente infrator,

A particularidade do homo sacer é que ele é incluído pela exclusão

menos ainda quando o atual modelo socioeducativo impõe disputas

e excluído de forma inclusiva. Esta ﬁgura paradoxal captura a vida

internas de espaço, eis que ﬂagrante é a superlotação das casas (como

humana pela exclusão ao mesmo tempo em que a inclui pelo

relembrando o que há pouco expus: a execução das medidas
socioeducativas deve justiﬁcar a aﬁrmação de que a medida em si
apresenta ﬁnalidade educativa. Se educativa é a construção do sujeito,

exemplo, registro que, há pouco tempo, juiz da execução das medidas

abandono. É uma vida matável por estar fora do direito, mas por

socioeducativas da Comarca de Caxias do Sul/RS informou que o centro

isso mesmo ela não pode ser condenada juridicamente. Está

de atendimento contava com 79 adolescentes internados, tendo

exposta à vulnerabilidade da violência por ser desprovida de

capacidade inicial para 40 adolescentes). Partindo do raciocínio que

qualquer direito, sendo que tal vulnerabilidade se deriva de um ato

conduz para o não comprometimento da internação como construção do

de direto que a excluiu.

sujeito moral e social, não haverá qualquer ﬁnalidade educativa. Aceitar a
sanção como forma de educar deve apresentar vínculo com o
comportamento futuro. Quando se educa na sala de aula, a relação que se
estabelece é de, entre outras, preparação para o futuro. Se o futuro do
adolescente infrator pouco importa, ou nem exista, pois a medida de

O poder soberano detém o poder de ignorar uma vida exposta a
vulnerabilidade gerada através de um ato de direito, bem como detém o poder de
proclamar o estado de exceção e suspender a validade do ordenamento. Neste
sentido, Agamben (2007, p. 25) expõe que:
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A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é

Geralmente, as medidas socioeducativas não produzem o efeito desejado,

excluído da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a exceção é

pois na maioria das vezes não se dispõe na cidade de centros orientados

que aquilo que é excluído não está, por causa disto, absolutamente fora de

por especialistas, onde os adolescentes sejam acolhidos e atendidos nas

relação com a norma; ao contrário, esta se mantém em relação com

suas necessidades.

aquela na forma da suspensão. A norma se aplica à exceção,
desaplicando-se, retirando-se desta. O estado de exceção não é, portanto,
o caos que precede a ordem, mas a situação que resulta da sua suspensão.

Observa-se que o direito protege a vida parcialmente, pois ao mesmo tempo
que cuida, também ameaça. As vidas que se encontram em caso de emergência ou
necessidade, estão vulneráveis ao estado de exceção.
Marcos Cesar Alvarez (2003, n.p.) expõe que “[...] se o desamparo do homo
sacer é a chave para a compreensão da condição dos indivíduos e das populações
na política atual, um espaço de experiências se apresenta como paradigmático
das práticas biopolíticas: os campos de concentração”. Observa-se que os
indivíduos que se encontraram, ao longo da história, nos campos de
concentração eram despojados de direitos e prerrogativas, sendo possível
cometer qualquer ato contra eles.
Visualiza-se o homo sacer, as vidas nuas em perigo diante do poder soberano. No
contexto da infância e juventude, observa-se que através da doutrina da proteção
integral, sob o ponto de vista moral, abriu-se espaço para que crianças e
adolescentes fossem vistos como sujeitos de direitos. Porém, sob o ponto de vista
econômico, o Estado fechou as portas para uma possível concretização do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Além disso, de acordo com Vezzula (2004, p. 60):

A ausência de centros especializados e a ausência de preparo dos operadores do
Estatuto da Criança e do Adolescente, são dois dentre os diversos fatores que
acabam por resultar na perda do objetivo das medidas socioeducativas. Por todos
esses aspectos, conclui-se que até que uma política integralmente nova (não
fundada sobre a exceção da vida nua e que não reduza as crianças e os adolescentes
a sua mera existência biológica) não se apresente, os jovens permanecerão sendo
observados como objetos à disposição do Estado, ﬁcando a doutrina da proteção
integral e o Estatuto da Criança e do Adolescente aprisionados em um beco sem
saída (AGAMBEN, 2007).

. JUSTIÇA RESTAURATIVA APLICÁVEL À INFÂNCIA E
JUVENTUDE – UMA TENTATIVA UTÓPICA
No momento de veriﬁcação de um ato infracional, a resposta estatal é a
aplicação de medidas socioeducativas, atribuindo a culpa ao adolescente e o
castigando, satisfazendo o interesse social, muitas vezes punitivo.
Segundo Alexandre Morais da Rosa (2008, n.p.):
A postura adotada [...] é a de salvação moral-comportamental dos
adolescentes, via “conserto” de sua subjetividade. Busca-se, na grande
maioria dos casos, movimentar o aparelho de controle estatal com a

A imposição de normas e condutas, sem tomar em consideração a

ﬁnalidade de “normatizar” o adolescente, o desconsiderando como

doutrina da proteção integral nem as necessidades desatendidas dos

sujeito para o tornar objeto de atuação.

adolescentes [..], usa os modelos de imposição (contrários aos de
participação e de democracia) ao não permitirem a expressão do
adolescente, nem o desenvolvimento de suas capacidades [...], nem a
própria valoração de seus pensamentos e potencialidades, e o conduz a
considerar a polícia e os funcionários judiciais como seus inimigos.

Em diversas Varas da Infância e Juventude, conforme Vezzula (2004, p. 59) “o
adolescente é desconsiderado como sujeito de direito e é considerado objeto das
normas de proteção dos cidadãos e seus bens, ele é automaticamente
denominado de “adolescente infrator” como identidade geral que acaba com sua
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identidade pessoal e única”.
Para possibilitar a eﬁcácia das medidas socioeducativas, Veronese e Oliveira
(2008, p. 126) entendem que:
dinâmica e produtiva, assemelhada a um núcleo formador do ser

que se encontra no início de sua caminhada. Com 18 anos recém completados, o
personagem imaginava-se voltando do trabalho para casa, para jantar com sua
mulher e seu ﬁlho, aﬁrmando que ali encontraria o que realmente queria e que
ﬁnalmente, tudo se encaixava (BURGESS, 2012).
Anthony Burgess (2012, p. 301) ao escrever sobre sua obra, aﬁrma que:

humano, respeitadas e valorizadas as características de cada um, a sua

Na edição inglesa do livro [...] há um epílogo que mostra Alex crescendo,

[...] somente um espaço assemelhado a uma escola, e uma escola

unicidade, seria um espaço no qual se concretizaria a tolerância, a

aprendendo a desgostar de seu antigo estilo de vida, pensando no amor

dignidade, a pluralidade, elementos imprescindíveis à vida em sociedade.

como algo maior do que uma forma de manifestar violência; até mesmo
imaginando-se como marido e pai. Tal caminho sempre esteve aberto;

O que se propõe no presente artigo é a busca de respostas alternativas ao
problema existente no sistema de proteção dos adolescentes que praticam atos
infracionais, como a aplicação da Justiça Restaurativa, buscando aplicar o conceito
de corresponsabilidade social do ato infracional, envolvendo a família, a sociedade,
as instituições e o Estado na reparação do dano e na recuperação do adolescente.
A Justiça Restaurativa, conforme Raquel Cristiane Feistel Pinto e Joice Graciele
Nielsson (2015, p. 05.):
É um modelo de justiça que envolve um conjunto de ações com o objetivo
de restaurar o que foi perdido com o dano causado pelo delito e,
principalmente, busca responsabilizar e comprometer os envolvidos no
processo com a construção de acordos restauradores, de modo que, o
entendimento da vítima, da comunidade e do infrator acerca do fato
sirvam de base para a não reprodução do crime.

Portanto, o objetivo da aplicação da Justiça Restaurativa é o reconhecimento do
outro, de sua alteridade, na medida em que se descobre o sujeito, buscando a
compreensão do princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É
aceitar os adolescentes sob a forma de uma relação conﬂituosa, para ocorrer o laço
social. Do contrário, somente existirá intolerância (ROSA, 2008).
Ao ﬁnal da obra Laranja Mecânica, o personagem Alex tenta cometer suicídio, o
que vem a despertar a compaixão da sociedade, levando Alex a ser submetido a
uma terapia que o restaura a sua condição anterior (BURGESS, 2012). Nesse
momento é possível visualizar um Alex com pensamento totalmente diferente do

ele, enﬁm, opta por segui-lo. Antes uma laranja podre, ele agora se
preenche com algo mais próximo da doçura humana decente.

Percebe-se que Alex DeLarge conscientizou-se acerca da situação em que se
encontrava anteriormente, tornando-se um adulto com objetivos concretos, com
sonhos, que conseguiu compreender que estava crescendo.
Em paralelo com a realidade, percebe-se a necessidade de reinserir na sociedade
os adolescentes que praticam ato infracional, para que venham a se tornar pessoas
com pensamentos e atitudes diferentes. Veronese e Oliveira (2008, p. 130) aﬁrmam
que “as medidas socioeducativas serão eﬁcazes a partir do momento que
contemplem um modelo pedagógico voltado para educação à cidadania”.
Na atual realidade, os jovens, devido a falta de atendimento adequado, entre
outros fatores já expostos, não são conscientizados através das medidas
socioeducativas, as quais acabam buscando meramente a punição dos
adolescentes que praticaram atos infracionais e a intimidação dos demais. De
acordo com Juarez Cirino dos Santos (2001, p. 94):
Milhões de adolescentes das favelas e bairros dos centros urbanos são
obrigados a sobreviver com meios ilegítimos pela simples razão de que
não existem outros: vendem e usam drogas, furtam, assaltam e matam – e
sobre eles recai o poder repressivo do Estado, iniciando [...] decisiva
consequência da exclusão social, a criminalização de marginalizados
rotulados como infratores, prisionalizados no interior de entidades de
internação [...] que os introduz, enﬁm, em carreiras criminosas deﬁnitivas.
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Considerando que as medidas socioeducativas, muitas vezes, não
cumprem seu papel de ressocialização e conscientização, algumas Varas da
Infância e da Juventude tem implantado projetos procurando aplicar a justiça
restaurativa aos adolescentes que cometeram infrações de menor potencial
ofensivo, com o objetivo de abolir a ideia de repressão existente em processos
de apuração de ato infracional.
O ato infracional, para a justiça restaurativa, é visto como uma violação nas
relações entre o adolescente, a vítima e a sociedade, cumprindo à justiça identiﬁcar
as necessidades e obrigações oriundas da violação e do trauma causado. Desta
forma, busca-se oportunizar o diálogo entre os envolvidos para que as
responsabilidades pelo ato infracional sejam assumidas, as necessidades
decorrentes da ofensa sejam atendidas e a reinserção do adolescente na sociedade
seja alcançada. Ao invés de concentrar-se no passado e na culpa dos adolescentes,
olhando-os com olhar punitivo e vingativo, volta-se para o futuro e para restauração
da convivência (PINTO; NIELSSON, 2015).
Alexandre Morais da Rosa (2008, n.p.), expõe suas experiências
aﬁrmando que:
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Invertendo-se os papéis, de maneira que a ela se dá a palavra e, depois de
uma preparação, possa ser colocada com o adolescente.

Joinville – SC, por exemplo, a perspectiva é a de buscar com o sujeito a

Levando-se em consideração esses aspectos, a implementação da Justiça
Restaurativa representa a oportunidade de real proteção aos adolescentes que
praticam atos infracionais, bem como sua ressocialização e compreensão
acerca das suas atitudes, abrindo caminho para uma nova forma de promoção
do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, algumas barreiras e
preconceitos jurídicos muitas vezes impedem esta mediação dos conﬂitos,
sendo necessário ao operador do direito “mudar aquela velha opinião formada
sobre tudo” (CRUZ, 2013).
Através das práticas restaurativas é possível olhar ao outro como sujeito de
direitos e deveres. Certamente, a Justiça Restaurativa não está isenta de críticas e
existe uma necessidade de aprimoramentos. Porém, estabelece a base para uma
nova compreensão da aplicação da medida socioeducativa como instrumento que
venha a responsabilizar realmente os adolescentes, causando efeitos positivos,
rompendo com o sistema repressivo que é tão presente no cotidiano das Varas da
Infância e Juventude (PINTO; NIELSSON, 2015).
Alexandre Morais da Rosa aﬁrma (2008, n.p.):

emancipação [...]. Assim é que, dentro da atuação da Instituição, abre-se

Pode ser ali, no ato infracional, uma tentativa de o sujeito adolescente se

uma possibilidade de diálogo com o adolescente, seus familiares, seu

fazer ver, aparecer. A abordagem tradicional busca calar esta voz, não

grupo e a vítima, via círculo restaurativo. Com isso, o adolescente pode

deixar o sujeito dizer de si, de suas motivações, previamente etiquetadas e

No projeto que se leva a cabo no Juizado da Infância e Juventude de

discutir o acontecido, ter responsabilização e perceber as consequências

formatadas, por tipos penais. Há um sujeito no ato infracional. E a Justiça

de sua conduta. Desloca-se, também, desde a mirada da Criminologia

Restaurativa possibilita que ele se faça ver, dando-lhe a palavra, sempre. É

Crítica e da Vitimologia, o papel da vítima. Partindo-se da perspectiva de

com a palavra, com a voz, que o sujeito pode aparecer. A violência em

que a vítima não pode continuar a ser tratada como um “não sujeito” do

nome da lei, imposta, simplesmente, realimenta uma estrutura de

ato infracional, inverte-se a lógica exclusiva da resposta estatal. Ao invés

irresignação que (re)volta, mais e mais.

de somente se estabelecer a medida socioeducativa aplicada ao
adolescente, dá-se um lugar de fala para a vítima que, pelo modelo de
direito penal herdado da Modernidade, acaba sendo um resíduo do
processo. Neste modelo a preocupação é defenestrar o “mal”,
representado pelo infrator, sem que haja preocupação com o dano.

Portanto, veriﬁca-se que a imposição de um sistema repressivo, que visa a
vingança e o castigo não atende as disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Enxergar a justiça através do diálogo e da compreensão, torna-se
uma forma mais humana de trabalhar o direito. Implementar a justiça
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restaurativa é um meio de aproximar os envolvidos e resolver o conﬂito com a
reinserção do jovem na sociedade. É uma possibilidade de transformação, de
exercício da função protetiva e um caminho a ser percorrido em busca da
concretização do Estatuto da Criança e do Adolescente.

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A doutrina da proteção integral, que orienta todo o direito da Criança e do
Adolescente, teoricamente estabeleceu um rompimento com a doutrina da
situação irregular e excluiu todo tratamento discriminatório e opressivo, buscando
tratar as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos.
Através do presente artigo, veriﬁca-se que o sistema que deveria ser protetivo,
encontra-se sendo aplicado de maneira repressiva, fazendo com que a aplicação
das medidas socioeducativas busque a punição e vingança por parte da sociedade.
As medidas socioeducativas acabam não alcançando o objetivo inicialmente
proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e frequentemente os jovens são
considerados culpados pela situação em que vivem.
Desta forma, os adolescentes são incluídos na totalidade do mundo adulto.
O olhar para eles acaba efetivando-se em um olhar de negação e exclusão. Não
se percebe que eles são apenas jovens que desejam viver sua juventude em
plenitude. Assim acabam negados, excluídos e totalizados no “mesmo” por
conta de sua alteridade.
Crianças e adolescentes tem maior capacidade de transformação. Por esse
motivo, é necessário que o Estado reconstitua as instituições fragilizadas e busque
efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo a proteção integral e a
prioridade absoluta.
A Justiça Restaurativa apresenta-se como uma opção para efetividade da
doutrina da proteção integral. Assim, através da resolução consensual dos conﬂitos
existentes com adolescentes que praticam atos infracionais, o Estado poderia
auxiliar o adolescente atendendo suas necessidades de constituir-se como sujeito.
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EU ME ALIMENTO, LOGO CONSUMO: UMA
BREVE ANÁLISE DA EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES DE
CONSUMO ALIMENTAR

Nutricional, com breve exposição jurisprudencial. Serão abordados o direito à vida,
saúde e segurança, o direito à livre escolha e o direito à informação, todos
positivados no rol de direitos básicos do consumidor disposto no art. 6º do Código
de Defesa do Consumidor. Já a jurisprudência será analisada com a ﬁnalidade de
compreender a aplicação prática do instituto da segurança alimentar nos tribunais
brasileiros, mediante a breve análise de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça
e dois acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A conclusão
apresentada aponta que os direitos básicos do consumidor são meio de efetivação
da segurança alimentar e nutricional. No entanto, apesar de ser um instituto
amplamente tutelado na seara jurídica, o mesmo ainda se mostra manifestamente
ameaçado na seara prática. Portanto, conclui-se que existe a necessidade de uma
aplicação mais ampla do instituto pelos tribunais brasileiros, uma vez que, na
jurisprudência pesquisada, sua utilização ainda é limitada à presença de corpos
estranhos ou produtos fora do prazo de validade, ignorando outros fatores de
ameaça à segurança alimentar.

Naína Ariana Souza Tumelero*
Thaís Viganó**

Resumo: A pesquisa em questão objetiva relacionar os direitos básicos do
consumidor e a Segurança Alimentar no contexto da Sociedade de Risco, teoria
social desenvolvida por Ulrich Beck para designar o momento que perpassa a
sociedade pós moderna, onde os riscos oriundos do processo produtivo colocam
em cheque o funcionamento do próprio sistema. Assim, estabeleceu-se como
problema de pesquisa o seguinte questionamento: como o instituto da segurança
alimentar, sob o prisma da Sociedade de Risco, é abordado e tutelado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, em especial pelos direitos básicos do consumidor
brasileiro e pela jurisprudência dos tribunais pátrios? Para tanto, o estudo está
subdividido em três partes principais e serão utilizados o método dedutivo e a
técnica de pesquisa bibliográﬁca e documental em seu desenvolvimento. De início,
o primeiro tópico visa contextualizar o consumo alimentar na Sociedade de Risco,
onde constata-se que os alimentos vêm sempre acompanhados de inúmeros riscos
invisíveis. Assim, o consumo alimentar é indissociável da exposição ao risco,
demandando o estabelecimento de parâmetros de segurança alimentar com a
ﬁnalidade de tutelar a saúde dos consumidores. Na sequência, então, o estudo se
debruçará em estudar o instituto da Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito
Humano à Alimentação Adequada em seus enfoques qualitativos, ou seja, sob o
prisma da garantia de alimentos seguros e livres de substâncias nocivas à saúde
humana. Ao ﬁnal, a terceira e última parte do trabalho visa apresentar os direitos
básicos dos consumidores na alimentação à luz da Segurança Alimentar e
* Mestranda em Direito (PPGD/UFSC). Bolsista CAPES. E-mail Naina.tumelero@gmail.com.
Currículo: http://lattes.cnpq.br/8147326214849577
** Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail thaisvgn@gmail.com.

Palavras-chave: sociedade de risco; direito humano à alimentação adequada;
segurança alimentar; direito do consumidor.

Abstract: This paper aims to analyze the relation between the basic consumer
rights and food safety in the Risk Society context, social theory developed by
Ulrich Beck to designate the moment that permeates postmodern society, where
risks originated from the production process put in check the operation of the
system itself. Therefore, the following question was established as the research
problem: how the food safety institute, under the prism of the Risk Society, is
approached and protected by the Brazilian legal system, in particular by the basic
rights of the Brazilian consumer and by the Brazilian jurisprudence? For this
purpose, the study is divided in three main parts, using the deductive method and
the documental and bibliographic research technique for its development. In the
ﬁrst topic, food consumption in the Risk Society will be analyzed, having in mind
that the foods in this context are always linked with invisible risks, requiring the
establishment of food safety parameters in order to protect consumers' health.
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After, the second moment of the paper will focus on studying the institute of Food
and Nutrition Security and the Human Right to Adequate Food in its qualitative
approaches, that is, under the prism of ensuring safe food, free of any substances
harmful to human health. At last, consumer basic rights in food consumption will
be studied in the light of food safety, with a brief jurisprudence analysis. It will be
addressed the right to life, health and safety, the right to free choice and the right
to information, all guaranteed in the list of basic consumer rights set forth in
article 6 of the Brazilian Consumer Defense Code. On the other hand,
jurisprudence will be analyzed in order to understand the practical application of
the institute of food safety in the Brazilian courts, through a brief analysis of a
decision from the Superior Court of Justice and two decisions from the Court of
Justice of Rio Grande do Sul. The conclusion of the study indicates that basic
consumer rights are a way to guarantee food security. However, despite being an
institute widely protected in the legal arena, it is still manifestly threatened in
practice. Thus, it is concluded that there is a need for a broader application of the
institute by the Brazilian courts, once in the jurisprudence researched, its use is
still limited to the presence of foreign bodies or expired products, ignoring other
threat factors to food safety.
Keywords: risk society; human right to adequate food; food safety; consumer law.
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. INTRODUÇÃO
Na atual modernidade, também entendida como a Sociedade de Riscos, uma
das necessidades humanas mais básicas, a alimentação, tem se dado
obrigatoriamente por relações de consumo. O que signiﬁca dizer que o ato da
alimentação vem de relações de consumo alimentar, de compra de alimentos,
diferentemente da antiga modernidade em que os alimentos eram produzidos e
trocados. Neste sentido, todo um arranjo social e jurídico é formado para que a
alimentação, como vital, supra as necessidades básicas humanas sem colocar em
risco a vida de quem se alimenta, portanto, os consumidores.
Neste sentido, conﬁrmam os dados que, em tempos de superprodução, as
relações de consumo alimentar encontram-se cada vez mais minadas por perigos
que acarretam em insegurança alimentar para os consumidores. O presente artigo
se dedica, portanto a compreender como os direitos básicos do consumidor se
relacionam com a tutela da segurança alimentar, instituto de suma importância na
garantia de uma alimentação saudável e segura.
A pesquisa em questão objetiva relacionar os direitos básicos do consumidor à
Segurança Alimentar no contexto da Sociedade de Risco. Para tanto, o estudo está
subdividido em três partes principais, e será utilizado o método dedutivo e a técnica
de pesquisa bibliográﬁca e documental.
No primeiro momento, o foco será a contextualização da alimentação no
cenário da Sociedade de Risco, termo cunhado por Ulrich Beck, oriundo do modo
de produção e consumo baseado na exploração ilimitada da natureza que desaﬁa a
capacidade do próprio planeta, efeito perverso da Modernização Reﬂexiva. Neste
processo, as pesquisas constatam que a compra de alimentos vem acompanhada
de inúmeros riscos invisíveis, caracterizando uma espécie de venda casada.
Tornou-se impossível desassociar qualquer produto dos perigos, a exemplo dos
alimentos geneticamente modiﬁcados, agrotóxicos, alimentos ultraprocessados,
dentre outros.
Por isso, a preocupação com a Segurança Alimentar do consumidor moderno
ganha destaque no segundo momento do trabalho, onde será abordado o Direito
Humano à Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar em tempos de alta
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produção. Tendo em vista que se alimentar tornou-se uma atividade de risco que
merece a devida tutela legal e jurisdicional, o direito à alimentação ganhou status
constitucional no ano de 2010, com a introdução do DHAA - Direito Humano à
Alimentação Adequada, no rol dos direitos sociais do art. 6º da Constituição
Federal. Cabe destacar que o presente artigo tem como enfoque a dimensão
qualitativa da segurança alimentar, e, assim sendo, do DHAA.
No terceiro e último momento, o estudo abordará a Segurança Alimentar como
meio de efetivação dos Direitos Básicos do Consumidor. Nesse sentido, a legislação
consumerista, por meio do CDC, estabelece os direitos que se relacionam com a
tutela da segurança alimentar dos consumidores. Destaca-se, dentro destes, o
direito à informação, à vida, à saúde e segurança. Assim, buscar-se-á, na análise
jurisprudencial dos tribunais superiores brasileiros base suﬁciente para
compreender a questão na conjuntura atual.
A conclusão vem no sentido de demonstrar que a segurança alimentar do
consumidor brasileiro, apesar de amplamente tutelada, ainda se constitui como um
instituto ameaçado na seara prática. Apesar de existirem alguns julgados efetivando
a proteção da incolumidade alimentícia dos consumidores, ainda há um grande
caminho a percorrer para uma efetiva proteção da segurança alimentar.

Pode se dizer, então, que a sociedade de risco é interpretada pelo viés da
“modernização reﬂexiva”, caracterizada pela destruição das bases econômicas e
industriais da sociedade. Ou seja, a modernização dos processos econômicos e
industriais torna-se reﬂexiva: é tema e problema ao mesmo tempo (GUIDDENS;
BECK; LASH, 1997) (BECK, 2010, p. 23).
Os riscos sempre permearam a existência humana, não caracterizando,
portanto, um fenômeno exclusivo da modernidade. No entanto, os riscos nas
sociedades pré-industriais diferem dos atuais no tocante a suas fontes e
características. Os riscos pretéritos eram relacionados à forças externas, como
deuses e a natureza, sendo de fácil percepção ísica e sensorial (BAHIA, 2012, p. 43).
Ainda, se atinham a produzir seus efeitos em um só local e lapso temporal, não
projetando seus efeitos no espaço-tempo.
Diferentemente dos riscos pré-industriais, os riscos modernos são frutos da
intervenção humana, originados dos processos de tomada de decisão (BAHIA,
2012, p. 43). Os perigos hodiernos são marcados pela invisibilidade e por um forte
caráter transfronteiriço e intertemporal, que gera uma tendência a globalização dos
perigos e exacerbam seu potencial catastróﬁco.
Característica marcante dos riscos modernos, sua invisibilidade ocasiona
diﬁculdade na sua percepção, a exemplo de riscos como as contaminações nucleares
e as substâncias tóxicas nos alimentos, que escapam da percepção humana imediata
(BECK, 2010, p. 32). Como decorrência, os riscos estabelecem uma grande
dependência social no tocante à sua conﬁrmação e aceitação, já que demandam um
juízo cientíﬁco de especialista para que assumam o caráter efeito de ameaça.
Uma vez que os riscos são gerados pelo conhecimento, o conhecimento
também pode diminuí-los, maquiá-los ou até mesmo negar sua existência. Para
Goldblatt (1996, p. 241), isso é uma expressão do fenômeno da irresponsabilidade
organizada, deﬁnida como o conjunto dos “mecanismos culturais e institucionais
pelos quais as elites políticas e econômicas encobrem efetivamente as origens e
consequências dos riscos e perigos catastróﬁcos da recente industrialização”. Ou
seja, os estados e atores privados ocultam os efeitos dos riscos, passando à
sociedade uma ideia de risco controlado ou até mesmo inexistente.
As instituições que deveriam estar desenvolvendo uma resposta ao risco são as

. A ALIMENTAÇÃO NO CENÁRIO DA SOCIEDADE DE
RISCOS
Cunhado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em 1986, o termo “sociedade de
risco” caracteriza a etapa social atual onde os riscos sociais, políticos e econômicos
escapam do controle das instituições, gerando ameaças que colocam em xeque a
sociedade e o próprio sistema (BECK, 1997, p. 25).
Também chamada de “segunda modernidade”, a “sociedade de risco” é
fruto do processo produtivo, onde as certezas da sociedade industrial, sob a
premissa de desenvolvimento e progresso, se revestem de um potencial
autodestrutivo (GUIDDENS; BECK; LASH, 1997, p. 16). A sociedade de risco é
caracterizada, portanto, pela autodestruição do processo industrial, que resulta
em uma crise da própria modernidade.
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mesmas que o ocultam, respondendo a inﬂuências sociais, econômicas e políticas.
A irresponsabilidade organizada transforma o Estado “em faz de conta, em Estado
fantoche, que só dá publicidade aos fatos cientíﬁcos de acordo com seus
interesses” (LEITE; BELCHIOR, 2012, p. 16).
Destaca Beck (2010, p. 30) que uma problemática dos riscos atuais reside
na maneira em como são calculados, uma vez que seu potencial de alcance é
calculado pela média. Sustenta o autor que os riscos devem ser sopesados de forma
concreta, e não por uma média. Análises isoladas de um produto químico, por
exemplo, ignoram fatores como a idade, sexo e hábitos, sendo que aquilo
inofensivo no produto isolado pode ser grave no reservatório do consumidor ﬁnal
(BECK, 2010, p. 33).
Ainda no tocante às características dos riscos hodiernos, Beck (2010, p. 43)
destaca a tendência das ameaças à globalização. Por não obedecerem limites
territoriais ou sociais - como ocorria na sociedade de classes -, os riscos adquirem
uma característica equalizadora, uma vez que todos sofrem, de alguma forma, seus
efeitos. Disso decorre o chamado “efeito bumerangue” dos riscos, onde os
responsáveis pela criação do risco também são vítimas de seus efeitos. Nesse
sentido, pontua Goldblatt (1996, p. 235):

surgimento de externalidades, aqui chamadas de riscos alimentares: as sementes
transgênicas causam riscos ao gene humana e o uso de agrotóxicos resulta em
toxinas nos alimentos, por exemplo (CHATALOVA, 2016, p. 586). Ou seja, o risco
alimentar abrange as ameaças e perigos que derivam das mais diversas etapas da
cadeia produtiva dos alimentos.
Os avanços tecnológicos na produção de alimentos, portanto, deram espaço
para o surgimento de novos riscos que permeiam as relações de consumo
alimentar, tendo em vista que os alimentos agora apresentam componentes antes
desconhecidos (VIEIRA; BUAINAIN; SPERS, 2010, p. 24). Esses novos riscos
extrapolam a problemática da fome, vista como o principal objeto da segurança
alimentar, e dão espaço para discussões no tocante aos riscos que colocam em
xeque a qualidade dos alimentos (GALINDO, 2017, p. 26).
Nesse sentido, a modernidade trouxe consigo mudanças nas formas de
produção dos alimentos, bem como alteraram os hábitos alimentares. Alimentos
de preparo rápido, ultraprocessados e fast-food trouxeram consigo externalidades
negativas, como o aumento da obesidade (VIEIRA; BUAINAIN; SPERS, 2010, p.
25). Diante destes novos riscos alimentares, surge a segurança alimentar para
estabelecer padrões e garantir a segurança efetiva do consumidor em suas relações
de consumo alimentício. Para melhor compreender o instituto, o próximo
momento deste trabalho se dedica em esmiuçar a segurança alimentar, para então
adentrar no estudo do Direito Humano à Alimentação Adequada.

A ameaça de envenenamento por pesticidas e acumulação de gases
tóxicos na cadeia de alimentos tanto afeta os subúrbios como o centro da
cidade; a fusão nuclear é de tal dimensão que ricos e pobres, norte e sul,
são ameaçados de igual modo.

Inseridos entre a vasta gama de riscos que permeiam a sociedade, os riscos
alimentares são característicos da sociedade de risco, uma vez que são dotados
das características típicas das ameaças modernas - invisibilidade e projeção no
espaço-tempo, bem como tem o modelo econômico adotado pela sociedade
industrial como fonte. Os riscos alimentares, portanto, podem ser deﬁnidos
como “os derivados da intervenção humana associados à alimentação e à
tecnologia e à química nos processos produtivos” (RODRIGUEZ FONT, 2007,
apud VAZ, 2015, p. 27).
Sendo assim, o uso de tecnologia na produção e manejo de alimentos provoca o

. O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E A SEGURANÇA ALIMENTAR EM
TEMPOS DE ALTA PRODUÇÃO
As mudanças na forma de produção, consumo e comercialização de alimentos
passaram a acarretar riscos aos consumidores, antes desconhecidos, mas que cada
vez ganham mais reconhecimento e força. Estas externalidades negativas
originadas pelo consumo de alimentos demandaram que fossem estabelecidos
padrões e políticas de segurança alimentar, uma vez que representam ameaça à
efetivação da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do Direito Humano à
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Alimentação Adequada (DHAA).
O Direito Humano à Alimentação adequada foi reconhecido pelo Pacto
Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, cuja
discussão é necessária para que se possa discutir todos os demais direitos humanos
básicos, tendo em vista que sem uma alimentação adequada, tanto em quantidade
como em qualidade, não há o direito à vida (VALENTE, 2002, p. 37).
Assim, a alimentação e nutrição têm papel fundamental nos debates acerca
dos direitos de dignidade porquanto envolvem tanto instâncias internacionais
de cooperação em termos de recursos naturais e tecnológicos como a
responsabilidade individual de prover meios para seu próprio desenvolvimento,
sua defesa e positivação internacional foi uma resposta à fome enquanto uma
das maiores crises humanitárias enfrentadas até hoje pela humanidade
(VALENTE, 2002, p. 18).
Deve-se considerar que o DHAA não escapa ao contexto social, nesta
pesquisa, então, na sociedade de risco. Ao nos alimentarmos, nós, seres
humanos, não só satisfazemos nossas necessidades nutricionais como também
nos refazemos, construímos e potencializamos em nossas dimensões
orgânicas, intelectuais, psicológicas e espirituais, do modo que “não é sem
razão que muitos rituais religiosos envolvem atos de preparo e comunhão de
alimentos” (VALENTE, 2002, p. 38).
Neste ato, nos conectamos à nossa cultura, família, amigos e às festividades
coletivas. Como explica Valente (2002, P. 38), ao “alimentar-se junto de amigos, de
sua família, comendo pratos característicos de sua infância, de sua cultura, o
indivíduo se renova em outros níveis além do ísico, fortalecendo também sua
saúde mental e sua dignidade humana”.
Por isso, a alimentação, ao carregar inúmeras conotações e signiﬁcados, não é
suprida por uma ração básica, ainda que nutricionalmente balanceada, ela deve ser
entendida como um processo de transformação de natureza, no sentido amplo
(VALENTE, 2002, p. 38).
A deﬁnição do DHAA, segundo Venâncio (2017, p. 84), pode ser entendida
como o acesso regular, permanente e gratuito, de modo direto ou por intermédio de
aquisições ﬁnanceiras, a alimentos suﬁcientes e adequados de forma quanti e

qualitativa, culturalmente
apropriados ao consumidor, que assegurem uma vida digna, livre de medo,
individual e coletiva, e está completamente relacionada à SAN, conforme será
estudado na sequência.
Para Valente (2002, p. 38), no direito à alimentação está incluído o direito de
acesso aos recursos e meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e
saudáveis, possibilitando uma alimentação conforme os hábitos e práticas
alimentares de cultura individual, da região ou de origem étnica.
No que concerne à sua positivação, em termos internacionais tal direito já
estava em pauta em 1948 quando da Declaração Universal dos Direitos Humanos
1
(DUDH) , que, preleciona, em seu art. 25:
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Ademais, em 1966, o DHAA tornou-se pauta especíﬁca do Pacto Internacional
2
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais , que ratiﬁcou os direitos
estabelecidos em 1948, conforme estabelece especiﬁcamente o art. 11:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa
a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito,
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação
internacional fundada no livre consentimento

1
2

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
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3

Também a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos , de 1993, em seu art.
31, que pede aos Estados para que não tomem medidas unilaterais que possam
diﬁcultar o acesso ao direito de todos a um nível de vida adequado à sua saúde e
bem-estar, incluindo a alimentação e os cuidados médicos, a habitação e os
necessários serviços sociais, além de aﬁrmar que “que a alimentação não deverá
ser utilizada como um instrumento de pressão política” (VIENA, 1993).
Na seara nacional, o Estado brasileiro se tornou responsável pela
implementação e proteção dos direitos fundamentais oriundos tanto do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), como também pelo Pacto
Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, do ano seguinte,
responsável neles previstos.
A alimentação consta no art. 6º da Constituição de 1988, no rol dos direitos
sociais, juntamente com a educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e a assistência
aos desamparados. Mas, esta é uma conquista recente, tendo em vista que
aconteceu por meio da emenda nº 64/2010, publicada no Diário Oﬁcial da União
de 05/02/2010, cuja tramitação teve início no Senado Federal, em 2001, com a
apresentação da PEC SF 21/2001.
A exigibilidade do DHAA tem como base legal, portanto, a Constituição
Federal, mas também em leis diversas como a reinstituiu o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), em 2003, o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
(LOSAN), de 2006. Além dos tratados internacionais de direitos humanos
ratiﬁcados pelo Brasil conforme estudado anteriormente.
Seguindo o estudo, em relação à SAN, aponta Guivant (2002, p. 91) que a partir
dos anos 60 iniciaram-se estudos e pesquisas multidisciplinares (toxicologia,
agronomia, medicina veterinária, saúde pública, entre outros) a ﬁm de aprofundar
o conhecimento no tocante aos riscos alimentares. Sendo assim, estabeleceram-se
3

https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20
Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Vien
a%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
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padrões de segurança alimentar, que abrangem aspectos agrícolas e veterinários,
bem como os referentes à produção, estocagem, oferta e distribuição dos alimentos
(GUIVANT, 2002, p. 91).
Dessarte, a segurança alimentar é deﬁnida pela FAO (2013) como a
situação onde todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso ísico,
social e econômico a alimentos suﬁcientes, seguros e nutritivos que atendam
às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida
ativa e saudável. A segurança alimentar abrange, portanto, a garantia de
alimentos saudáveis e livres de contaminações danosas à saúde, que se
mostra especialmente relevante diante das mudanças na industrialização e
produção dos alimentos.
A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) – Lei nº 11.346,
de 15 de setembro de 2006 é o diploma legal brasileiro voltado à tutela da segurança
alimentar. A referida lei criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN), que tem como objetivos a implementação de políticas, planos,
programas e ações que asseguram o Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA) (BRASIL, 2006).
Consoante deﬁnição prevista no art. 3º da LOSAN, segurança alimentar e
nutricional consiste no
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suﬁciente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem
a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

Para Burity, Francischini e Valente (2010, p. 23), é por meio da política de
segurança alimentar e nutricional que o Estado consegue “respeitar, proteger,
promover e prover o DHAA”. Pode-se dizer, então, que as políticas de segurança
alimentar e nutricional são o meio garantidor do DHAA.
No Brasil, o direito à alimentação foi positivado em 2010 como um direito social
no rol do art. 6º da Constituição Federal. Em face dos diversos riscos que permeiam
as relações de consumo alimentar, tal direito surge como importante garantia de
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um acesso constante e de qualidade dos alimentos. O DHAA se realiza então
quando os indivíduos obtêm acesso ininterrupto, ísica e economicamente, à
alimentação adequada ou a meios para sua obtenção, sendo que tal direito é mister
para a efetivação dos demais direitos humanos. Portanto, o direito à alimentação
não se confunde com uma mera defesa da fome, uma vez que abrange também
aspectos nutricionais e de qualidade dos mesmos.
Tanto o DHAA como a segurança alimentar são permeados por dimensões
qualitativas e quantitativas. A dimensão qualitativa diz respeito à oferta de
produtos livres de qualquer tipo de contaminação que possa ser danosa à saúde,
ao passo que a dimensão quantitativa da segurança alimentar visa garantir o
acesso ao alimento em quantidade mínima necessária à sobrevivência do ser
humano (BALSAMO, 2007, p. 16).
Destaca-se que o presente artigo tem como enfoque o aspecto qualitativo da
segurança alimentar. Cabe destacar que a segurança alimentar qualitativa não se
limita ao acesso a alimentos livres de contaminação de substâncias, frescos e
dentro do prazo de validade. A qualidade de um alimento também possui uma
faceta subjetiva, que abrange o modo como o alimento é consumido, devendo ser
assegurado um consumo com dignidade e respeito – indo contra a ideia de rações
humanas e preparados energéticos, por exemplo (BELIK, 2003).

importância, uma vez que este direito é a mais importante garantia do
consumidor em meio a tantos serviços e produtos potencialmente danosos e
perigosos (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2013, p. 75).
Garantir a vida, a saúde e a segurança do consumidor é, portanto, garantir que
produtos e serviços colocados à disposição do consumidor não acarretem riscos
para sua incolumidade ísica e psíquica (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 80).
A liberdade de escolha, por sua vez, é direito previsto no inciso II do art. 6º do
CDC, que assegura ao consumidor a divulgação sobre o consumo adequado de
produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas
contratações (BRASIL, 1990). O CDC, portanto, assegura a liberdade na escolha de
produtos e serviços, sendo direito do consumidor adquirir de forma
desembaraçada o produto ou serviço de sua escolha, de acordo com sua capacidade
ﬁnanceira e que sejam convenientes com seus interesses (MORAES, 1992, p. 39).
No âmbito da segurança alimentar, o direito à livre escolha oportuniza ao
consumidor realizar a escolha que julgar mais adequada para suas necessidades e
anseios. Para Beck (2010, p. 48), como os riscos estão em tudo que é essencial à
vida – como a comida, por exemplo - eles funcionam como uma espécie de venda
casada. O consumidor é forçadamente exposto aos riscos, sendo impossível
escolher, distinguir ou comprar um produto desassociado deles.
A ﬁm de evitar ou diminuir a exposição do consumidor aos riscos, o direito à
informação surge como meio garantidor da livre escolha do consumidor. Como
destaca Bitencourt (2004, p. 257), “a falta de informações gera a vulnerabilidade
técnica, o que acarreta limitação ao direito de escolha”. Portanto, percebe-se que
somente com um aparato informacional em mãos pode o consumidor realizar a
melhor escolha e exercer sua soberania alimentar.
Encontrando-se as relações de consumo alimentar permeadas de risco, o
acesso à informação é essencial para que o consumidor possa realizar suas
escolhas e minimizar possíveis danos provenientes da alimentação. Destaca Vaz
(2015, p.32) que “sem informação não há como evitar lesão”, sendo a informação
adequada meio garantidor da incolumidade ísica do consumidor.
Ademais, como bem aponta Guivant (2002, p. 91), o consumidor se depara
com um “mar de informações” quando se trata dos riscos alimentares, que são

. SEGURANÇA ALIMENTAR E A EFETIVAÇÃO OS
DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
A segurança alimentar e nutricional é a ferramenta de garantia de uma
alimentação segura e saudável. Nesse sentido, o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) elenca no rol de direitos básicos do art. 6º três garantias que
se relacionam com a tutela do instituto da segurança alimentar: o direito à vida,
saúde e segurança, o direito à livre escolha e o direito à informação.
Em seu inciso primeiro, o art. 6º do CDC traz “a proteção da vida, saúde
e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos” (BRASIL, 1990). Na
emergência da sociedade de risco, tal positivação se mostra de suma
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potencializados, desmentidos e modiﬁcados a todo tempo, reﬂexo do fenômeno
da irresponsabilidade organizada. O consumidor resta desorientado quanto ao
que deve ou não consumir, lidando com informações conﬂitantes ou
posteriormente desmentidas (GUIVANT, 2002, p. 93).
O direito à informação se desdobra em três vetores: o direito de ser
informado, o direito de buscar informação e o dever de proporcioná-la
(TEIXEIRA, 2017, p. 144). O direito de ser informado sempre decorre do dever
informacional de outrem, ou seja, do dever de informação do fornecedor surge o
direito a ser informado do consumidor (GUIMARÃES, sem ano).
Nesse sentido a segurança alimentar só é efetivamente garantida com o
acesso do consumidor no momento da compra à informações no tocante às
substâncias presentes no alimento, para que assim exerça uma escolha pautada
em sua autonomia e consciência (VAZ, 2014, p. 10). Assim, entende-se que ao
consumidor “deve ser dado conhecimento de todas as substâncias que compõem
determinado alimento para que possa, dentro de sua autonomia, de forma
consciente, eleger o que irá (ou não) consumir” (VAZ, 2014, p. 11).
Percebe-se que nas relações de consumo a informação é direito que assegura
ao consumidor exercer sua livre escolha, bem como se mostra ferramenta
importante para a manutenção da vida, saúde e segurança. O consumidor só
pode exercer o consumo de forma eﬁciente, desembaraçada e segura se
existirem informações disponíveis para tanto.
Constata-se, portanto, que a segurança alimentar encontra amparo nos
direitos básicos do consumidor, sendo um instituto albergado e protegido pelas
normas consumeristas. Realizada esta análise dos três direitos básicos do
consumidor que se relacionam com a garantia da segurança alimentar, parte-se
agora para uma breve exposição jurisprudencial. Optou-se por uma análise
jurisprudencial exempliﬁcativa, buscando pelos termos “segurança alimentar” e
“direitos básicos do consumidor”, a ﬁm de compreender como os tribunais
superiores lidam com o tema.
De início, destaca-se os Embargos de Divergência em Recurso Especial
(EREsp) nº 1185323, do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu como violação
do direito à informação a venda de cerveja com teor alcoólico até 0,5% rotulada
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como “sem álcool”. A ementa tem a seguinte redação:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CERVEJA COM A EXPRESSÃO "SEM ÁLCOOL" NO RÓTULO.
PRESENÇA

DE

TEOR

ALCOÓLICO

DE

ATÉ

0,5%.

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA
E ADEQUADA. EXISTÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTAR QUE
PERMITE A CLASSIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. (...) 2. Questão referente à possibilidade
de exposição à venda de cerveja que, embora classiﬁcada em seu rótulo
com a expressão "sem álcool", possua teor alcoólico de até 0,5%.
Similitude entre os acórdãos embargado e paradigma, que trataram da
matéria à luz das normas legais vigentes, notadamente do Código de
Defesa do Consumidor. 3. A informação "sem álcool", constante do rótulo
do produto, é falsa e, por isso, está em clara desconformidade com o que
dispõe o Código de Defesa do Consumidor, notadamente em prejuízo do
direito à informação clara e adequada. 4. O fato de existir decreto
regulamentar que classiﬁca como "sem álcool" a cerveja com teor
alcoólico de até 0,5% não autoriza que a Empresa, Embargada,
desrespeite os direitos mais básicos do consumidor, garantidos em lei
especial, naturalmente prevalecente na espécie. 5. Embargos de
divergência acolhidos. Acórdão embargado reformado para restabelecer a
sentença que julgou procedente a ação civil pública.

Pela leitura da ementa, percebe-se que o Superior Tribunal considerou a
informação “sem álcool” como falsa e, portanto, violadora do direito à informação
adequada e clara do consumidor. Nessa seara, conforme exposto, a informação
inadequada e que conduz o consumidor a erro é fator de insegurança alimentar,
pois contamina a livre escolha do consumidor, colocando em risco sua vida e saúde.
Seguindo, expõe-se o Recurso Cível nº 71004345807 do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou a presença de corpo estranho em
alimento como fator de insegurança alimentar. Conforme a ementa:
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RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

46 da Lei nº 9.099/95. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PACOTE DE ARROZ.

(Recurso Cível Nº 71002948529, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas

OFENSA

Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 14/07/2011)

À

SEGURANÇA

ALIMENTAR.

DANOS

MORAIS

CONFIGURADOS, AINDA QUE NÃO INGERIDO O ALIMENTO.
VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00. RECURSO
PROVIDO. (Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 07/08/2013)

Observa-se que o Tribunal considerou a presença do corpo estranho no arroz
como ofensa ao direito à segurança alimentar, independentemente do consumo
efetivo do alimento pelo consumidor. Isso se dá pelo fato de que,
independentemente da ingestão, o produtor e o fornecedor do alimento violaram
as normas e diretrizes de segurança alimentar, causando um perigo de lesão
iminente ao consumidor.
Nesse sentido, colaciona-se a ementa do Recurso Cível nº 71002948529, do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que versa sobre a comercialização de
produtos vencidos:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E

Pela leitura do julgado, percebe-se que o Tribunal conﬁgurou a venda de
produtos fora do prazo de validade como fator de insegurança alimentar, uma
vez que o consumo de tais alimentos representaria ameaça à saúde e segurança
do consumidor.
Destaca-se que especiﬁcamente na consulta do termo “segurança alimentar”, a
pesquisa constatou que os tribunais superiores brasileiros (Tribunais de Justiça e
STJ) interpretam o termo no sentido estrito da presença de corpos estranhos em
alimentos ou mercadorias fora do prazo de validade.
Sendo assim, a breve exposição jurisprudencial buscou demonstrar que a
utilização do termo “segurança alimentar” ainda é restrita nos julgados brasileiros.
A composição dos alimentos ou a presença de substâncias nocivas que
apresentariam ameaça a segurança alimentar (altos níveis de sódio, conservantes
ou resíduos de agrotóxicos, por exemplo), ainda não são encaradas pela
jurisprudência brasileira como lesivas ao instituto.

MORAIS. VENDA DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE.
AFRONTA À SEGURANÇA ALIMENTAR. DEVER DE REPARAR.

. CONSIDERAÇÕES FINAIS

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Resta patente a responsabilidade da
demandada pela exposição e venda de produtos fora do prazo de validade
(salsicha e mortadela) que, uma vez consumidas, afrontam à segurança
alimentar, podendo daí advir male ícios inclusive à saúde do consumidor.
Ademais, é repulsiva a conduta do comerciante de expor produtos que
não se adequem às normas legais para aquisição, como no caso dos autos.
Homenagem ao princípio da imediatidade do juízo, que veriﬁcou, quando
da instrução, os prazos de validades dos bens adquiridos (ﬂ. 31). (...) Danos
morais conﬁgurados na espécie. Verba indenizatória ﬁxada, R$ 1.500,00,
que não comporta alteração, já que adequada ao caso vertente e em
consonância com os parâmetros das TRRS e às funções do instituto.
Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Aplicação do art.

Em vista do estudado anteriormente, constata-se que, ao vivenciarmos a
segunda modernidade, a alimentação, necessidade básica, é suprima por alimentos
que carregam riscos invisíveis. Assim, o consumo dos alimentos acarreta em
externalidades potencialmente lesivas e danosas, as quais eram até então
desconhecidas pelo consumidor.
A alimentação é um direito social reconhecido, juntamente com a educação,
saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência
social, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados e a sua
efetivação na contemporaneidade se dá através de uma relação de consumo.
Nesse contexto, os padrões e políticas de segurança alimentar, juntamente com
a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada mostram-se como
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importantes garantias para o consumidor, uma vez que as relações de consumo
alimentar estão rodeadas de novos perigos.
A pesquisa buscou, portanto, demonstrar que a segurança alimentar é
albergada por diversos direitos básicos consumeristas: o direito à vida, saúde e
segurança, o direito à livre escolha e o direito à informação que se relacionam
estritamente com a garantia de escolhas alimentares seguras e adequadas.
A linha principal de raciocínio se baseou na ideia de que a Segurança
Alimentar e Nutricional, enquanto ferramenta de garantia de uma alimentação
segura e saudável está intimamente relacionada com, pelo menos, três garantias
previstas no CDC: o direito à vida, saúde e segurança, o direito à livre escolha e o
direito à informação.
No entanto, a breve exposição exempliﬁcativa de jurisprudência constatou
que o instituto possui uma aplicação restrita na prática, uma vez que os julgados
referentes ao direito à segurança alimentar se limitam à presença de corpos
estranhos em alimentos ou à comercialização de produtos fora do prazo de
validade. Portanto, apesar de ser um instituto amplamente tutelado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, a segurança alimentar ainda, especialmente
no seu viés qualitativo, resta ameaçada na prática.

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo:
Editora 34, 2010.
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DIÁLOGOS ENTRE DIREITO E PSICOLOGIA NA
COMPREENSÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: O
CRIME DIRECIONADO AO GÊNERO

carências cientíﬁcas e metodológicas na compreensão da violência doméstica, bem
como na produção de base teórica oriunda do Direito que legitime a prática
interdisciplinar.

Bettieli Barboza da Silveira*

Palavras-chave: gênero; violência doméstica; interdisciplinaridade.

Poliana Ribeiro dos Santos**

Resumo: O presente trabalho propõe uma revisão documental, objetivando tecer
considerações acerca da intervenção de psicólogos no atendimento às vítimas de
violência doméstica, primando por um diálogo plural e interdisciplinar com
operadores do Direito. Desse modo, e por se tratar de uma pesquisa documental, o
problema norteador da presente pesquisa se conﬁgura em analisar se há avanços,
estagnações ou retrocessos no combate ao crime de violência de gênero por meio da
Lei Maria da Penha (LMP), baseado na atuação interdisciplinar e conjunta de
operadores de direito e psicólogos. A hipótese balizadora do presente trabalho se
constituí em que há estagnação no combate ao crime de violência de gênero. Como
metodologia utilizou-se da pesquisa documental e buscou-se contrastar os dados
elencados pelo Mapa da Violência de 2017, pesquisa realizada pelo Instituto
DataSenado, com os aportes teóricos, doutrinas jurídicas e revisão bibliográﬁca que
respaldam a interpretação dos mesmos. Como referencial teórico para a análise dos
dados, utiliza-se os estudos da Dra. Wânia Pasinato, socióloga, especialista em
violência doméstica e consultora do governo federal, ONU e Organizações Não
Governamentais. Os principais resultados enaltecem marcos histórico das lutas
feministas, dualidades nas percepções sobre a eﬁciência da Lei Maria da Penha e
diﬁculdades enfrentadas na atenção psicológica recebida em delegacias
especializadas. Ao tratar de uma abordagem ampla e dialógica com enfoque em
gênero, na violência e no atendimento jurídico e interdisciplinar, evidenciam-se
* Psicóloga, Mestre e Doutoranda em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade
Federal de Santa Catarina. E-mail: bettieli.bs@gmail.com. Link do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/
6085081583148344
** Advogada, graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Especialista em Direito
Penal e Processo Penal pela Faculdade Damásio de Jesus. E-mail: polianaaribeiro@gmail.com. Link do
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2149540920056487

Resumen: El presente trabajo propone una revisión documental, objetivando tejer
consideraciones acerca de la intervención de psicólogos en la atención a las víctimas
de violencia doméstica, primando por un diálogo plural e interdisciplinario con
operadores del Derecho. De este modo, y por tratarse de una investigación
documental, el problema orientador de la presente investigación se conﬁgura en
analizar si hay avances, estancamientos o retrocesos en el combate al crimen de
violencia de género por medio de la Ley Maria da Penha (LMP) actuación
interdisciplinaria y conjunta de operadores de derecho y psicólogos. La hipótesis
balizadora del presente trabajo se constituye en que hay estancamiento en el
combate al crimen de violencia de género. Como metodología se utilizó la
investigación documental y se buscó contrastar los datos enumerados por el Mapa
de la Violencia de 2017, investigación realizada por el Instituto DataSenado, con los
aportes teóricos, doctrinas jurídicas y revisión bibliográﬁca que respaldan la
interpretación de los mismos. Como referencial teórico para el análisis de los datos,
se utilizan los estudios de la Dra. Wania Pasinato, socióloga, especialista en
violencia doméstica y consultora del gobierno federal, ONU y Organizaciones No
Gubernamentales. Los principales resultados enaltecen marcos históricos de las
luchas feministas, dualidades en las percepciones sobre la eﬁciencia de la Ley Maria
da Penha y diﬁcultades enfrentadas en la atención psicológica recibida en
comisarías especializadas. Al tratar de un enfoque amplio y dialógico con enfoque
en género, en la violencia y en la atención jurídica e interdisciplinaria, se evidencian
carencias cientíﬁcas y metodológicas en la comprensión de la violencia doméstica,
así como en la producción de base teórica oriunda del Derecho que legitime la
práctica interdisciplinaria.
Palavras-chave: gênero; violência doméstica; interdisciplinaridade.
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. INTRODUÇÃO
Punível por Lei, o ato agressivo direcionado em função do gênero é respaldado
e explorado por diversos saberes, propondo-se frequentes interlocuções. Dentre os
diálogos possíveis, abre-se importante via de comunicação para se pensar a
interação entre Psicologia e Direito, especialmente frente ao crime de violência
doméstica e a articulação da sua rede de enfrentamento. Ademais, ao considerar a
dimensão espacial oriunda da produção desse artigo, destaca-se que Santa
Catarina é um estado pioneiro na contratação púbica de Psicólogos Policiais.
Enquanto agentes pertencentes ao quadro da Polícia Civil, tais proﬁssionais estão
distribuídos em todas as delegacias especializadas do estado, buscando,
sumariamente, interface com operadores do Direito no anseio de colaborar com
atuação e análise de casos como os de violência doméstica.
A proposta de tecer considerações junto de ações reﬂexivas, da necessidade de
políticas públicas direcionadas e, sobretudo, do empoderamento popular dá o tom
desse artigo. Pensar em Lei Maria da Penha é pensar sobre o quão signiﬁcante a
Psicologia e o Direito podem atuar, de forma harmoniosa, enquanto instrumentos
de resolução de conﬂitos e de mudança sociopolítica.
Desse modo, e por se tratar de uma pesquisa documental, o problema
norteador da presente pesquisa se conﬁgura em analisar se há avanços,
estagnações ou retrocessos no combate ao crime de violência de gênero por meio
da Lei Maria da Penha (LMP), baseado na atuação interdisciplinar e conjunta de
operadores de direito e psicólogos. A hipótese balizadora do presente trabalho se
constituí em que há estagnação no combate ao crime de violência de gênero.
No mesmo vértice, o objetivo central do presente trabalho é tecer
considerações acerca da intervenção de psicólogos no atendimento às vítimas de
violência doméstica, primando por um diálogo plural e interdisciplinar com
operadores do Direito.
No intuito de responder a pergunta de pesquisa, conﬁrmar ou refutar a hipótese
levantada e atingir o objetivo proposto, como metodologia, utilizou-se da pesquisa
documental, onde buscou-se contrastar os dados elencados pelo Mapa da
Violência de 2017, pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado, com os
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aportes teóricos, doutrinas jurídicas e revisão bibliográﬁca que respaldem a
interpretação dos mesmos.
Para análise dos dados, será utilizado como referencial teórico os
estudos da Dra. Wânia Pasinato, socióloga, especialista em violência
doméstica contra a mulher e consultora do governo federal, Sistema ONU
e Organizações Não Governamentais.
A aproximação entre Psicologia e Direito advém de longa data, há mais de três
séculos ambas as áreas buscam métodos de, juntamente, aprimorar os caminhos
para compreensão e análise dos fenômenos inerentes. A descrição do
comportamento criminoso, assim como a área de avaliação psicológica foram as
propulsoras desse enlace, devido à aplicação de testes e o auxílio em perícias
técnicas de cunho psicológico (COSTA; PENSO; LEGNANI; SUDBRACK, 2009;
MIRANDA JUNIOR, 1998).
Intitulada como especialidade pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), a
atuação do psicólogo em contextos jurídicos carrega a nomenclatura de Psicologia
Jurídica. A área se expandiu, porém ainda enfrenta percalços frente sua atuação,
sobretudo em Tribunais de Justiça e Delegacias, ocasionando diversas
reivindicações que passaram a ser constância durante eventos da área realizados
desde as últimas décadas do século XX (BRITO, 2012).
Compreendida como fenômeno complexo, relacionado a costumes e normas
sociais, Bhona, Lourenço e Brum (2011) destacam a noção de força e superioridade
ísica, perpetrada em casos de violência doméstica. Segundo M.inayo (2005) e em
acordo aos preceitos adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a
violência pode ser manifestada pelo dano ísico, psicológico, sexual, moral e/ou
patrimonial. Ainda, segundo a OMS, a violência pode ser entendida como “o
intencional uso da força ísica ou do poder, em ameaça ou dano real, contra si
próprio, outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha
probabilidade de resultar em injúria, morte, dano psicológico, privação ou prejuízos
no desenvolvimento” (KRUG; DAHLBERG; MERCY; ZWI; LOZANO, 2002, p. 5).
Na intenção de esmiuçar o fenômeno da violência doméstica sob um viés
psicológico, tem-se a possibilidade de imergir em uma análise bioecológica do
desenvolvimento humano e contemplar o ambiente no qual a situação violenta
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ocorre, utilizando-a como referencial teórico para as construções realizadas nesse
estudo. Desse modo, Bronfenbrenner (1996) propõe no modelo bioecológico destaque
das interações entre as pessoas e os ambientes que elas habitam, incluindo nesse enlace
ênfase na dimensão das relações sociais. Nesse entender, se contemplam interações
mais complexas, atentando para o envolvimento ativo de diferentes aspectos subjetivos
e ambientais, constituindo os chamados “processos proximais” – ou motores do
desenvolvimento (BRONFENBRENNER; EVANS, 2000). Em síntese, analisam-se
diferentes níveis, características e inﬂuências na formação das pessoas, considerando os
elementos: pessoa, processo, contexto e tempo, o que Bronfenbrenner chama de PPCT
(BRONFENBRENNER; EVANS, 2000; CARVALHO BARRETO; BUCHER
MALUSCHKE; ALMEIDA; SOUZA, 2009).
Dentre as diversas formas de se compreender o comportamento violento, Krug et
al., (2002) destacam as implicações que tal fenômeno pode acarretar para a saúde e
desenvolvimento psicossocial dos indivíduos, famílias e comunidades que vivenciam
a violência. A criticidade sobre os processos envolvendo as disparidades de gênero
merecem e contemplam, cada vez mais, estudos e investigações cientíﬁcas que visam
sensibilizar vários segmentos da sociedade. Desse modo, Beiras, Moraes, AlencarRodrigues e Cantera (2012, p. 36) traçaram reﬂexões e convidaram leitores a dialogar
acerca de legislação e política direcionadas à “construção e permanência de um
estereótipo e antinomia homem-maltratador versus vítima-mulher”. Nesta
vertente, os autores (2012) problematizam questionamentos acerca das leis de
proteção às mulheres em situação de violência, bem como alçam debate sobre
coibição de abusos machistas e práticas patriarcais.
Ao analisar as nuances do comportamento violento, torna-se imprescindível
adotar observância especíﬁca sobre condutas transgeracionais, ou seja, ações
transmitidas e copiadas de geração em geração (por exemplo: de pai para ﬁlho).
Práticas transgeracionais violentas, ainda, podem ser entendidas como modos de
disciplinar os membros da família, como: palmadas, deﬁnições de papeis com
divisão limitada de acordo com o gênero, subordinação feminina, dentre outras
(MARTINS; JORGE, 2009; VENDRUSCOLO; FERRIANI; SILVA, 2007). Além
disso, também pode estar associada à distinção entre: poder e coação; vontade
consciente e impulso; determinismo e liberdade (FONSECA; RIBEIRO; LEAL, 2012).

O ato violento é, sobretudo, compreendido como violação de direitos humanos
(FONSECA; RIBEIRO; LEAL, 2012). Compreendido como um fenômeno
multicausal, multidimensional, multifacetado e intransparente. Desta forma, se
torna fundamental considerar que a violência doméstica é frequentemente invisível
e, por vezes, aceita socialmente como algo natural, normal, esperado e costumeiro
(WHO, 2005). Por questionar a “sagrada” instituição familiar, a violência doméstica
foi (e ainda é), por anos, um tema de di ícil abordagem em diferentes contextos.
Aﬁnal, o “lar doce lar”, o “espaço privado”, a “briga de marido e mulher que
ninguém mete a colher”, passa a ser questionado, tornando-se objeto de
investigação policial e cientíﬁca. De acordo com Debert e Gregori (2008, p.
166) é fundamental atentar para “o encapsulamento da violência pela
criminalidade e o risco concomitante de transformar a defesa das mulheres
em defesa da família”.
No reduto da expansão dos direitos, como instrumento de resolução de conﬂito e
de mudança social, Maciel (2011) destaca o interesse, ainda incipiente, de
pesquisadores brasileiros pelos processos de mobilização coletiva sobre o movimento
feminista de luta por seus direitos devidos. Segundo a autora (2011), ainda que haja
observância da comunidade cientíﬁca sobre os movimentos de ativismo coletivo, de
organizações e redes de apoio, a ciência pouco explorou as dimensões estratégicas e
simbólicas para ações coletivas de empoderamento feminino.
Ao citar coletivo de empoderamento feminino, impossível não citar importante
veia precursora e inspiradora para tal. A inﬂuência que a ﬁlosofa francesa Simone
de Beauvoir teve nos movimentos sociais e evoluções legislativas brasileiras, ao
publicar o seu livro “O segundo sexo”, em 1949 (BEAUVOIR, 1949), a autora
abordou de forma inédita, revolucionária e aberta os fatos e mitos das condições do
sexo feminino, além de analisar o papel social de mulher em diversas dimensões
(política, psicológica, sexual e social). Com diferentes e benéﬁcas desmembrações
nos coletivos e subjetivos movimentos feministas, Beavoir traz relevante reﬂexão
teórica sobre as construções sociais produzidas sobre a ﬁgura feminina. O que nos
leva a crer, portanto, que no âmago cientíﬁco e na contemporaneidade é mais do
que necessário contemplar o discurso, a pesquisa e a intervenção de modo
interdisciplinar, pautando a comunicação entre os diferentes saberes a ﬁm de
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atender a complexidade das diferentes questões permeadas nas situações de violência
doméstica (BEIRAS; MORAES; ALENCAR RODRIGUES; CANTERA, 2012).

Impulsionados pelo sufrágio feminino, por volta de 1950, outros movimentos
passaram a questionar a naturalização da opressão e da discriminação sob as quais
as mulheres eram vítimas (PASINATO, 2008). Bem articulados, os coletivos
obtiveram signiﬁcativos resultados, tais como: a) criação de grupos feministas
para discutir sobre literatura relacionada às mulheres ou sobre a sexualidade, b)
marcha da panela vazia, c) participação na luta pela anistia e pela
redemocratização do País (PINTO, 2010).
Uma década adiante o Brasil contemplou a “segunda onda”, movimento
feminista que se estendeu até meados de 1989. A segunda onda tinha objetivos
especíﬁcos distintos da primeira onda, mas como princípios e meta maior idêntica.
Enquanto a primeira visou a garantia de direitos políticos e direitos à propriedade, a
segunda onda se inclinou na luta contra a ditadura militar, a discriminação e
desigualdade entre sexos, a supremacia masculina e absolutamente contra toda
forma de violência contra a mulher (PASINATO, 2008). O que até então se via
como regra, passa a ser visto como questionável e não mais aceito.
A visibilidade de práticas até então encobertas permitiu que a segunda onda
fosse acessada por todas as mulheres que sofriam naquela época, entoou o coro de
que não se tratava de uma luta solitária e sim de um objetivo coletivo e maior.
Violências até então vistas como “assuntos particulares” se desgarram de
mecanismos opressores que abafavam, silenciavam e negligenciavam a percepção
e os sentimentos da mulher, perpetradas, inclusive, pelo poder executivo,
legislativo e judiciário (DEBERT E GREGORI, 2008). Nesse caminhar, tais
problemáticas começaram, paulatinamente, a receber atenção do poder
público, com o objetivo de proteger e dar autonomia as mulheres.
Por volta de 1970, a violência doméstica e o feminicídio passam a ser tema de
alguns movimentos populares. Pasinato (2008) destaca a utilização, inclusive, do
slogan “quem ama não mata” na intenção de denunciar situações em que mulheres
foram assassinadas por seus cônjuges, mas que os mesmos se faziam valer de
defesa fundamentada na “legítima defesa da honra”. Com essa estratégia, diversos
agressores conseguiram absolvição e a manutenção da impunidade, resguardada
pela lastimável prática jurídica da época (SANTOS; SOARES; SANTOS; MONTE,
2017). Uma vez que se detinha atenção do poder público e da sociedade, o

. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO
SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Antes de adentrar ao mérito da análise dos dados estáticos atuais sobre a
violência doméstica como um crime direcionado ao gênero, se recorrerá ao
destaque necessário sobre o aporte histórico que sustenta a evolução e
manifestação do fenômeno na atualidade. Pretende-se, desse modo, traçar
paralelos junto da evolução histórica e social da violência contra a mulher,
demarcando sua pertinência e importância no debate social e cientíﬁco, pois não
seria possível o aprofundamento nos dados da pesquisa do DataSenado sem ter
conhecimento do contexto a qual todo o objeto da pesquisa está inserido.
Importante marco para o reconhecimento da mulher enquanto sujeito de direitos
no cenário brasileiro, o sufrágio feminino iniciou em meados do ano de 1926. Pela vez
primeira no país uma mulher conquistou o direito de votar (PINTO, 2010),
desencadeando intensas batalhas dos movimentos feministas. As lutas reivindicaram
justiça e se espalharam por todo território nacional, tendo como um dos seus resultados
a edição do Código Eleitoral Provisório (Decreto 21.076 de 24 de fevereiro de 1932), o
qual elevou a mulher à qualidade de cidadã: “Art. 2º É eleitor o cidadão maior de 21 anos,
sem distinção de sexo, alistado na fórma deste Codigo.” (BRASIL, 1932).
Se datava um início, mas não o cessar das necessidades, muito menos das lutas
por igualdade. Uma conquista tão notável como o voto não expunha apenas uma
aﬁrmação de um direito eleitoral, mas também demarcava enorme avanço de um
coletivo em prol de lutas sociais e políticas. Em tempos nos quais o debate sobre
práticas violentas contra mulheres eram velados, haja vista que ocorriam no seio da
“sagrada família”, o patriarcalismo e o capitalismo ditavam ritmo a uma
determinada condição social às mulheres. Nesse tom, ações opressivas,
discriminatórias, de demérito de valor e de objetiﬁcação diﬁcultavam reações
em meio às condições vivenciadas (PINTO, 2010; PINTO, 2016; ALMEIDA
TELLES; MELO, 2017).
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movimento enaltecia a questão do descumprimento da lei e do abrandamento do
judiciário frente a execução das penas nesses casos. Contudo, apenas em 1991 o
Tribunal Superior de Justiça (STJ) julgou pela improcedência da utilização da tese da
“legítima defesa da honra” (PIMENTEL et al., 2006), permitindo mais um passo a
frente na direção da ressigniﬁcação das relações e ações baseadas no gênero.
A ﬁm de que se instaurasse uma nova perspectiva jurídica sobre os casos de
violência doméstica, os movimentos coletivos passaram a denunciar os descasos e
negligências que observavam ser praticados pela polícia da época ao apurar crimes
contra mulheres, sobretudo no âmbito doméstico e sexual (NELSON, 1996;
IZUMINO, 2003). Organizações não governamentais trataram, então, de iniciar
nova frente de trabalho, alicerçando fornecimento de assistência jurídica,
psicológica e social às mulheres em situação de vulnerabilidade causada pela
violência doméstica (GREGORI, 2012; ALMEIDA TELLES; MELO, 2017).
O atendimento interdisciplinar às mulheres passa a ser visto como essencial ao
sucesso da batalha, que como tal, carrega consigo complexidade e múltiplos fatores
a serem trabalhados. Diante dos inúmeros movimentos sociais em prol das
mulheres, dos milhares de grupos atuantes incansavelmente na política brasileira e
somado à transição política do regime militar para o democrático, em 1985, novas
instituições e leis foram criadas com a ﬁnalidade direta de produzir um real Estado
de Direito Democrático. Posto isso, prezou-se pelo reconhecendo dos direitos de
cidadania plena para todos os brasileiros de forma equânime, independente do
gênero (ALVAREZ, 1990).
Na mesma linha de desenvolvimento social e visibilidade política, o Estado de
São Paulo se tornou pioneiro ao reconhecer os movimentos femininos ao criar em
1983 o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo
(CECF/SP), o primeiro Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento à Mulher
(COJE), e a primeira delegacia da mulher do Brasil, em 1985 (ARDAILLON, 1989;
ALVAREZ, 1990). Percebida como importante avanço, a criação do CECF/SP foi
um marco político de extrema valia ao coletivo feminino, representou o primeiro
avanço relevante em políticas públicas voltadas à mulher. Nesse viés, o próprio
Governo Federal criou em 1985 o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
(CNDM), primeiro órgão federal direcionado especiﬁcamente aos direitos das

mulheres brasileiras, apesar de que nele não coubesse qualquer intervenção quanto à
execução e/ou monitoramento de tais políticas (MACAULAY, 2006). Em termos
práticos, o principal louro do CNDM foi a participação na construção da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, momento em que foi criada a campanha
“Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher!”, para levar as reivindicações
do movimento social à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), movimento
que ﬁcou conhecido como “lobby do batom” (PADJIARJIAN, 2006).
Ao conquistar o feito de ter 80% das demandas feministas aprovadas no texto
da Carta Magna do Brasil, a CNDM emplacou as seguintes medidas: a) proibir a
discriminação da mulher no mercado de trabalho; b) igualdade jurídica entre
homens e mulheres; c) igualdade de direitos e responsabilidades na família; d) o
estabelecimento de direitos no campo da anticoncepção; e) a deﬁnição do princípio
da não discriminação por sexo e raça-etnia; f) ampliação dos direitos civis, sociais e
econômicos das mulheres (ALVAREZ, 1990; TELES, 1993). Ainda que, ao ler tais
parâmetros nos dias de hoje nos transmita a ideia de que se tratam de padrões
básicos e inerentes a uma boa convivência, esses foram importantes avanços na
promoção dos direitos femininos. Posteriormente, os degraus galgados e a própria
CNDM seriam enfraquecidos no governo de Fernando Collor, desarticulados no
intuito de neutralizar o poder políticos que as mulheres estavam conquistando
(MACAULAY, 2006).
Em 1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil signiﬁcativas
prerrogativas reivindicadas pelos movimentos feministas foram contempladas,
reconhecendo tal advento como a “Constituição Cidadã”. Na própria, em seu artigo
226 (§ 8º) há destaque sobre a prevenção contra violência às mulheres. Passa-se
então ao entendimento da violência doméstica como problema também do
Estado, o qual deve tomar medidas para coibir a incidência, penalizar os que
infringem a lei e amparar as vítimas de tais crimes. Entretanto, anos se passarão até
que em 2006 o país, ﬁnalmente, apresente medidas minimamente eﬁcazes para
coibir a violência no âmbito familiar.
Com vistas ao cumprimento das medidas estabelecidas na Constituição
Federal, o Brasil passou a adotar estratégias internacionais que enfatizassem seus
esforços no combate à violência de gênero, tais como: a) 1992 - Brasil ratiﬁcou a
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Convenção Americana dos Direitos Humanos; b) 1994 - Brasil retirou as reservas
que ainda existiam sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres; c) 1995 - Brasil assinou a Plataforma de Ação da
IV Conferência Mundial sobre as Mulheres; d) 1995 - Brasil ratiﬁcou a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
(Convenção de Belém do Pará); e) 1998 – Brasil reconheceu a competência
obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos; f) 2001 - Brasil assinou
o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (SANTOS; SOARES; SANTOS; MONTE, 2017).
Apesar dos quatro anos de intervalo entre a promulgação da CRFB/88 e do
primeiro ato político internacional a favor dos direitos humanos das mulheres, o
reﬂexo da aceitação sem ressalvas da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres foi um marco divisor de história para
as mulheres brasileiras. A partir de então, diversas vítimas de violência domésticas e
ONG’s (Organizações não governamentais) começaram a enviar denúncias
diretamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (PENHA, 2015). O
caso emblemático de violência doméstica da brasileira Maria da Penha Maia
Fernandes é considerado internacionalmente um marco social no país, pois foi a
partir desse momento que o Estado começou efetivamente a buscar soluções de
enfrentamento, prevenção e tratamento da violência contra a mulher.
No citado caso, em resumo, Maria da Penha sofreu violência doméstica de
vários tipos ao longo de anos de casamento, por parte do seu esposo na época. A
situação se agravou quando, em 1983, a vítima sofreu duas tentativas de homicídios
por parte de seu cônjuge, resultando em paraplegia irreversível. Inicialmente, a
vítima buscou o judiciário brasileiro para apuração e penalização diante da prática
do crime. No entanto, diante de inúmeras manobras jurídicas o agressor conseguiu
manipular o judiciário por 19 anos, ﬁcando por todo esse tempo impune, como a
própria vítima conta em seu livro (PENHA, 2015). Diante da ineﬁciência do Estado
brasileiro e da excessiva morosidade processual do caso, ela buscou o auxílio do
Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem) e do Centro
pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) para submeter o caso à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos

(CIDH/OEA). Depois de um rápido e eﬁciente processamento a Comissão
Interamericana responsabilizou o Estado brasileiro por omissão, negligência e
tolerância no caso em tela.
Em março de 2002, poucos meses antes do crime prescrever, a longa batalha
judicial teve como ﬁm a prisão do agressor de Maria da Penha. Fato esse que só foi
possível em consideração às recomendações recebidas pelo Brasil pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos
(CIDH/OEA). Penalizado e no a ã de cumprir com o que lhe foi determinado, o
Estado Brasileiro cria, então, um rol de políticas públicas e a Lei Maria da Penha (Lei
11.340) em 2006, como medidas para prevenir e atuar frente à violência doméstica
(SANTOS; SOARES; SANTOS; MONTE, 2017). A partir das últimas alterações
legislativas relatadas, a problemática sobre a violência doméstica sofrida pelas
mulheres passou a receber especial atenção do poder público, deixando,
gradativamente, de ser tabu social para ser política de governo. Notório que a
sociedade brasileira não atingiu ao ápice quanto a essa questão, longe disso, mas
também há de se reconhecer os avanços e degraus galgados, principalmente por
reconhecer e legitimar que se trata de conquistas femininas e em prol delas.

. METODOLOGIA
De cunho documental, qualitativo, esse estudo se debruça sobre os dados
empíricos coletados pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o
Observatório da Mulher contra a Violência. A partir de uma amostragem aleatória,
brasileiras de todo país foram convidadas a responder uma entrevista via telefone a
ﬁm de responder questionamentos sobre a violência doméstica baseada no gênero.
Para tanto, o Instituto ouviu 1.116 mulheres com 16 anos ou mais, considerando a
distribuição da população feminina do Brasil por Grande Região, idade,
escolaridade e renda.
A amostra realizada foi calculada com base nos dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios de 2015. Realizada bianualmente desde 2005, essa pesquisa
de 2017 reﬂete os achados da sua sétima edição, com margem de erro de três
pontos percentuais e nível de conﬁança de 95%.
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Com base nos achados do DataSenado esse artigo se estrutura, em termos
de dados empíricos, corroborado por literatura aﬁm. Nesse momento posterior,
fez-se análise dos dados extraídos, estrategicamente recolhidos com base nos
objetivos dessa pesquisa e nos potenciais diálogos entre gênero, violência,
Direito e Psicologia.

de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) foram
serviços, primeiramente, implementados. A posteriori, Casas Abrigo e Centros de
Atendimentos Multiproﬁssionais, além dos próprios Centros de Referências
Especializados em Assistência Social (CREAS), foram e são, ainda, compreendidos
como mecanismos de combate e auxílio frente ao fenômeno da violência
contra a mulher. Contudo, para Santi, Nakano e Lettiere (2010), há uma
desarticulação entre os serviços de atendimento a mulher, tendo, por
consequência, uma atenção à saúde de modo fragmentado e pontual.
Na busca por acesso e atendimento frente as mais diversas demandas
inerentes à violência doméstica, as vítimas percorrem diferentes desconexos
serviços em prol de atendimento (SANTI; NAKANO; LETTIERE, 2010). Desse
modo, a abordagem recebida por cada vítima e em cada processo reclamado
pode variar imensamente, demarcando a pontualidade e desassociação entre
saberes, como: biomédicos, jurídicos e biopsicossociais (LACERDA, 1998;
SANTI; NAKANO; LETTIERE, 2010).
Frente ao panorama histórico sobre o direito humano das mulheres e os
diálogos interdisciplinares entre Direito e Psicologia, se propõe o contraste junto
dos resultados da pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em
parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Neles, se revelaram
dados acerca da evolução da violência contra as mulheres no país, das
percepções subjetivas, das medidas de prevenção, proteção e punição.
Nos últimos treze anos e nas seis edições anteriores da pesquisa do Instituto
DataSenado, os índices referentes a incidência de violência doméstica
apresentavam um padrão comum e continuo, entre 15% a 19%. No entanto, o
relatório atual demarca não apenas uma crescente signiﬁcativa, mas também um
preocupante aumento de incidências que reﬂetiram um “sim” de 29% das
entrevistadas ao serem questionadas se “já sofreram algum tipo de violência
doméstica ou familiar provocada por um homem”. Diante de tal abertura,
pretende-se descortinar os resultados desse estudo em consonância com a
literatura especíﬁca a ﬁm de ampliar o diálogo jurídico e interdisciplinar.
Ainda, a citada pesquisa apresenta um perﬁl de “super vulnerabilidade”,
conceito melhor explanado na sequência, que mostra traços comuns das

. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a Organização Pan-Americana de Saúde, o caráter endêmico percebido
pela violência a converteu em um problema de saúde pública, principalmente ao
considerar o número de vítimas e à magnitude de sequelas orgânicas e emocionais
que produz (OPAS, 1996). Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), do Ministério da Saúde, registraram, no período de 2009 a 2011, 13.071
feminicídios no Brasil. Ou seja, uma taxa bruta de 5,82 óbitos por 100.000
mulheres. Entendido como expressão máxima da violência contra mulher, o óbito
de mulheres é decorrentes de conﬂitos onde o gênero feminino é fator
determinante para a ação (MENEGHEL; HIRAKATA, 2011; GARCIA; FREITAS;
SILVA; HÖFELMANN, 2013). Ao avaliar o impacto da Lei Maria da Penha o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontou que não houve impacto
signiﬁcativo com a promulgação da Lei. Ou seja, não houve redução das taxas
anuais de mortalidade, comparando-se os períodos antes e depois da vigência da
Lei (GARCIA; FREITAS; SILVA; HÖFELMANN, 2013).
Ao conceber a violência doméstica como problema de saúde pública,
pesquisas apontam que a atenção frente à temática não deve ser reduzida apenas
à saúde propriamente dita (SANTI; NAKANO; LETTIERE, 2010; SCHRAIBER;
D’OLIVEIRA; COUTO, 2006). Isto é, proﬁssionais e cientistas interessados em
atuar nesta perspectiva devem ser fortemente encorajados ao trabalho
interdisciplinar, aliado por outros setores e grupos sociais preocupados em
prevenir e intervir junto ao combate à violência contra mulher (SCHRAIBER;
D’OLIVEIRA; COUTO, 2006).
No intuito de avançar e enfrentar os desaﬁos inerentes ao combate à
violência doméstica, as Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) e Delegacias
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mulheres que mais sofrem violência doméstica. Os dados demonstraram que a
mulher que tem ﬁlhos está mais propensa a sofrer violência, sendo que 34%
declararam já ter sofrido, enquanto no grupo das mulheres sem ﬁlhos o índice foi de
15%. Isto é, se observa que as mulheres que possuem ﬁlhos estão mais vulneráveis a
sofrer violência doméstica, em uma proporção maior que o dobro na comparação
com as mulheres que não possuem ﬁlhos. O mesmo ocorre em relação à cor da pele
das vítimas, a espantosa diferença da incidência de violência doméstica entre as
mulheres brancas e negras (pretas e pardas), visto que a incidência deste crime
contra mulheres negras é 17% mais elevado em comparação com as mulheres
brancas. Dessa forma, o conceito de “super vulnerabilidade” antes elencado faz jus,
ao que na pesquisa diz respeito, às mulheres negras e mães, percebidas como o
grupo que representa a maior suscetibilidade frente ao crime em estudo.
Ao veriﬁcar a Figura 1, no que condiz à proximidade das vítimas com seus
agressores, nota-se que a grande maioria não possui laços consanguíneos
(74%). Apesar disso, esse mesmo percentual diz respeito a uma relação que,
se supõe, foram inicialmente escolhidas pelos membros que a compuseram,
tais como: maridos/companheiro/namorado, ex-marido/ex-namorados/excompanheiro. Isto é, a opção pela partilha de vida e as relações de conﬁança
estabelecidas não somente agravam a situação, haja vista as possibilidades de
agressão cotidiana como também aumentam o grau de complexidade ao
tentar interromper o ciclo, por enfrentar barreiras também no sistema
familiar e rede social de apoio - amigos, vizinhos, parentes (SANTOS, et al
2018). Na medida em que se observa signiﬁcativa diminuição de incidência
de violência doméstica do ano de 2011 até 2017 praticada por parceiros e exparceiros, também se destaca negativamente o signiﬁcativo aumento de
agressões do grupo de ex-companheiros (ex-namorado e ex-marido), que
passou de 13% em 2011 para 33% no ano de 2017.
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Figura - Questionamento “Quem foi o agressor?”

. Fonte: Instituto DataSenado
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Ainda, em caráter de suma importância às interlocuções desse artigo, trazse o dado a respeito das ações tomadas a partir da agressão (ver Figura 2). Cerca
de 33% das entrevistadas procurou delegacias a partir da última violência
sofrida, seja ela especializada ou não. Entretanto, as demais respondentes
requisitaram apenas amigos, familiares, igreja, ou não solicitaram nenhuma
ajuda especíﬁca. Dados esses que sugerem inúmeros questionamentos sobre o
conhecimento da violência, a percepção de segurança e efetividade que as
mesmas visualizam na Lei Maria da Penha. Em paralelo com os índices de
incidência de violência observa-se que não houve crescimento signiﬁcativo de
mulheres que buscaram respaldo legal ao ato cometido, sendo que de 2009 até
hoje houve um crescimento de 5%, com uma queda de 1% na última pesquisa.

Figura - Questionamento “Qual foi sua atitude em relação à última agressão?”
Fonte: Instituto DataSenado
.
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Quanto ao conhecimento dos direitos das mulheres e a proteção legal que as leis
podem proporcionar em casos de violência doméstica, a pesquisa apurou a pesquisa
apurou que apesar de que a totalidade já tenha ouvido falar da Lei Maria da Penha, a
maioria aﬁrmou conhecer pouco (77%) ou nada (4%) sobre. Apesar disso, cerca de
20% aﬁrmou não perceber a Lei como mecanismo de proteção às vítimas, enquanto
53% visualizam proteção parcial e apenas 26% a vê como protetiva.
Diante das informações com relação ao conhecimento e percepção que as
vítimas possuem sobre a Lei Maria da Penha, é possível observar que a luta contra a
violência doméstica necessita fortemente de medidas esclarecedoras e
incentivadoras voltadas às mulheres, principalmente aquelas incluídas no perﬁl de
super vulnerabilidade (mulheres negras e as que possuem ﬁlhos). Nesse sentido,
atenua-se a gravidade haja vista que o desconhecimento e a insegurança afastam as
mulheres da denúncia, assim como os questionamentos acerca da efetiva proteção
legal que a citada lei deve fornecer, contrariando as recomendações reiteradas pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Presente em todos os âmbitos e sob diferentes formas, a violência doméstica se
manifesta, na maioria das vezes, no domicílio da vítima (WHO, 2005; SANTI;
NAKANO; LETTIERE, 2010). O espaço familiar foi, por muitos anos, concebido como
sagrado, repleto de “cadeados” que resguardavam sua exclusividade aos membros
do núcleo familiar. Desse modo, reforçam-se os estudos cientíﬁcos, inclinações
políticas e sociais que enredam a luta pelo ﬁm da violência contra a mulher.

compreensão da violência doméstica, bem como na produção de base teórica
oriunda do Direito que legitime a prática interdisciplinar.
Nas interlocuções aqui proposta não se contemplou outros fatores que
poderiam, e portanto se desenham para uma investigação futura, ser melhor
explorado, tais como: a amplitude e coesão das políticas públicas, a efetividade
medidas protetivas, as estratégias e os mecanismos das cidades em prestar
atenção psicossocial e jurídica às vítimas. Limitações à parte, enquanto potenciais
desse estudo se destaca a possibilidade do confronto das ideias, das áreas, bem
como o desconforto em se reﬂetir sobre ações de um modo interdisciplinar. Os
fragmentos entre formações e atuações diﬁcultam, muitas vezes, a própria
compreensão sobre o fenômeno da violência doméstica que assola em cada caso
em particular, possibilitando espaço para déﬁcits no atendimento e no
acolhimento aos envolvidos.
Acredita-se que ao pensar em violência doméstica junto da conexão entre
Psicologia e Direito, pretende-se trazer à luz a importância de se visualizar a
situação de modo amplo, considerando desde o microssistema familiar até o
macrossistema em que os membros se encontram.
Por ﬁm, observa-se que a Lei Maria da Penha (LMP) trouxe diversos avanços no
combate ao crime de violência de gênero. No entanto, falta integração da atuação
interdisciplinar e conjunta de operadores de direito e psicólogos a ﬁm de
potencializar o combate eﬁciente da violência doméstica. Ou seja, a hipótese
inicialmente levantada foi refutada diante dos dados e análises levantadas.

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notar os avanços da Lei Maria da Penha não é tarefa di ícil, seus
desdobramentos atingem não apenas o âmbito jurídico como também a sociedade
de modo geral. Coletivos de empoderamento feminino se desenvolveram e se
fortaleceram com esse advento que representa, sobretudo, a luta das mulheres.
Assim, ao propor tecer considerações partindo de uma abordagem ampla e
dialógica com enfoque em gênero, na violência e no atendimento jurídico e
interdisciplinar, se intencionou ressigniﬁcar os ângulos perceptivos acerca do
fenômeno. Elencando, por exemplo, carências cientíﬁcas e metodológicas na
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O TRABALHO DOMÉSTICO E A HERANÇA
ESCRAVOCRATA

posições reservadas às mulheres negras neste período, geralmente ocupações
caracterizadas pela impossibilidade de concretização da dignidade da pessoa
humana e pela manutenção de condições degradantes. Ao ﬁnal da construção
dessa pesquisa sobre a relação entre o trabalho doméstico e as questões de raça a
partir de marcos teóricos marxistas, chegou-se à conclusão da importância que a
estrutura econômica colonial, que se manteve intacta por vários séculos e baseada
no trabalho escravo, desempenhou na construção do racismo — relação social que
se estrutura política e economicamente. Naquele momento, as características
atribuídas aos negros pelo colonizadores brancos apresentavam-se como
racionalizações, cujo objetivo principal era explicar um fator econômico simples.
Essas justiﬁcativas, contudo, não se extinguiram em 1888, mas se perpetuaram
mesmo com a transição do trabalho escravo para o de livre competição. Um dos
principais fenômenos deste processo, o mito da democracia racial, ideologia
construída principalmente nas obras do autor Gilberto Freyre, falsiﬁca fatos
históricos para aﬁrmar que há uma harmonia racial entre brancos e negros. Um
equilíbrio de raça não veriﬁcado quando observado quem ocupa o trabalho
doméstico no Brasil.

Laura Rodrigues Hermando*

Resumo: A presente pesquisa tem como problema o questionamento da forma
como a herança escravocrata e a colonialidade interferem na relação entre
empregadores e trabalhadoras domésticas remuneradas mesmo após a
regulamentação do trabalho doméstico pela Emenda Constitucional nº72 e lei
complementar n. 150/2015. A atualidade desse tema está no fato de que, no Brasil,
país que possui a maior população de empregadas domésticas do mundo, é de
extrema relevância observar que este grupo de trabalhadoras possui gênero, raça e
classe. Assim sendo, um dos objetivos desse trabalho é demonstrar que essas
interseccionalidades de opressões nada mais são do que a compreensão de que
entre essas categorias há uma relação mútua, que impede que se presuma a
primazia de uma categoria sobre a outra. Por isso, aliando-se ao método dedutivo e
a partir de levantamentos bibliográﬁcos, nesta pesquisa esse conceito será um dos
instrumentos utilizados para esclarecer parte das relações que permeiam o trabalho
doméstico remunerado, demonstrando a existência de uma estrutura que tenta
impor as mulheres negras e pobres uma condição servil em todos os aspectos de
suas vidas. A hipótese central desta pesquisa consiste em aﬁrmar que essa relação
da mulher negra com o trabalho reproduz um padrão introduzido logo nos
primeiros anos da escravidão, ideia já trabalhada pela ﬁlósofa marxista Angela
Davis. Por conta disso, neste período histórico, o trabalho compulsório apagava
todos os aspectos de existência dessa classe de mulheres. Diante deste fato, e como
resultado dessa hipótese, é possível aﬁrmar que o ponto de partida para a
exploração da mulher negra no regime escravocrata esteve intrinsecamente
interligado com a sua valorização como trabalhadora. Essa realidade, contudo, não
sofreu grandes rupturas com a transição para o trabalho livre. Prova disto foram as
*Graduanda do curso de Direito diurno. Universidade Federal de Santa Catarina.
laurarodrigueshermando@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/3918193327068455

Palavras-chave: colonialidade; domésticas; interseccionalidade; racismo; trabalho

Resumen: La presente investigación tiene como cuestionamento de qué forma la
herencia de la esclavitud y la colonialidad interﬁeren en la relación entre los
empleadores y las empleadas de hogar mismo después de la reglamentación del
trabajo doméstico por la enmienda constitucional nº72 y ley complementar n.
150/215. La actualidad de este tema está en el hecho de que, en Brasil, país que
tiene la mayor población de empleadas de hogar del mundo, es muy importante
observar que este grupo de trabajadoras tiene género, raza y clase. Siendo así, uno
de los objetivos de este trabajo es demonstrar que esta interseccionalidad de
opresiones nada más es que la comprensión que entre esas categorías hay una
relación mutua, que se impide la presunción de la primacía de una categoría sobre
la otra. Por eso, aliándose al método deductivo y por medio de levantamientos
bibliográﬁcos, en esta pesquisa ese concepto será uno de los instrumentos para
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esclarecer parte de las relaciones que cruzan el trabajo doméstico, demostrando la
existencia de una estructura que trata de imponer a las mujeres negras y pobres
una condición servil en todos los aspectos de sus vidas. La hipótesis central de esta
investigación consiste en aﬁrmar que esa relación de la mujer negra con el trabajo
reproduce un patrón introducido luego en los primeros años de la esclavitud, ideia
yá desarrollada por la ﬁlósofa marxista Angela Davis. Por cuenta de eso, en este
periodo histórico, lo trabajo compulsorio apagaba todos los aspectos de la
existencia de esa clase de mujeres. Ante este hecho, y como resultado de esta
hipótesis, es posible aﬁrmar que el punto de partida para la exploración de la
mujer negra en el régimen de la esclavitud estivera intrínsecamente
interconectado con su valorización como trabajadora. Esa realidad, con todo, no
sufrió gran rupturas con la transición al trabajo libre. Prueba de esto fueran las
posiciones reservadas a las mujeres negras en este período, generalmente
ocupaciones caracterizadas por la imposibilidad de la concretización de la
dignidad de la persona humana y por la manutención de las condiciones
degradantes. Ao ﬁnal de la construcción de esta investigación sobre la relación
entre las empleadas de hogar y las cuestiones de la raza a partir de marcos teóricos
marxistas, llegamos a la conclusión de la importancia que la estructura
económica colonial, que permaneció intacta por muchos siglos y fundamentada
en el trabajo esclavo, ha inﬂuido en la construcción del racismo — relación social
que se estructura política y económicamente. En aquel momento, las
características que se asignan a la gente negra por los colonizadores blancos se
presentaban como racionalizaciones, cuyo el objetivo principal era explicar un
factor económico simple. Esas justiﬁcativas, con todo, no se extinguieron en 1888,
pero se han perpetuado mismo con la transición de lo trabajo esclavo para lo de
libre competición. Un de los principales fenómenos de este, el mito de la
democracia racial, ideología construida principalmente en las obras del autor
Gilberto Freyre, falsiﬁca hechos históricos para aﬁrmar que hay una armonía
racial entre los blancos y negros. Un equilibrio de raza no veriﬁcado cuando
observado quién ocupa el trabajo doméstico en Brasil.
Palabras claves: colonialidad; doméstica; interseccionalidad; racismo; trabajo
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. INTRODUÇÃO
Eu nunca precisei trabalhar como doméstica e, por conta disso, falo de um lugar
privilegiado do meio acadêmico. Minhas avós, tias e mãe, contudo, não escaparam
dessa atividade que apresenta-se, para várias mulheres, como único caminho a ser
trilhado. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (2013), o trabalho doméstico representa uma das maiores
categorias de trabalho do país. A partir das experiências que me foram contadas,
bem sei que, na maior parte das vezes, seguir carreira nesta atividade não é escolha,
não é mero exercício de liberdade, nem vontade do mercado, mas a única trajetória
possível para muitas mulheres que buscam suprir suas necessidades básicas.
Me inquieto em saber que esta proﬁssão, assim como outras, têm gênero, classe
e cor. São mulheres negras que a ocupam. Em uma pesquisa feita pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) junto com a ONU Mulheres com o objetivo
de compilar dados de 1995 a 2015 acerca do retrato da desigualdade no Brasil, foi
explicitado que, no ano de 2015, existiam 6,2 milhões de trabalhadores domésticos,
destes 5,7 milhões eram mulheres. Dentre estas, 3,7 milhões eram negras e pardas.
Números não estanques, que aumentaram nos últimos anos. Segundo o portal
BBC, em uma reportagem de 2018 intitulada O que faz o Brasil ter a maior população
de empregadas do mundo, no ano de 2017, o trabalho doméstico foi responsável por
6,8 milhões dos empregos no país e pela ocupação formal de 14, 6% das mulheres.
O Brasil já tem a maior população de doméstica no mundo, número superior à
população da Dinamarca, segundo a OIT.
Diante desses dados, é evidente que debater sobre esta categoria de trabalho no
meio acadêmico é mais do que necessário para compreender a sociedade brasileira
e os problemas estruturais que a modelam. Para apreender as raízes que dão
origem a esta ocupação e construir uma pesquisa conectada à realidade, os
conceitos de raça, classe e gênero não serão abandonados na presente pesquisa e
serão, por consequência, trabalhados conjuntamente. Transgredindo a hegemonia
branca na academia, assim como bell hooks nos ensinou em Ensinando a
transgredir (2016), a escolha de mobilizar o imbricamento de opressões é parte de
uma crítica às teorias feministas que, ao se debruçarem sobre este tema, omitem
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sistemas tão relevantes para a compreensão da temática.
Perante esses fatos, este artigo apresenta-se como uma tentativa de explicitar
aspectos centrais que agem sobre a sociedade brasileira, mas sem conseguir esgotálos. Ele surgiu de um questionamento acerca da forma como a herança da
escravidão e a colonialidade poderiam de fato intrometer-se e modelar a relação do
empregador e da trabalhadora doméstica remunerada no Brasil. Parte da ideia de
que existem obstáculos que se impõem a efetivização dos direitos desta categoria
após a regulamentação de sua atividade pela Emenda Constitucional nº 72 e Lei
Complementar n.150/2015.
Por esse motivo, optou-se em utilizar duas grandes pensadoras, ambas
complementando-se mutuamente, para construir este artigo: Angela Davis e Lélia
Gonzalez. A primeira será importante para compreender a relevância que o
trabalho compulsório, associado ao racismo e ao machismo, ocupa na vida das
mulheres negras, especialmente das trabalhadoras domésticas. Já a segunda
explicitará as marcas da colonialidade, a construção de hierarquias e, como
consequência, a manutenção de uma relação servil entre empregador e doméstica.
A partir das explicações destas teorias e por meio de um método dedutivo, tentouse trazer à tona os empecilhos aos direitos das domésticas.
Embora a presente pesquisa seja importante para compreender os mecanismos
que agem sobre o emprego doméstico, cometeu-se um erro que merece ser
destacado. Não se realizou, em nenhum momento, uma investigação empírica para
analisar a realidade das trabalhadoras domésticas. A diﬁculdade de desempenhar
essa forma de estudo é decorrente do local de trabalho dessa categoria,
majoritariamente exercido no âmbito privado. Por conta disso, esse artigo
apresentará falhas que deverão ser identiﬁcadas e questionadas pelos seus leitores.

lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois)
dias por semana” (BRASIL, 2015). Essas três características destacadas pelo
legislador, isto é, ﬁnalidade não lucrativa, prestação de serviço à pessoa ou à família
e a realização no âmbito residencial se caracterizam como uma exclusão formal da
proteção constitucional, uma vez que, realizando estas mesmas atividades fora de
casa, o artigo já não poderia ser aplicado. Assim, de forma interessante podemos
aﬁrmar que ter a casa e a família como centro da regulamentação são indicações da
desvalorização de uma proﬁssão (LOPES, 2017).
Em uma entrevista para o portal Blogueiras Negras, Creuza Maria Oliveira,
presidente da Federação Nacional das trabalhadoras domésticas (FENATRAD),
apresentou uma visão interessante acerca da idealização e discussão sobre a PEC
das domésticas. Aﬁrmou de forma contundente que, embora Renan Calheiros
tenha dito que a lei complementar 150 de 2015 se conﬁguraria como a segunda lei
áurea — que naquele momento estariam jogando a chave da senzala fora— no
plano prático tudo foi bem diferente. Assim, diz que, no momento da
regulamentação, “[...] esqueceram que tinham assinado a segunda Lei Áurea [...].
Foram lá e pegaram a chave da senzala de volta e tornaram a nos trancar – querem
nos trancar novamente na senzala” (LOPES, 2017, p. 19).
Com estas palavras, Creuza esclarece aspectos relevantes sobre o papel que
hoje o trabalho não cumpre na vida das mulheres negras, especialmente
daquelas que fazem parte da categoria de domésticas: a ideia de que a essência
do trabalho gira em torno da digniﬁcação do homem. A referência à escravidão
demonstra, portanto, que o trabalho foi, e ainda é, muitas vezes utilizado como
instrumento de desumanização. E isto torna-se evidente quando analisamos as
condições que estruturam o trabalho doméstico hoje no Brasil. É por esse
motivo que podemos aﬁrmar que a precarização permanece mesmo com o
reconhecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro pelo parágrafo único do
artigo 7 da Constituição federal e do artigo 7, alínea “a”, da Consolidação das
Leis Trabalhistas (LOPES, 2017).
Dessa forma, a apreensão do papel que hoje o trabalho, especiﬁcamente o
doméstico, ocupa na vida das mulheres negras exige uma explicação da relação
entre escravidão, colonialidade e a construção da feminilidade destes sujeitos.

. MULHER NEGRA E O TRABALHO.
A deﬁnição de trabalho doméstico já é por si só uma prova da desvalorização
desta atividade no Brasil. Os indivíduos que exercem este trabalho são descritos, de
acordo com o artigo 1 da lei complementar nº150, como aqueles que prestam
“serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de ﬁnalidade não
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Entendendo que as negras sempre desempenharam diversas atividades mais fora
de casa do que as brancas, a ﬁlósofa Angela Davis, em Mulheres, Raça e Classe
(2016) chega à conclusão que boa parte do espaço que o trabalho ocupa hoje na vida
dessas mulheres é uma reprodução de um padrão enraizado logo no começo do
período escravocrata. Assim, como sujeitos explorados pelo regime econômico
estruturado sobre a escravidão, essas mulheres tinham todas as dimensões de suas
vidas obscurecidas por um trabalho compulsório. Neste sentido, aﬁrma que “o
ponto de partida de qualquer exploração da vida das mulheres negras na escravidão
seria uma avaliação de seu papel como trabalhadoras” ( DAVIS, 2016, p.17).
A análise da intersecção entre gênero, raça e classe é imprescindível para
compreensão de qualquer aspecto da vida da mulher negra, especialmente da sua
relação com o trabalho como vem sendo demonstrado até aqui. O conceito de
interseccionalidade, desenvolvido pela feminista Kimberlé Crenshaw e muito bem
explicado em A Interseccionalidade na discriminação de raça e gênero (2002), foi
utilizado por Angela Davis em uma conferência proferida em 1997, em São Luís
(MA). Em uma crítica às organizações de esquerda e a visão marxista ortodoxa, a
pensadora aﬁrmou que é preciso entender que:

simples trabalhadoras integrais, os proprietários de escravos poderiam considerálas desprovidas de gênero quando assim lhe fossem mais conveniente. Por conta
disto, eram submetidas às mesmas opressões ísicas e condições de trabalho que os
homens negros. O açoite não era mais brando por conta de sua condição de gênero
(DAVIS, 2016).
As negras só eram lembradas de sua condição como mulheres quando
estupradas pelos detentores de escravos e submetidas aos maus-tratos que só a elas
poderiam ser inﬂigidos. Quando punidas e reprimidas desta forma, eram reduzidas
exclusivamente à sua condição de fêmeas. Como mulheres, além dos açoitamentos
e mutilações, as escravas estavam extremamente vulneráveis a toda e qualquer
forma de abuso sexual. Essa forma de punição especíﬁca, pode ser considerada
“uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do
feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras”(DAVIS, 2016, p.20).
Ao agir desta forma, o sistema escravocrata não percebia, contudo, a grande
contradição inerente ao seu sistema. Sendo as mulheres negras iguais aos seus
companheiros no que diz respeito ao sofrimento em que eram submetidas e
socialmente iguais a eles dentro da comunidade escrava, não é de se estranhar
que tinham força suﬁciente para também resistir com mesmo ardor a espoliação
cruel da escravidão. Assim, “aﬁrmavam sua condição de igualdade em suas
relações sociais, como também expressavam essa igualdade em atos de
resistência” (DAVIS, 2016, p.36).
Essa foi a realidade não só das mulheres negras escravizadas na lavoura como
também daquelas que trabalhavam no interior da casa-grande, conhecidas como
mucamas. Responsáveis por cuidar dos afazeres domésticos do lar dos senhores e
sinhás e de criar os ﬁlhos da elite branca, a mulher negra tida como criada não
estava livre dos tratamentos abusivos, dos estereótipos e do paternalismo inerente
ao espaço privado deste período. Ao contrário do que se diz, as escravas da casagrande não eram privilegiadas ou sofriam menos por estarem naquela posição.
Fazia parte do seu cotidiano os castigos ísicos, os estupros, o distanciamento da sua
verdadeira família e a construção de um ideal de servilidade tido como inerente a
sua natureza. Na condição de mulheres e de negras, seus corpos sofriam com o
imbricamento das opressões.

[...] classe informa a raça. Mas raça, também, informa a classe. E gênero
informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma
forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa reﬂetir
bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de
forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são
mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de
uma categoria sobre as outras.

e forma geral, utilizando-se o conhecimento deste imbricamento de opressões,
é possível entender as relações constituídas no regime de escravidão e
compreender boa parte dos aspectos que hoje determinam o papel designado
estruturalmente às mulheres negras. O sistema escravocrata caracterizava os
corpos negros como propriedades e, portanto, como seres não humanos, não
dotados de qualquer dignidade. Pelo fato das mulheres negras, assim como seus
companheiros, serem vistas apenas como meras unidades lucrativas de trabalho,
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Embora séculos tenham se passado, a realidade das trabalhadoras domésticas
ainda é semelhante em vários aspectos. Não é incomum que essas mulheres
trabalhadoras, compostas majoritariamente por negras, sejam submetidas a
jornadas exaustivas, tenham a liberdade de locomoção reduzida, sejam afastadas
de suas famílias e sujeitas aos tratamentos mais abusivos. Um exemplo disto foi o
caso da empresária do Rio de Janeiro que, além de privar a trabalhadora domésticas
dos mais diversos direitos básicos, a privou de alimentação por sete dias, segundo o
MPF. Não se trata de um mero exemplo individual, sendo, na verdade, a realidade
de muitas trabalhadoras domésticas.

era o melhor e mais barato" (WILLIAMS, 2012, p.50-51). As estruturas do poder
colonial, herança deste processo, foram os responsáveis pelas diﬁculdades
enfrentadas na abolição da escravatura e, atualmente, pela formulação dos
obstáculos colocados na concretização dos direitos constitucionais do trabalho das
domésticas.
Com a transição do trabalho escravo para o livre, a situação das mulheres negras
como trabalhadoras, em especial das mucamas, não alterou-se profundamente.
Eric Williams aﬁrmou que o sistema escravocrata “criara a perniciosa tradição
segundo a qual o trabalho braçal era o símbolo do escravo e a esfera de atividade do
negro” (WILLIAMS, 2012, p. 61). Além disto, associavam-se aos negros os trabalhos
considerados servis, por acreditarem que stes eram subservientes por natureza. As
negras que viviam no interior da casa-grande não escaparam deste processo.
Tiveram, assim como seus companheiros negros, um destino determinado por
uma estrutura que via em seus corpos uma possibilidade de lucro. Assim, na
transição do regime, deixaram de ser criadas sem liberdade para tornaram-se
domésticas mal remuneradas.
Nesta transição não foi dada à população negra, principalmente às mulheres
negras, nenhum tipo de auxílio governamental. À abolição, assim, imprimiu-se um
caráter de espoliação extrema da comunidade negra livre. Tal fato não poderia ser
diferente. Os abolicionistas, embora tivessem um grande apelo humanitário, não
estavam comprometidos com a luta antirracista; os senhores que apoiaram a
libertação dos escravos não tinham motivos morais que os levassem a se preocupar
com a parcela da população negra colocada em um novo modelo de sociedade
competitiva. Situação esta que se complicaria ainda mais com a entrada do
estrangeiro no mercado de trabalho brasileiro (FERNANDES, 2008). Esse processo
é, sem dúvidas, uma das principais fontes de marginalização da população negra na
atualidade, principalmente das mulheres negras pelo fato de ocuparem a base a
pirâmide de hierarquia social.
Além disso, neste período, o agente natural do trabalho livre era o homem
branco estrangeiro, visto como o motor do progresso. Por esse motivo, o
trabalhador europeu passou a ocupar aquelas proﬁssões responsáveis por
dinamizar o progresso econômico. Nessa nova ordem, ao negro não estava

. TRANSIÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO PARA O
TRABALHO LIVRE
Para compreender com maior profundidade a exploração do corpo negro por
meio do trabalho, é essencial um aprofundamento do período de transição do
trabalho escravo para o livre. De forma geral, baseando-se naquilo que já foi
explicado, é possível chegar à conclusão de que, no trabalho livre, houve uma
manutenção de certas estruturas e de formatos de exploração do período
escravocrata, especialmente das hierarquias criadas neste longo período. Havia, por
óbvio, uma resistência dos senhores de escravos em abrir mão daquilo que por
muito tempo foi o gerador de seus lucros. Este processo está intrinsecamente
interligado com a construção do racismo.
Em sua obra Capitalismo e Escravidão (2012), ao falar sobre a história de
Trinidad e Tobago, Eric Williams traz à tona a verdadeira herança do sistema
escravocrata: o racismo. Ao aﬁrmar que deu-se “[...] feição racial ao que é
basicamente um fenômeno econômico” chega a conclusão de que “a escravidão
não nasceu do racismo: pelo contrário, o racismo foi consequência da
escravidão" (WILLIAMS, 2012, p.34). Assim, a gênese da escravidão teve motivos
econômicos, não raciais.
Neste sentido, as feições invocadas, a cor exotizada e os esteriótipos criados
eram apenas uma racionalização para justiﬁcar um fator econômico simples: “as
colônias precisavam de mão de obra e recorreram ao trabalho escravo negro porque
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reservada nenhum posição substancial, mas apenas aquela caracterizada pela
impossibilidade de concretização da dignidade da pessoa humana, de manutenção
de relações servis e degradantes. Como aﬁrmou Florestan Fernandes, na obra
Integração do Negro na Sociedade de Classes (2008), ao negro estava reservada, na
ordem social competitiva, as ocupações marginais e acessórias do sistema de
produção capitalista. Como consequência disso, as mulheres negras foram
mantidas como trabalhadoras domésticas no interior da casa de brancos com
grande poder aquisitivo.
Mara Gomes, em matéria publicada no portal Geledés, em 2013, aﬁrma a
permanência de determinadas relações sociais na transição para o regime de livre
competição. Para chegar em tal conclusão, discorre sobre a criação da Lei de Terras
em 1850, responsável por impedir o acesso da população negra à terra. Só teriam
acesso a essa mercadoria aqueles que a recebessem por herança ou tivessem
dinheiro suﬁciente para comprá-la. Após a abolição, por não ter empregos bem
remunerados, os negros foram colocados na periferia da cidade. Contudo, não
apenas dos espaços foram excluídos, mas também das carreiras que fugiam dos
papel servil, condição que sempre lhe foi atribuída.
Para entender estes processos, é necessário ter em mente que o racismo que é
uma relação social que se estrutura política e economicamente. Mantém-se por
tanto tempo porque toma a forma que melhor se adapte às demandas econômicas
e sociais. Age sobre os sujeitos negros tentando mantê-los nas posições que melhor
respondem às contingências do mercado. Dentro desta lógica, as mucamas e,
posteriormente, as trabalhadoras domésticas remuneradas sempre foram vistas
como secundárias, meros acessórios das famílias brancas, sujeitas ao desdém dos
senhores e, mais tarde, dos empregadores. A forma servil que estrutura as relações
entre empregadas e patrões está, neste sentido, dentro daquela lógica que tem
como ﬁm o lucro e o corpo negro como meio.

sofridos pelas mulheres negras durante a escravidão e na transição para o trabalho
livre, este tema tem sido romantizado por historiadores, sociólogos e antropólogos
brasileiros, a exemplo do autor Gilberto Freyre (1992). Não é incomum encontrar
nestas ciências a gloriﬁcação da miscigenação, tida por muitos como um encontro
pacíﬁco entre as diversas raças que aqui se encontravam. Fruto da democracia
racial, esta narrativa nada mais é do que o apagamento da verdadeira biograﬁa
brasileira: uma história construída sobre o sangue africano e indígena.
Esta exaltação da assimilação e da suposta inexistência de racismo no Brasil
têm, todavia, origens bem peculiares. Lélia Gonzalez, construindo a categoria
político-cultural da amefricanidade, utiliza-se de duas categorias freudianas para
explicar o racismo à brasileira: a denegação e o objeto parcial. O primeiro seria o
processo pelo qual “o indivíduo, embora formulando um de seus desejos,
pensamentos ou sentimentos até aí recalcado continua a defender-se dele,
negando que lhe pertença (GONZALEZ, 1988, p.69)". A denegação da ideia do
ladinoamefricano é expressado na rejeição da testemunho vivo de sua existência, o
negro. Já o segundo tem como principal ideia o seguinte:

. MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E O TRABALHO
DOMÉSTICO
Apesar de existir diversos relatos sobre os abusos sexuais, ísicos e psicológicos

[...] tipo de objetos visados pelas pulsões parciais, sem que tal implique que
uma pessoa, no seu conjunto, seja tomada como objeto de amor. Trata-se
principalmente de partes do corpo, reais ou fantasmadas (...), e dos seus
equivalentes simbólicos. Até uma pessoa pode identiﬁcar-se ou ser
identiﬁcada como um objeto parcial (GONZALEZ, 1988, p.70).

Ao explicar racismo, colonialismo, imperialismo e seus efeitos, Lélia dá a base
que estrutura este artigo: a ideia de que o racismo mantém grupos marginalizados
no interior da classe mais explorada e impede que os seus direitos sejam
efetivamente concretizados, como no caso da trabalhadora doméstica. Para chegar
em tal conclusão, desenvolve as diferenças entre o racismo explícito e o racismo por
denegação. O primeiro é característico das sociedades anglo-saxônicas,
germânicas e holandesas, que estabelece que o negro é todo e qualquer indivíduo
que tenha descendentes negros. Na medida em que o grupo branco deseja manter
a sua pureza e superioridade, a miscigenação é algo impensável, sobrando apenas a
segregação como solução (GONZALEZ, 1988).
Já nos países da América Latina, o racismo disfarçado é bem diferente. Nestes

268

269

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

lugares, prevalecem teorias da miscigenação, assimilação ou o mito da democracia
racial, especialmente nos países de colonização luso-espanhola. Isso porque, na
formação dos países ibéricos, houve um intenso contato destes com os negros
mouros, o que permitiu uma acumulação de experiências quanto ao melhor modo
de articulação das relações sociais. Portugal e Espanha, além disso, deixaram, no
Brasil, a herança de um sistema rígido de classiﬁcação social (raça e gênero) e uma
técnica jurídica administrativa bem peculiar. Assim, sendo racialmente
estratiﬁcados, os países inﬂuenciados dispensaram formas abertas de segregação,
uma vez que as hierarquias já davam por si só conta da hierarquização étnica
(GONZALEZ, 1988).
Isso teve uma consequência muito importante no que tange a ideia de
igualdade e que se aplica, sem nenhuma dúvida, às trabalhadoras domésticas.
Levando isso em consideração, essa feminista negra aﬁrma que:

subserviência e mero instrumento de agrado sexual dos portugueses. A
manutenção dessa ideologia até os dias atuais pode ser vista no cotidiano, como
demonstrado pelo artigo Quase todo o Brasil cabe nessa foto de Rosane Borges
(2015), ao portal Blogueiras Negras, acerca do polêmico caso envolvendo uma
apresentadora de televisão e duas domésticas. Os argumentos levantados nos
permite dizer que umas das diﬁculdades, portanto, de concretização das legislações
do trabalho com relação ao trabalho doméstico deve ser atribuída a herança
escravocrata, ao colonialismo, ao racismo e a ineﬁciência do direito em fazer frente
a estes processos que podem ser considerados partes de uma mesma estrutura.

Por isso mesmo, a aﬁrmação de que todos são iguais perante a lei, assume
um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. O racismo
latinoamericano é suﬁcientemente soﬁsticado para manter negros e
índios na condição de segmentos subordinados no interior das classes
mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eﬁcaz: a ideologia do
branqueamento. (GONZALEZ, 1988, p. 73)

O racismo desenvolve, assim, uma hierarquia racial e cultural que opõe a
“superioridade” branca à “inferioridade” negro africana. A África, neste sentido, é
considerado um continente “obscuro”, sem história própria, nada desenvolvido e
sem capacidade de acrescentar qualquer coisa ao mundo. Utilizando-se desta
ideologia, alguns pensadores desenvolveram a ideia de que a Razão é branca;
enquanto a emoção é negra. Nesse sentido, dada a sua intrínseca “natureza subhumana”, nas palavras de Lélia Gonzalez ao referir-se à ideologia da branquitude,
“a exploração econômica dos amefricanos por todo o continente é considerada
natural” (GONZALEZ, 1988, p.77).
Essa é, basicamente, a ideia defendida por Gilberto Freyre (1992) em suas
exaltações à mãe preta servil e a mulata sexualmente disponível. Esse autor acaba
por construir a imagem da empregada doméstica a colocando em um papel de

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como principal objetivo demonstrar como
determinados problemas estruturais são responsáveis por criar obstáculos à
concretização dos direitos constitucionais do trabalho das empregadas domésticas
e por desvalorizar esta proﬁssão. Para isso, e sem esgotar o tema, utilizou-se de
conceitos trabalhados por Angela Davis e Lélia Gonzalez, feministas negras que
deram a base para este trabalho.
Por considerar que a maior parte das domésticas são mulheres negras, a
primeira contribuição desta pesquisa foi entender a relação desse grupo de
mulheres com o trabalho. Para compreender isso, uma referência à escravidão se
fez necessária. A análise desse período de trabalho compulsório, demonstrou que o
trabalho foi, e ainda é, constantemente utilizado como arma de desumanização,
principalmente quando analisadas as atividades que majoritariamente são
exercidas por corpos negros. Esse é, para o presente trabalho, um dos principais
motivos responsáveis pela manutenção da precarização do trabalhador doméstico,
mesmo com o seu reconhecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro.
De maneira geral, os conhecimentos utilizados acerca do imbricamento de
opressões foram relevantes para entender as relações constituídas no regime de
escravidão e assimilar as consequências disso no exercício do emprego doméstico.
Considerou-se, então, que o sistema escravocrata caracterizou os corpos negros
como meras unidades lucrativas. A partir disso, foi possível depreender que,
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embora séculos tenham se passado, a realidade das trabalhadoras domésticas
ainda é semelhante em vários aspectos.
Para entender com maior profundidade a exploração do corpo negro por meio
do trabalho, a segunda parte da pesquisa debateu sobre a transição do trabalho
escravo para o de livre competição. Baseando-se nos fatos apresentados
anteriormente, o segundo entendimento alcançado nesta análise foi a de que, no
trabalho livre, houve uma manutenção de certas estruturas e de formatos de
exploração do período escravocrata, especialmente das hierarquias criadas neste
longo período. Isso porque existiu uma grande resistência dos senhores de escravos
em abrir mão daquilo que por muito tempo foi o gerador de seus lucros.
Assim, na nova ordem competitiva, ao negro não estava reservada nenhum
posição relevante. A esse grupo marginalizado foram atribuídas aquelas funções
marcadas pela impossibilidade de concretização da dignidade da pessoa humana,
de manutenção da subserviência e de relações degradantes. Ocuparam, portanto,
as atividades marginais e acessórias do sistema de produção capitalista. Neste
processo, as mulheres negras foram mantidas como domésticas. Por conta disso, é
possível aﬁrmar que as estruturas de poder colonial foram responsáveis tanto por
criar obstáculos à abolição da escravatura como são, atualmente, fonte dos
empecilhos aos direitos trabalhistas das domésticas.
A terceira colaboração da presente pesquisa ao tema pesquisado relacionou-se
com a explicação sobre o colonialismo e sua importância na criação de hierarquias
sociais. Nos países onde prevalecem as teorias miscigenação, foram dispensadas
formas abertas de segregação. Utilizando-se de conceitos desenvolvidos por Lélia
Gonzalez, aprofundou-se neste tema para chegar à conclusão de que o racismo
mantém grupos marginalizados para explorá-los, naturalizando tais abusos e
impedindo que os direitos dessa categoria sejam efetivamente concretizados.
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SINHÔ DOUTÔ, SOU A ELISÂNGELA, ME CHAME
POR ESTE NOME, POR FAVÔ: RELATO SOBRE O
TRATAMENTO DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS
NOS PROCESSOS CRIMINAIS E NO SISTEMA
PRISIONAL DE SANTA CATARINA1

pessoas trans*. Observa-se, inicialmente, que a violência inicia-se com a
invisibilidade da população trans*, a qual, somente agora, será
considerada para ﬁns de censo pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística – IBGE. O extremo da violência refere-se ao número alarmante
de mortes: de acordo com a Associação Nacional de Travestis e
Transexuais, em 2017, no Brasil, foram cometidos 179 (cento e setenta e
nove) assassinatos de pessoas Trans – em especíﬁco, 169 assassinatos de
pessoas Travestis e mulheres Transexuais e de 10 homens. Cenário
semelhante pode ser investigado ao se observar quando a estrutura estatal
deve conferir algum tratamento às pessoas trans*, especiﬁcadamente
quando, supostamente, cometem atos tipiﬁcados como crimes. Na
dualidade de gênero, a inquietude surge: o encaminhamento será a uma
prisão feminina ou masculina e qual é o condicionante? Diante disso,
questiona-se, por meio de uma pesquisa empírica no Estado de Santa
Catarina, a forma pela qual as pessoas transexuais e travestis.
recebem(ram) tratamento nos processos criminais, bem como, quando presas, se
recebem(ram), e desde quando, tratamento prisional conforme suas identidades de
gênero exigem(iam) – em conformidade com a Carta de Yogyakarta e em respeito
ao direito da personalidade. A hipótese trabalhada e conﬁrmada é a de que os
tratamentos de acordo com a personalidade de gênero, nos processos criminais,
não são respeitados. No delineamento metodológico da pesquisa, tem-se, como
marco teórico, os estudos de gênero pautados na temática trans*, com enfoque em
Berenice Bento, Rita Segato e João Manuel de Oliveira. Assim, com abordagem
dedutiva, realizar-se-á pesquisa de fonte escrita, bibliográﬁca e documental.

Grazielly Alessandra Baggenstoss*
Leonardo Evaristo Teixeira**

Resumo: Nos estudos de gênero, é sabido que subsiste, rasteira, mas
fortemente, uma lógica ideológica de relacionamentos e tratamentos
humanos que é marcada por uma maneira de ver o gênero naturalizado
como sexo. Assim, não se vislumbra possibilidades de trânsito entre tais
categorias, o que fomenta a manutenção de um ideal de sujeito político
(dualidade homem ou mulher), reforçando um modelo de família
tradicional e conversador, com centro em casais heterossexuais
reprodutores, que reforça imaginários conservadores heteronormativos,
misóginos e transfóbicos. Com isso, promove-se a lógica da violência,
simbólica ou não – como a lógica de que a violência é justiﬁcada quando
são ultrapassados limites do correto, seja social ou juridicamente – contra
1
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O título remete-se a todas as insurgências das mulheres transexuais ou travestis constatadas durante a
análise dos dados dos processos criminais e de execuções criminais os quais intervinham aﬁm de demonstrar
como deveriam ser vistas. Não se trata de uma mera metáfora em que se pede o direito de serem chamadas
por seus próprios nomes, mas de uma práxis real daquilo que ocorreu e que a nós não há outro meio senão
transcrever em palavras. “Elisangêla” aqui representa um nome dentre vários “nomes de guerra” de uma
detenta, enquanto que o “Sinhô Douto” a ﬁgura do(a) magistrado(a), mas não só, pois deve ser lido num
sentido amplo, em relação àqueles que se fazem partes nos processos: entre a defesa, a acusação e o EstadoJuiz. Àqueles que se hierarquizam junto aos discursos, às instrumentalidade e formas jurídicas.
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Palavras-chave: estudos de gênero; transexuais e travestis; processo criminal.

Abstract: In the genre studies remains, indeed, subtly and tightly, an
ideological form of humans’ relationships and treatments that the genre
naturalized is in your social form as a sex. The categories of sex and genre
are outlined, therefore, as static, whose political subjects turns in an ideal
(duality between man and women), that reinforce the construction of
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. INTRODUÇÃO: GÊNERO, NORMAS E SUBVERSÕES
traditional family and conservative. These models of families have the core
in the heterosexual breeding couples, which reinforce conservatives,
heteronormative, misogynistic and transphobic imaginaries. In this sense,
the logic of violence is promoted – symbolical or not –, and justiﬁed when
the limits of the correct one are exceeded, whether socially or judicially,
even against trans* people. Initially, the violence starts with the
invisiblization against the trans* population, which, nowadays, they will be
recognized – statistically – by the Brazilian Institute of Geography and
Statistics – IBGE. The extremely violence made the alarming deaths’
numbers: which is, by National Association of Transvestites and
Transsexuals, in 2017, at Brazil, were murdered 179 (one hundred seventynine) trans* people – in speciﬁc, 169 murders of transvestites people and
transsexuals’ women, and 10 men ones. The same scenario can be
perceived when the structure of the State should check determined
treatment to the trans* people, speciﬁcally, when them supposedly practice
acts deﬁned as crime. In the duality of the genre, the questions arise: the
referral will to be a female or male prison? and what is the condition? In this
terms, asked, by the empirical investigation in the Santa Catarina State, the
manner of the transsexuals and transvestites receive - or would receive –
treatment in the criminal process, as well as, when they are arrested, how is
it the treatment they receive relative of theirs genres identities – according
with the Yogyakarta Principles and in respect the personalities rights. The
hypothesis sustained and conﬁrmed is the treatments according the genre,
in criminal process, they are not respected. About the methodology of this
investigation, have, like theoretical framework, the studies de genre based
on the theme trans*, with the perspectives of Berenice Bento, Rita Segato
and João Manuel de Oliveira. Thus, with a deductive approach, research will
be carried out on written, bibliographic and documentary sources.
Keywords: gender studies; transsexuals and transvestites; criminal process.

A partir dos Estudos de Gênero, é possível reconhecer a existência de normas
sociais e jurídicas que orientam a leitura e o reconhecimento dos corpos e expressões
em um grupo social. Para a compreensão de Oliveira (2017), o gênero neste cenário, é
entendido “na sua acepção de performatividade” de Butler, na medida em que “o
gênero é uma construção social que é produzida pela repetição de determinadas
maneiras de fazer o gênero que criam uma série de efeitos que são tomados como
essenciais” (OLIVEIRA, 2017, p. 13-14). Nessa repetição estética e sensível, os gêneros
são constantemente construídos e referenciados na performatividade como “[...] se
houvesse neles uma originalidade do qual o gênero seria cópia, de dois modelos
distintos: o masculino e o feminino. Pelo contrário, são citações, as cópias que
criam a ideia de que existe um original a ser copiado” (OLIVEIRA, 2017, p. 14).
Na reprodução performática do gênero, acarreta, igualmente, “a ilusão de
que existe uma essência de gênero e de que ele existe como matéria, expressa no
sexo e no discurso biológico da natureza” (OLIVEIRA, 2017, p. 14). Em tal
perspectiva, não há uma negativa acerca da dimensão biológica, mas sim ao
necessário reconhecimento de que, “[...] apesar das dimensões biológicas que
possam eventualmente introduzir diferenciação sexual, serão os sistemas
sociais de representação e produção do gênero que darão signiﬁcado a essa
2
potencia da biologia” (OLIVEIRA, 2017, p. 14) . À ilustração, têm-se os estudos da
pesquisadora bióloga Anne Fausto-Sterling (2013), que, na identiﬁcação de, no
mínimo, cinco sexos humanos (na concepção biológica), deve-se reﬂetir sobre a
relação do sexo, do gênero e da sexualidade enquanto sistemas dinâmicos
complexos, que acontecem no corpo em virtude de construções sociais e como
inscrição havida anteriormente no campo social. Para tanto, Oliveira (2017) alerta
2

Para Butler (1993), o sexo é uma produção do gênero, no sentido em que o signiﬁcado social atribuído
ao sexo é todo ele gênero. Isto quer dizer que não há dimensão biológica? Não, pelo contrário. É
aﬁrmar que a dimensão biológica é qualiﬁcada a partir de compreensões culturais, questionando o
essencialismo conceitual da vida. Assim, na lição de Bento (2006, p. 19-20): “(...) corpos pré-operados,
pós-operados, hormonizados, depilados, retocados, siliconizados, maquiados. Corpos inconclusos,
desfeitos e refeitos, arquivos vivos de histórias de exclusão. Corpos que embaralham as fronteiras
entre o natural e o artiﬁcial, entre o real e o ﬁctício, e que denunciam, implícita ou explicitamente, que
as normas de gênero não conseguem um consenso absoluto na vida social”.
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que tal constatação não signiﬁca negar os efeitos, as materialidades do gênero e
suas consequências na vida humana; mas que é preciso veriﬁcar que “[...] as
expressões de gênero, as masculinidades e feminilidades e o desejo por outros
corpos são lidos e reconhecidos através destas normas” (OLIVEIRA 2017, p. 14).
Neste compasso, o gênero, em sua forma normativo-social, promove a
formação de um binarismo dos sexos, os quais são percebidos apenas masculino ou
feminino – excluindo-se, assim, qualquer outra possibilidade considerada saudável
(OLIVEIRA, 2017, p. 15). Além disso, destaca-se que a relação entre as ﬁguras
representativas desse binômio não é horizontal: em virtude de pensamento
patriarcal, há a subordinação dos corpos femininos em homenagem aos corpos
masculinos, aos quais são relegadas as esferas de poder e de exemplo de sucesso.
Feitas tais articulações iniciais, segue-se à explanação sobre alguns efeitos das
normas de gênero no meio social, no modo hipotético-dinâmico, considerando a
apuração de tais normas “enquanto regulações sociais que dão legibilidade ao
gênero e que regem o reconhecimento deste” (OLIVEIRA, 2017, p. 14).
As normas de gênero promovem a formação de uma ordem social que é
marcada pela heteronormatividade e pela normatividade de gênero. Aqui,
portanto, pode-se entender a heteronormatividade como “[...] a norma que regula,
justiﬁca e legitima a heterossexualidade como uma forma de sexualidade mais
natural, mais válida e mais normal em detrimento das outras, vistas como negativas
e inferiores”. Analisar, por conseguinte, a normatividade de gênero refere-se à
observação dos dinamismos sociais havidos em sua razão, bem como à forma com
que são identiﬁcadas em sua expressão concreta, ainda intercaladas “por outras
matrizes de opressão e privilégio, como é o caso da raça, sexualidade, posição de
classe, entre outras” (OLIVEIRA, 2017, p. 15).
Tanto a heteronormatividade como a normatividade de gênero constituem, em
outras palavras, uma organização social e também jurídica, visto que promovem a
estruturação de como as pessoas devem existir e viver, o que, segundo Oliveira (2017,
p. 14), pode expô-las como vulneráveis e precárias e que as deixa sujeitas a
determinadas formas de violência consoante as suas (i)legibilidades/reconhecimento
e posicionamento. Por consequência, as normas de gênero propiciam centralidade à
constância do gênero e privilégios às pessoas que a obedecem e performatizam

expressões de gênero consideradas adequadas – garantindo-lhes, ainda, uma
aparente sensação de imutabilidade (OLIVEIRA, 2017, p. 15).
Em tal panorama, a transgeneridade surge como qualiﬁcação da transição de
gêneros, aí pautada no binômio mulher-homem. As pessoas identiﬁcadas pela
transgeneridade, para este estudo, englobam as pessoas transexuais e pessoas
travestis, aqui entendidas como pessoas trans*.
Se se observa, de um lado, a ocorrência de trânsitos de gênero, de outro lado, é
possível examinar uma suposta permanência de gênero. Para as pessoas cujas
performatividades enquadram-se em tais permanências, igualmente binária, temse a qualiﬁcação cisgeneridade. É essencial mencionar que a existência cisgênera
foi denominada exatamente por pessoas trans* por motivos discursivos: aquela
pessoa que recebe uma denominação especíﬁca, para ser identiﬁcado como
“diverso” ou “diferente” de uma materialidade que é entendida como padrão,
acaba por ser colocado como exceção, em local marginal ou de invisibilidade. Para
o equilíbrio das narrativas, foi preciso um deslocamento linguístico, a ﬁm de que
existisse aquele que seria o diverso da existência trans*, qual seja, a existência cis.
Diante da centralidade e ordem determinada pelas normas de gênero, as
pessoas trans* encontram-se em local de transgressão de tais normas. Como
sequela, “[...] os corpos das pessoas trans* ainda sofrem de uma colonização por
parte das normas de gênero e do modelo biomédico que recorrer constantemente
às normas como forma de exercício de biopoder e da necropolítica sobre estes
corpos (OLIVEIRA, 2014b), um transfeminicídio (BENTO, 2016) sem ﬁm à
vista” (OLIVEIRA, 2017, p. 16)
Diante disso, “as dissidências sexuais e de gênero, bem como as novas
políticas de gênero (BUTLER, 2005), começam a ser cada vez mais patentes e a
reclamar um espaço de reconhecimento e de representação (COLLING,
2015)” (OLIVEIRA, 2017, p. 16), especialmente perante as normativas jurídicas
estatais e internacionais.

. NORMATIVAS JURÍDICAS SOBRE PESSOAS TRANS
Contemporaneamente, é assegurado, pelas normativas internacionais, o
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princípio de não-discriminação, contido em inúmeros instrumentos internacionais,
que estabelece que os direitos humanos sejam aplicados por igual a todos as
pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos, desde a segunda metade do séc.
XXI, reconhece a identidade de gênero como vetor da dignidade humana com a
proteção expressa pelo Sistema Internacional da Organização das Nações Unidas
(ONU) e por sistemas regionais ocidentais.
Tal reconhecimento foi assente pelos Princípios de Yogyakarta, dentre os
quais, destacam-se:

política ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição
econômica, nascimento ou qualquer outra condição – assim como prescreve o
artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 2º dos Pactos
Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, e o artigo 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
Em 2011, pela ONU, houve, ainda, a aprovação da “Declaração conjunta para
fazer cessar os atos de violência e as violações de direitos humanos a eles
relacionadas, dirigidos contra as pessoas por conta de sua orientação sexual ou
identidade de gênero”, com a assinatura de oitenta e cinco países – destes, todos os
países Ibero-americanos, à exceção do Peru, subscreveram a referida declaração.
No mesmo ano, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas
aprovou a Resolução A/HCD/17/L.9/Ver.1, sobre direitos humanos, identidade
de gênero e sexualidade. Por tal resolução, foi demonstrada uma forte
preocupação com a violência e com a discriminação sofrida pela comunidade
LGBTI, denunciadas perante a ONU por meio do sistema de recebimento de
demandas internacionais.
No Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos, por sua vez,
tem-se a Resolução nº 2435/2008 - Direitos Humanos, Orientação Sexual e
Identidade de Gênero, aprovada pela Assembleia Geral da OEA em 03 de junho de
2008. Capitaneado pelo Brasil, tal normativa, com base nas disposições dos
Princípios de Yogyakarta, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da
Declaração Americana dos Direitos do Homem, na Carta da Organizações dos
Estados Americanos (OEA), nos princípios de universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos, demonstrou preocupação com os “atos de
violência e das violações aos Direitos Humanos correlatas, perpetradas contra
indivíduos e motivados pela orientação sexual e pela identidade de gênero”.
Ano depois, aprovou-se, na OEA, a Resolução nº 2504638, com o
reconhecimento da preocupação desse órgão em relação “às violações de direitos
humanos motivadas pela orientação sexual e pela identidade de gênero, passando
então a condenar a violência perpetrada contra pessoas LGBTI, ao tempo em que
insta os Estados-membros a investigarem e responsabilizarem os autores de
condutas ilícitas com base na orientação sexual e identidade de gênero da vítima.

Princípio 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. Os seres humanos de todas as orientações sexuais e identidades
de gênero têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos
humanos. Os Estados deverão: a) Incorporar os princípios da
universalidade, interrelacionalidade, interdependência e indivisibilidade
de todos os direitos humanos nas suas constituições nacionais ou em
outras legislações apropriadas e assegurar o gozo universal de todos os
direitos humanos; b) Emendar qualquer legislação, inclusive a criminal,
para garantir sua coerência com o gozo universal de todos os direitos
humanos; c) Implementar programas de educação e conscientização para
promover e aprimorar o gozo pleno de todos os direitos humanos por
todas as pessoas, não importando sua orientação sexual ou identidade de
gênero; d) Integrar às políticas de Estado e ao processo decisório uma
abordagem pluralista que reconheça e aﬁrme a interrelacionalidade e
indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana, inclusive
aqueles relativos à orientação sexual e identidade de gênero.

Apesar de não possuírem força normativa, os princípios foram recepcionados
pela comunidade internacional e funcionam como diretrizes para as políticas
internas relativas aos temas de sexualidade e identidade de gênero.
Ainda, na ONU, houve a construção da Declaração Conjunta n° A/63/635,
2008, destaca-se que todas as pessoas têm direito ao gozo de seus direitos
humanos sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião

282

283

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

A normativa contida na resolução em comento também solicita aos Estadosmembros assegurar proteção adequada aos defensores de direitos humanos que
militam contra a violência e as violações de direitos cometidos contra indivíduos
em virtude de sua orientação sexual e identidade gênero, assim como requer à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e demais órgãos do Sistema
Interamericano atenção a essa temática” (SÁ NETO, 2017, p. 236).
A Resolução nº 2600/2010, ainda, promoveu o comprometimento de os
Estados-membros considerem adotar medidas de enfrentamento ao tratamento
discriminatório motivado por orientação sexual e identidade de gênero e
considerou a sugestão à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
para realizar um estudo temático sobre discriminação e violência contra o coletivo
LGBTI, no âmbito das Américas (SÁ NETO, 2017, p. 236).
Finalmente, a “Convenção Interamericana Contra Toda Forma de
Discriminação e Intolerância reconhece o dever de se adotarem medidas nacionais
e regionais para a promoção e o incentivo do respeito e da observância dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais de todos os grupos e indivíduos sujeitos à
jurisdição da OEA, sem distinção por motivo de gênero, idade, orientação sexual,
idioma, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem social, posição
econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição
infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deﬁciência, sofrimento
psíquico incapacitante ou qualquer outra condição social” (SÁ NETO, 2017, p. 236).
No Direito Brasileiro, contudo, veriﬁca-se o predomínio das normas de gênero,
ao passo em que apenas o Decreto no. 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe
sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas
travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, faz menção, em território federal, sobre alguma
3
referência expressa às pessoas trans* .

No Decreto, deﬁne-se nome social como “designação pela qual a pessoa
travesti ou transexual se identiﬁca e é socialmente reconhecida” (art. 1º,
parágrafo único, I). Ainda, a identidade de gênero é considerada “dimensão da
identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as
representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua
prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no
nascimento” (art. 1º, parágrafo único, II).
Em tais considerações, é importante pensar sobre como o aparato estatal
estrutura-se para tratar de corpos que não condizem com as normas de gênero e
transitam por tais. Mais do que pensar na concessão e garantia de direitos,
questiona-se sobre o tratamento na esfera em que as pessoas trans* estão sob a
responsabilidade do Estado quando no cometimento de algum crime.

3

É possível, certamente, promover-se a leitura dos textos normativos que determinam a não
discriminação dos sexos (no binarismo mulher-homem), em uma interpretação analógica e pelo
princípio da igualdade, e ter-se a aplicação da questão trans* (veja-se que, igualmente, o ordenamento
jurídico menciona sexo, e não gênero). No entanto, pretende-se, neste trabalho, ainda, apontar para o
silêncio textual-normativo à transição de gênero. Da leitura de Segato (2012), cria-se “uma lei que
defende as mulheres da violência à qual estão expostas porque esse mesmo Estado já destruiu as
instituições e o tecido comunitário que as protegia”.

. DELINEAMENTO DA PESQUISA
Na dualidade de gênero, a inquietude surge: o encaminhamento será para
uma prisão feminina ou masculina e qual é o condicionante? Diante disso,
questiona-se, por meio de uma pesquisa empírica no Estado de Santa Catarina, a
forma pela qual as pessoas transexuais e travestis recebem(ram) tratamento nos
processos criminais, bem como, quando presas, se recebem(ram), e desde
quando, tratamento prisional conforme suas identidades de gênero exigem(iam)
– em conformidade com a Carta de Yogyakarta e em respeito ao direito da
personalidade.
A hipótese a ser trabalhada é a de que os tratamentos de acordo com a
personalidade de gênero, nos processos criminais, não são respeitados. Aqui,
incluem-se tratamentos pela estrutura do Poder Judiciário. Isso porque, quando
presas, o tratamento permaneceria – e permanece – o mesmo no que tange aos autos,
embora, em respeito a Carta de Yogyakarta o Estado de Santa Catarina destinaria às
populações transexuais e travestis celas especiais, exclusivas para pessoas LGBT*s.
No delineamento metodológico da pesquisa, tem-se, como marco teórico, os
estudos de gênero pautados na temática trans*, com enfoque em Berenice Bento,
Rita Segato e João Manuel de Oliveira. Assim, com abordagem dedutiva, realizar-
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se-á pesquisa de fonte escrita, bibliográﬁca e documental. Assim, como objetivo
geral, buscar-se-á veriﬁcar se, no tempo presente e no Estado de Santa Catarina,
são respeitadas as normativas atinentes às pessoas trans* quando identiﬁcadas
como supostas autoras de crimes. Por conseguinte, em objetivos especíﬁcos
relacionados à estrutura da pesquisa, o artigo se propõe em sua estrutura em
apresentar o plano teórico sobre as pessoas trans*, bem como pesquisas afetas às
suas existências e vivências, a partir de estudos de gênero. Em seguida, pretende-se
apresentar dados relacionados aos tratamentos conferidos às pessoas transexuais e
travestis, quando caracterizadas como praticantes de um ato penal e encarceradas.
Finalmente, explanar-se-á sobre a situação das apenadas trans* como manutenção
do status quo da heteronormatividade e patriarcado.

No entanto, após o exame dos processos criminais informados, desde a fase
administrativa, passando pelo processo criminal, até o processo de execução criminal,
logo, ao desenrolar da pesquisa, constatou-se mais duas pessoas trans*, que
inicialmente não constavam no referido O ício de resposta. Além disso, é importante
destacar que há a possibilidade de que haja mais pessoas trans* encarceradas, as quais
não tenham sido identiﬁcadas como tais pelo sistema carcerário.
Assim, embora a pesquisa tivesse essa pretensão para abarcar a realidade
carcerária das mulheres trans* do Estado de Santa Catarina, no que envolve os
5
processos criminais e os e execução criminal, tem-se sua margem de falha em
detrimento das constantes falhas no sistema carcerário no que tange ao tratamento
dessas pessoas, em virtude da própria não-classiﬁcação das pessoas trans* nesse
sistema. Além disso, a pesquisa também se limita em uma lista de pessoas
encarceradas que assim se encontravam (privadas de suas liberdades) e não a partir
de pessoas que estavam sendo processadas criminalmente – isso porque inexiste
este controle por parte do judiciário (e do “Sistema de Justiça”) nesse sentido,
corroborando a hipótese defendida, como veremos a seguir.
Num segundo plano, nota-se que o Sistema de Identiﬁcação e Administração
Penal (i-Pen) utiliza o termo orientação sexual para categorizar aquilo que é
entendido enquanto dissidência de gênero - ou identidade de gênero. Logo, não se
trataria de uma orientação sexual (como ser homossexual, heterossexual, bissexual
e etc.), mas sim de como estas mulheres se identiﬁcam em seu gênero. Nesse
sentido, em razão do desconhecimento por parte do DEAP sobre tais critérios de
intelegibilidade, não se poderia realizar um efetivo levantamento de pessoas trans*
que adentrassem no sistema carcerário, por se tratar de pessoas que possuíam certa
identidade de gênero: travesti, mulher trans, homem trans, etc.; e por não se
confundir com orientação sexual: homossexual, heterossexual, bissexual, etc.
Ante o desconhecimento do DEAP em lidar com as populações trans*,
decidiu-se encaminhar solicitações para todas as Unidades Prisionais

. DADOS DOS PROCESSOS CRIMINAIS E DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DAS PESSOAS TRANS* DO
ESTADO DE SANTA CATARINA: COLETA E DISCUSSÃO
Antes de apresentar os dados coletados, é necessário expor a forma pela qual
estes foram obtidos e da metodologia aplicada. Lembrando-se que a abordagem
nesta parte empírica da pesquisa se deu a partir de análises dedutivas,
comprovando de tal forma a hipótese sustentada. À explicação.
Os dados foram solicitados ao Departamento Administrativo Penitenciário do
Estado de Santa Catarina (DEAP), com a devida explicação da pesquisa. A resposta
foi procedida por meio do O ício n. 0132/2018/GAB/DEAP encaminhado pelo
Departamento Administrativo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (DEAP),
4
o qual constava, em especial, uma lista com onze pessoas trans* .
4

O referido o ício foi solicitado via e-mail ao DEAP em duas datas, sendo que na segunda foi
exclusivamente para reforçar o pedido da primeira solicitação: 28.11.2017 e 24.01.2018. Contudo, a
solicitação somente foi atendida em 12.04.2018, sendo o O ício datado de 06.03.2018. Neste consta
que os dados foram retirados do Sistema de Identiﬁcação e Administração Penal (i-Pen), cujo tópico
relatório consta “reeducandos alocados e com orientação sexual selecionada como Travesti e
Transexual”. Os dados mais importantes que constam no documento trazem a Unidade Prisional em
que as detentas estavam alocadas; o nome – o civil; o nome social; a orientação sexual – preenchido
com as identidades de gênero Travesti e Transexual; os números dos processos criminais, tal como
dos processos de execução criminal (PEC), quando constavam; a comarca onde o processo estava
sendo ou foi julgado; dentre outros. Mesmo que tenha sido divulgado o nome civil e o social das

acusadas e das apenadas, aqui não serão em razão de se preservar as suas identidades e privacidades.
5
Para melhor compreensão, ao se referir “processos criminais” estar-se-á abarcando as fases
administrativa (pré-processual), mesmo que o Código de Processo Penal aﬁrme que o processo
criminal apenas se inicia com o recebimento da denúncia. Contudo, ao detalhar os dados, far-se-á a
diferenciação entre as fases administrativa e processual.
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Administrativas (UPAs) do Estado de Santa Catarina a ﬁm de desenvolver uma
6
pesquisa mais ampla . Entretanto, poucas UPAs atenderam aos pedidos, muitos
dos quais negando a inexistência de população carcerária trans* nos recintos, ou
7
aﬁrmando a inexistência de autorização para o repasse das informações .
Em virtude do tempo para o término desta pesquisa, portanto, decidimos em
prosseguir com os dados já coletados, e analisá-los a partir de então.
Superando esses pontos, a pesquisa, de forma inicial, estabeleceu alguns
critérios a serem respondidos de acordo com a análise dos processos, constando 1)
os dados dos processos: datas dos fatos, do recebimento da denúncia, da prisão
(se tivesse ocorrido) e da sentença, número do processo criminal e do processo de
execução criminal (PEC), nome social e civil, identidade de gênero, crime (o qual
estava sendo acusada ou que fora condenada), etnia, comarca e local da prisão.
Quanto ao 2) andamento do processo, constavam a situação das detentas/
apenadas (se soltas ou presas), regime da pena e a situação do processo. Quanto aos
3) tratamentos realizados desde a fase administrativa até a execução analisou-se:
o tratamento pela defesa – advogados(as) e Defensoria Pública –, pelo Ministério
Público, na fase administrativa – ou seja, no inquérito –, na fase processual, com
especial, atuação dos(as) magistrados(as), e, por ﬁm, na execução criminal.
Contudo, no decorrer da pesquisa surgiram várias questões que inicialmente
8
não estavam presentes para a análise, como os Incidentes de Falta Disciplinar
cometido pelas apenadas dentro das UPAs e os diversos números de PECs que
surgiam e eram arquivados por serem apensados a um PEC principal, o qual

acabou por prejudicar, ao menos neste critério, a linearidade que se pretendia.
Inclusive, diante dos inúmeros processos que uma só apenada respondia, salvo
raras exceções de estarem respondendo apenas um processo criminal, assim não
foi possível estabelecer critérios para a pesquisa quanto ao regime da pena e se
estavam privadas de suas liberdades em cada processo. Compreendendo o meio
pelo qual a pesquisa traçou e as diﬁculdades de se obterem os dados, quiçá dados
conﬁáveis quanto a metodologia, passa-se, por ora, aos dados.

6

Antes mesmo de recorrer a solicitações individuais para cada UPA, foi encaminhado por duas vezes
um requerimento ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) por meio do Portal do Ministério
da Justiça, no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), sob os números de
protocolo “08850001559201895” e “08850000536201863”. Sendo que todos os pedidos restaram
indeferidos, inclusive os recursos interpostos. No tópico “c.2) As condicionantes objetivas das
Unidades Prisionais Avançadas (UPAs)” conterá maiores informações.
7
A cada Regional do Estado de Santa Catarina foi encaminhado um e-mail a todas as UPAs,
totalizando 50 (cinquenta) Unidades. Somente 14 (quatorze) UPAs responderam as solicitações, sendo
que 3 (três) negaram acesso ao dizerem que não tinham autorização para o repasse das informações;
enquanto as demais aﬁrmaram a inexistência de pessoas trans* ou de registro, ou que realmente
nunca houveram pessoas trans* nos referidos estabelecimentos. Para mais informações sobre todas as
UPAs vide UNIDADES Prisionais. Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania DEAP –
Departamento de Administração Prisional. Disponível em: < http://www.deap.sc.gov.br/index.php/
unidades-prisionais >. Acessado em: jun./2018.7

a) Informações iniciais colhidas nos processos
A lista que fornecia os onze nomes apenas possuía um número de dez processos
criminais, representando uma quantidade ínﬁma de processos a se analisar. Ao
analisa-los foi possível perceber que uma das onze pessoas não era uma pessoa
trans*, até porque o histórico carcerário/prontuário do detento não demonstrava
informações contrárias para que assim o pudesse identiﬁcar como tal. Por outro
lado, ao analisar os demais processos criminais e os de execução encontrou-se mais
duas pessoas trans*, fazendo com que tivéssemos uma lista de doze nomes;
demonstrando, desse modo, a ausência de controle que possui o DEAP, bem como
a desatualização do i-Pen.
Todos os processos criminais tinham como investigadas/acusadas/apenadas
mulheres trans* e pelo fato de serem, em sua maioria, reincidentes foi possível
analisar um total de 50 (cinquenta) processos. Neste número, contudo, não se
inclui a análise de duas mulheres, pois ao pesquisar por dados referentes aos seus
nomes civis e os números de processos, quando existentes, não possibilitaram
que fossem encontrados nenhuma informação. Embora, com acesso aos seus
9
históricos carcerários/prontuários , informações obtidas pelo i-Pen, percebeu-se
8

Conforme a Lei de Execução Penal, estes incidentes são processos administrativos abertos em
virtude do mau comportamento dos detentos, a ﬁm de averiguar o cometimento ou não de falta
disciplinar por parte deles, sendo apreciado por um Conselho Disciplinar. Após o trâmite
administrativo o processo é analisado pelo Ministério Público o qual, por meio de um parecer, pede
homologação ou não ao magistrado, cujo resultado comina ou não numa regressão de regime, bem
como perda de certos bene ícios, tais como os dias remidos, por exemplo.
9
Todos os históricos carcerários/prontuários extraídos do i-Pen foram solicitados via e-mail ao DEAP
o qual este tanto nos forneceu os dados quanto autorizou a utilização destes para publicação desde
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10

que ambas as prisões foram provisórias e sendo posteriormente arquivados ,
mas que para ﬁns de análise do tratamento no sistema carcerário há dados a
serem considerados.
Ademais, quanto aos processos que possuíam senhas para o seu acesso, num
total de sete, em três foi possível ter um mínimo de acesso em algumas informações
como cópia da denúncia e da sentença nos autos dos processos de execução; e em
quatro, não foram possíveis nenhum acesso. Dessa forma, ante a impossibilidade,
excluiu-se do cômputo dos 50 (cinquenta) processos, aqueles quatro. Diante de tais
considerações a análise se centrou, portanto, em cinquenta processos nos quais os
períodos de supostos cometimento dos fatos delituosos compreenderam de 2004 a
11
2017 , o que representa que há processos em andamento que, em sua grande
12
maioria, não foi possível um acesso integral por serem ísicos , embora com acesso
às movimentações processuais, e, por ﬁm, processos em que a punibilidade foi
extinta, seja pelo cumprimento da pena seja por indulto.
Quanto aos nomes, tanto os sociais quanto os civis, aqueles adotados para ﬁns
dessa pesquisa foram aqueles que mais se repetiam na análise dos autos. Isso
porque algumas mulheres, a depender do processo e do marco temporal,
apresentam mais de um nome ou até mesmo apelido, além de utilizarem nomes
falsos para o cometimento da ação delituosa. Recorrente era na denúncia utilizar o
nome social das acusadas como alcunhas, ou utilizarem o termo “vulgo”, mas
13
nunca o uso do nome social como o principal a ﬁm de realizá-la . Aqui, já se
entende que, desde a fase administrativa à execução penal, são desrespeitados
que fosse assegurado a privacidade das pessoas citadas nos documentos, o que representaria a não
utilização de seus nomes – civis e sociais – bem como qualquer outra informação que pudessem
identiﬁca-las(os). Aqui inclui o masculino uma vez que foi solicitado o histórico do detento que o
DEAP o identiﬁcou como trans* embora não fosse. Por ﬁm, os históricos carcerários foram extraídos
nos dias 30.07.2018 e 31.07.2018.
10
Em seus históricos carcerários constavam somente os Autos de Prisão em Flagrante (APF),
inexistindo, portanto, processos criminais.
11
De forma especíﬁca foi supostamente cometido tanto em 2004 e em 2007, uma ação delituosa; em
2008, oito; em 2009, duas; em 2010, dez; em 2011, duas; em 2013, duas; em 2014, três; em 2015, três;
em 2016, oito; em 2017, sete; e, por ﬁm, as datas inclusas foram mais três supostas ações delituosas.
12
Dos processos ísicos foram possíveis a realização de analises a partir de suas movimentações no
“Portal e-saj” – Sistema de Automação da Justiça –, em que se teve minimamente acesso à denúncia e
à sentença. Sendo que nesta, em razão do relatório e da fundamentação realizados pelo(a)
magistrado(a), possibilitou em colher informações úteis à análise, tais como pedidos realizados pela
defesa, além das transcrições dos depoimentos sejam no interrogatório (fase administrativa) ou em
juízo (fase processual).

289

os direitos à personalidade, especiﬁcamente, o direito ao nome e ao gênero por
meio da auto declaração.
14
No que se refere aos delitos praticados , compreendendo os casos que estão
em andamento, cuja tipiﬁcação é realizada pelo Ministério Público, ou aqueles
que já houve condenação ao menos em primeira instância, tem-se um total de
crimes de: 36% referente ao tipo penal de furto (art. 155 do Código Penal); 27%,
estelionato (art. 171, CP); 9%, roubo (art. 157, CP); 6%, tráﬁco de drogas (art. 33 da
15
Lei 11.343/06); 4%, homicídio (art. 121, CP); 4%, falsa identidade (art. 307, CP) ;
2%, receptação (art. 180, CP); e 4% foram indeﬁnidos.
Já quanto ao andamento destes processos, em 34 (trinta e quatro) processos
houve condenação; 6 (seis), absolvição; 9 (nove) estão em andamento; e 1 (um)
está indeﬁnido. Percebe-se, portanto, que os crimes aqui expostos estão ligados
aos crimes realizado contra o patrimônio.
Por ﬁm, quanto a cor ou raça, 6 (seis) mulheres são brancas; 2 (duas), negras;
e 2 (duas), pardas. Já a cor das duas mulheres que foram presas apenas
provisoriamente, tendo em vista que seus APFs foram arquivados, são de
cor/raça branca.
b) Dados quanto ao tratamento realizado nos autos dos processos
criminais
Apesar de se ter realizado o diagnóstico do tratamento das pessoas trans* tanto
nos processos criminais quanto nos de execução criminal, neste ponto apenas
discutir-se-á o tratamento nos processos criminais em si e dos seus delineamentos.
Para tanto, dividiu-se em tratamento realizado na fase administrativa, pela defesa,
pelo Ministério Público e pelo Judiciário. A presente divisão se fez necessária tendo
em vista que tais partes possuem atuações dispares.
13

Os nomes não serão aqui divulgados em observância ao sigilo da pesquisa, e, igualmente, não
violando assim o direito à intimidade e privacidade das pessoas mencionadas nos dados.
Quanto da análise dos crimes (supostamente) cometidos, não há uma rigorosidade no que se refere
a tipiﬁcação na denúncia e em relação ao que foi condenado.
15
É deduzido que a falsa identidade pode ser capitulada com o uso de nome social não reconhecido
em determinada localidade.
14

290

291

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

O Ministério Público acusa, embora possua o que a própria Lei Orgânica
Nacional do Ministério Pública incumbirá de aﬁrmar sobre “defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis” (art. 1º da Lei n. 8.625/1993, itálico nosso), o que demonstrará um
dever a mais do que o de acusar, mas de promover os axiomas jurídicos
democráticos, e que tenha interesse social e individual, qual seja o direito da
personalidade e da identidade.
A defesa enquanto representados por advogados(as), integrantes da Ordem de
Advogados do Brasil (OAB), e pela Defensoria Pública não apenas promove a
defesa dos(as) acusados(as), fazendo com que suas garantias penais e processuais,
além de constitucionais sejam respeitadas. E, ao primeiro, tem como dever ético o
de “pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos
individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade” (art. 2º, parágrafo único,
inciso IX, do Código de Ética e Disciplina da OAB, itálico nosso). Ao segundo,
tem como funções:

cinquenta casos 28 (vinte e oito) não realizam o tratamento de gênero, 21 (vinte um)
casos estiveram prejudicados em relação a análise e em apenas 1 (um) é que
ocorreu de forma parcial o tratamento adequado, embora também de forma
eventual. Foi constatado ainda que, em 19 (dezenove) casos, os agentes atuantes na
fase administrativa (inquérito), sobretudo o delegado de polícia, sabiam que essas
pessoas eram trans*; em 9 (nove) possivelmente haveria a possibilidade de saber,
mas sem dados concretos para aﬁrmar que realmente sabiam; e nos demais, 22
(vinte e dois) casos, estiveram com a análise prejudicada.

atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a assegurar
à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias
individuais” e “assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com
recursos e meios a ela inerentes (art. 4º, incisos VIII e IX, da Lei
Complementar n. 80/1994, itálico nosso).

Por último, aos(às) magistrados(as) o dever de tratar as partes com urbanidade
(art. 35, inciso IV, da Lei Complementar n. 35/1979), o que representaria o respeito
independentemente da condição dos sujeitos. Feita as considerações de atuação
das partes no processo, vamos resultados colhidos.
b.1) Tratamento realizado durante a fase administrativa
A fase administrativa é considerada a parte inicial em que ocorre a produção de
provas aﬁm de avaliar a existência da materialidade delitiva, a autoria e a
culpabilidade. Nessa fase de formação do inquérito, foi constatado que dos

b.2) Tratamento realizado pela defesa nos autos dos processos criminais
Dos 50 (cinquenta) processos, 37 (trinta e sete) tiveram a atuação de
advogados(as), e 10 (dez) tiveram a atuação da Defensoria Pública, ambas as
atuações de forma integral – ou seja, a defesa foi ampla. Em 2 (dois) casos teve-se a
atuação inicial de advogados(as), sendo que um foi realizado até a apresentação da
resposta à acusação e outro até a audiência de instrução e julgamento,
posteriormente a Defensoria Pública passaria a atuar. Em apenas um caso não
havia qualquer ato de defesa.
Em detrimento de grande parte dos processos não terem ocorrido a análise
integral dos autos por serem ísicos, somente pode-se contabilizar os seguintes
dados: em 2 (dois) processos foram realizados tratamentos nominais e de pronome
de acordo com a identidade de gênero e em outros 2 (dois) os tratamentos são
realizados de forma parcial – em todos esses casos foi de atuação da Defensoria. Em
18 (dezoito) processos não ocorreu o tratamento pela defesa. Quanto aos pedidos
da defesa por tratamento de gênero, houve 2 (dois) pedidos, sendo ambos
realizados pela Defensoria. Em 20 (vinte) processos não houve o referido pedido.
Por ﬁm, 28 (vinte e oito) foram o número de processos pelos quais as análises
restaram prejudicadas. E em nenhum caso ocorreu pedido para que o
recolhimento fosse feito em cela LGBT ou especial, embora em ambos os casos
de atuação da Defensoria – em que esta realizou tanto o tratamento quanto o
pedido de tratamento de acordo com a identidade de gênero – estão em
andamento durante a realização desta pesquisa.
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Ambos os casos merecem maiores considerações por serem pertinentes as
informações. Em um caso a Defensoria aﬁrmou na resposta à acusação o direito ao
uso do nome social como princípio da dignidade da pessoa humana, alegando a
expressão da acusada como tipicamente feminina. Ainda manifestou no sentido de
que o uso do nome social no processo não inviabilizaria a consecução da instrução
criminal e a consequente punição, até porque referir-se-ia a um direito à identidade
pessoal enquanto direito de personalidade, além de que utilizar nome diverso
representaria discriminação de sua identidade de gênero. De forma contraditória, o
juiz acatou o direito da acusada de ser reconhecida por seu nome social, sendo
inclusive pedido que nas futuras intimações contivessem este nome (o social).
Ocorre que, ao acatar o referido pedido e determinar futuros atos com o seu nome
social, o magistrado utilizou sempre o tratamento sempre no sexo masculino. Em
outros termos, o reconhecimento não passaria de uma mera declaração pois, na
práxis, o reconhecimento não ocorreria.
No outro caso, a atuação da Defensoria se mostrou mais enfática. Isso porque,
apesar de na resposta à acusação a defesa requerer o tratamento por meio do uso do
nome social, sob o fundamento do art. 2º do Decreto n. 8.727 de 2018, que prevê
que as pessoas travestis e transexuais sejam chamadas por seu nome social no
âmbito da Administração Pública Federal Direta, pleiteando a retiﬁcação do
registro da acusada no processo, a Defensoria foi além quando não teve seu pedido
devidamente acolhido, uma vez o juiz determinou que no local em que constasse o
nome civil fosse colocado o nome social acompanhado com o civil. Ante tal
impasse, a Defensoria impetrou um habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Santa
Catarina – que apesar de ser um remédio constitucional cujo objeto tutela o
cerceamento da liberdade do indivíduo – realizou profundamente uma reﬂexão
sobre o modo pelo qual a acusada foi tratada no processo, pontuando, sobretudo,

Tais casos emblemáticos, quiçá, porque são marcos para a presente pesquisa,
quando a própria regra é tratar tais pessoas somente e exclusivamente de acordo
com o seu sexo biológico, negando a prática da alteridade, demonstra assim o
caminho possível de uma práxis enquanto reconhecimento do direito para o além
da mera declaração, mas sim para a mudança da própria estrutura. O que a
Defensoria fez no referido habeas corpus foi questionar os padrões adotados pelo
judiciário e pelo imobilismo que este forja ao se prender e se pretender para tal, por
16
exemplo, ao e-Saj .

[...] que a inclusão sempre do nome civil entre parênteses após o nome
social [...]. Embora pareça reconhecer e tutelar o direito da Paciente, tal
decisão mantém e reproduz a violação diária de sua dignidade, uma

b.3) Tratamento realizado pela acusação nos autos dos processos
criminais
Tratando-se da atuação dos representantes do Ministério Público, no total de 50
(cinquenta) processos criminais em 46 (quarenta e seis) não foram realizados o
tratamento de acordo com a identidade de gênero, em apenas 1 (um) é realizado
parcialmente, e em 3 (três) as análises estiveram prejudicadas. No único caso em
que o Ministério Público realiza parcialmente o tratamento se dá em razão de a
Defensoria ter se manifestando previamente.
b.4) Tratamento realizado pelo magistrado nos autos dos processos
criminais
Ao tratamento realizado pelo(a) magistrado(a), em 45 (quarenta e cinco) casos
não foram realizados devidamente o tratamento de identidade de gênero. Apenas
em 4 (quatro) casos é que o tratamento foi realizado de forma parcial, ou seja, que
durante todo o processo nem sempre o(a) magistrado(a) tratavam-nas
adequadamente. Em 1 (um) caso a análise esteve prejudicada. Para mais
informações, em 30 (trinta) processos os(as) magistrados(as) sabiam da identidade
de gênero das acusadas, enquanto que apenas 1 (um) não sabia – ao menos não

vez que reiteradamente vincula seu nome social ao nome civil, quando
não há tal necessidade (negrito nosso).

16

Sistema Automotivo de Justiça, conhecida pela sigla e-Saj, é um software desenvolvido pela
Softplan em que possibilitou a tramitação dos processos no Judiciário de forma eletrônica, sendo o
referido sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
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havia dados nos autos que evidenciasse o contrário. Em 10 (dez) casos possivelmente
haveria a possibilidade de saber mas sem dados concretos para aﬁrmar que
realmente sabiam. Por ﬁm, em 9 (nove) casos as análises restaram prejudicadas.

Desse modo, apesar de em alguns processos haver a possibilidade de realizar a
análise em determinados PECs, de forma quantitativa, em outros já não ocorreria
tal possibilidade por estarem apensos ao processo de execução principal em
detrimento das somas dos referidos PECs. O que inviabilizou totalmente as
análises metodológicas na presente fase desta pesquisa.
Retomando o caso da detenta/apenada acima, em apenas 4 (quatro) processos
poder-se-iam realizar a análise; os demais processos, dentre os 16 (dezesseis) de
execução, 12 (doze) estavam apensos aos principais, que no caso especíﬁco desta
eram 2 (dois) principais, e os outros 5 (cinco) tiveram a análise prejudicada.
Ante tais impasses, a análise do tratamento dos casos na execução se dará aqui
de duas formas: na primeira trará as principais observações das análises e, em
segundo, um breve comentário empírico sobre os Incidentes de Falta Disciplinar.

c) Dados quanto ao tratamento realizado nos autos dos processos
de execução criminal
No caso da execução, a análise incialmente havia se dado a partir dos PECs
existentes e dos processos que ocorreram sua execução até a absolvição em
segunda instância, não compreendendo, por outro lado, aqueles que mesmo
julgados, ainda não tiveram as respectivas aberturas dos PECs. Portanto, não fez
parte desta análise as presas que tiveram prisão preventiva.
Ao prosseguir com a coleta de dados, diante dos imprevistos dos inúmeros
arquivamentos e somas dos PECs, não seria possível realizar uma pesquisa com
rigor metodológico previsto. Em outros termos, na análise dos processos de uma
detenta/apenada, por exemplo, num total de 20 (vinte) processos criminais
existentes, haviam 16 (dezesseis) processos de execução.
A Lei de Execução Penal expressa que a competência para julgar os processos
que se encontram na fase de execução é o do juízo da execução – local onde o(a)
condenado(a) se encontra cumprindo a sua respectiva pena –, o qual julgará
inclusive os possíveis incidentes da execução, entendimento este extraído do art. 65
17
da Lei de Execução Penal . O próprio Superior Tribunal de Justiça ﬁrmou como
entendimento que
Em havendo transferência do condenado do juízo da condenação para
outra jurisdição, há imediato reﬂexo na competência. A administração da
execução da pena e a solução dos respectivos incidentes, inclusive
mudança do regime, compete ao juízo de onde se encontra o transferido
(STJ – CC 8.397/BA, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Terceira
Seção, julgado em 01/12/1994, DJ 03/04/1995, p. 8111).
17

O art. 65 da Lei de Execução Penal possui a seguinte redação: “Art. 65. A execução penal competirá
ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.

c.1) Relatos e vivências dirimidas
Se por um lado o tratamento não foi realizado quantitativamente de forma
satisfatória na fase administrativa e processual criminal às pessoas trans*, o diverso
não ocorreria na fase da execução. O contato aqui é constante; mais que nos casos
sistematizados anteriormente. É direto o contato das apenadas com as UPAs e mais
constantes nos PECs que nos criminais.
De forma reduzida, são 7 (sete) as apenadas que estão (ou estiveram) com os
PECs abertos, cujas análises estão divididas abaixo nestas 7 (setes) “ausências
18
fabricadas e (re)existências construídas” ; todavia, cada caso pode possuir mais de
um PEC e abaixo serão elencados as situações mais signiﬁcativas.
No caso um, a apenada aﬁrmou ser homossexual e que sofria agressões verbais,
mas não mencionou nada quanto possíveis agressões ísicas. O juiz da execução, o
Ministério Público e a Defensoria Pública não se pronunciaram sobre sua
18

ermo este utilizado como proposta de atividade a ser desenvolvida na disciplina de “Direito das Minorias
Étnicos-Raciais” do Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí pelos professores
Helga Maria Martins de Paula e Daniel Vitor Castro no semestre 2018.1, cujo sentido de “(re)existências
construídas” é tida enquanto contraste às “ausências fabricadas”: uma forma de visibilizar aquilo que foi
apagado pela colonialidade, pelo patriarcado, pela heteronormatividade, ou qualquer outra forma de
opressão que venha a “apagar” sujeitos. As existências reexistem a partir de suas próprias construções em
quanto sujeitos detentores de sua própria história (PAULA; CASTRO; 2018).
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identidade de gênero.
No caso dois, há relatos de abusos psicológicos e ísicos em vários momentos. Um
é demonstrado por um advogado, em sede instrução criminal, quando requer a
transferência da apenada por estar sofrendo bullying por aquilo que seu defensor
chamou de “opção sexual”, além de aﬁrmar que o local onde se requer a sua
transferência seria onde residiria sua família. O juiz ao encaminhar o pedido da
transferência ao juiz competente da execução alega que é onde residiria a família da
apenada, deixando de mencionar o principal fundamento: as violências psicológicas.
Outro relato demonstra que a apenada estava sendo descriminada por ser
negra e homossexual, e ainda que havia sido estuprada na Unidade Prisional de São
Pedro de Alcântara. Mesmo a Unidade sabendo do referido fato, nada fez. Sua
transferência foi designada com urgência em detrimento de sua condição de
19
pessoal enquanto “homossexual (travesti assumido)” .
Ao realizar Boletim de Ocorrência (B.O.) pelo suposto estupro, a apenada
aﬁrma que foi ameaçada para que mantivesse relações sexuais com outro apenado,
sendo que houve uma demora de 7 (sete) dias para que realizassem o seu exame.
Quanto a atuação das partes no processo, dependeria de onde a apenada se
encontrava cumprindo sua pena, sendo que, foi constatado que era a partir dos
requerimentos da Defensoria que o tratamento de acordo com a identidade gênero
era realizado pelo(a) magistrado(a). De forma especíﬁca, tal caso ocorrera na
comarca da Capital (Florianópolis), solicitando inclusive o uso do nome social pela
UPA. Contudo, o tratamento da Defensoria não se demonstraria em outros atos
processuais de forma adequada, contrariando o que inicialmente pleiteava ao juízo
da execução. Em nenhuma situação o(s) representante(s) do Ministério Publico
realizaram o tratamento adequado.
No caso três, a apenada relata a inexistência de estrutura da UPA em que se
encontrava para recolher pessoas transexuais, fato este que tornava o convívio mais
dramático (insuportável). O tratamento realizado pela defesa dependeria das
situações, principalmente por parte da Defensoria e do(a) magistrado(a). Ora

realizavam, pediam tratamento de gênero, mas deixavam de realizar
posteriormente. A atuação dos(as) representantes do Ministério Público e dos(as)
advogados(as), quando havia, nunca era realizados adequadamente.
No caso quatro, foi alocada junto a apenada e outro apenado (homossexual),
ambos por cometeram crimes contra o patrimônio, um detento acusado por prática
de estupro. Por temor de ocorrência de alguma situação de violência aqueles
tentaram impedir o ingresso do referido detento, o que ocasionou a instauração de
um Incidente de Falta Disciplinar. Em sua defesa, pouco é a atuação da Defensoria
quanto ao temor da violência, esta por sempre presar argumentos jurídicos, pouco
importando, no caso, os fatos e a condição objetiva da apenada.
Em outra situação a apenada realizou B.O. em detrimento de ameaças que
vinham sofrendo por parte dos próprios internos que com ela estavam alocados na
mesma cela. Em seus relatos a “homofobia” consistia nas ameaças de cortar o seu
cabelo e até de morte.
No caso cinco, a apenada relata que o diretor do Presídio Regional de Mafra não
aceita “viado” e não a chamará pelo nome social, sendo que, por tentar se suicidar,
acabou sendo isolada por, aproximadamente, 90 (noventa) dias.
Ademais, um dos internos com quem dividia cela não gostava de
“homossexual” e “travesti”, uma vez que a organização criminosa em que
participava – o Primeiro Comando da Capital (PCC) – não aceitavam tais “tipos” de
pessoas. Inclusive há relatos de os próprios agentes carcerários praticarem
agressões verbais, tal como referir a ela como “gayzão”. Não há relatos de que as
partes do processo tenham-na tratada de forma adequada.
Por ﬁm, nos casos seis e sete, as partes não as tratam de acordo com suas
identidades de gênero.

19

Durante as análises foram constatados de forma constante a referência da identidade de gênero como
opção sexual. Dessa forma, mantem-se os termos usados erroneamente, inclusive por parte das
apenadas/detentas, embora sempre entre aspas para designar este erro/desconhecimento em seu uso.

c.2) As condicionantes objetivas das Unidades Prisionais Avançadas (UPAs)
Realizar análise sobre o tratamento das pessoas trans* no sistema carcerário
pressupõe entender a realidade dos locais onde são/estão segregadas. Se a elas são
oferecidas condições dignas em detrimento das condições objetivas a que estão
condicionadas – em relação as suas identidades de gênero enquanto mulheres
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trans* na presente pesquisa.
Ao solicitar os dados iniciais para a coleta das informações, como já dito
inicialmente, o qual foi encaminhado ao Portal do Ministério da Justiça, por meio
do e-SIC, como destinatário o DEPEN, em decisão em grau de recurso que
também restou indeferido, continha as seguintes alegações: (1) a não
disponibilização de dados pessoas mesmo de pessoas privadas de liberdade; (2)
da inexistência de dados quantitativos por parte do DEPEN, e acrescentaram
que:

regiões, via e-mail para as Unidades de forma individual, a gerente responsável pelo
Presídio Feminino de Florianópolis informou que nunca possuíram pessoas trans*;
por não possuir, também não teria a necessidade da referida cela especial LGBT
desde janeiro de 2018, diverso do que consta ao Despacho nº 712/2018/
GABDEPEN/DEPEN.
Acrescentou ainda que houve um tempo, antes de sua gestão, pelo qual foi
destinado o alojamento especial para as mulheres lésbicas, embora tenha sido rejeitado
por elas próprias, em razão de se sentirem descriminadas com a referida separação.
E que o Presídio Feminino de Florianópolis caso venha a receber pessoas
trans*, deverá destinar cela especial, mesmo que não haja obrigatoriedade de
celas especiais para as presas femininas (com feminina a legislação vem expressar
o sexo biológico).
A Resolução Conjunta n. 1, de 15 de abril de 2014, CNPCP, garante o direito de
as mulheres trans* e gays privados de liberdade terem espaço de convivência
especíﬁca, ﬁcando sob a condição de expressa manifestação de suas vontades (art.
3º, caput, c./c. o art. 3º, §2º), uma vez que o encarceramento dessa população não
deve ser destinado como medida disciplinar ou de qualquer método coercitivo (art.
3º, §1º). Diverso ocorre para os homens transexuais e lésbicas uma vez que a
Resolução apenas aﬁrma que serão encaminhadas para as unidades prisionais
femininas, não aﬁrmando a obrigatoriedade da cela especial (art. 4º), portanto.
Ressalta-se que uma portaria restrita ao Estado de Santa Catarina, Portaria n.
0879/GABS/SJC/2017 de 05 de setembro de 2017, em seu art. 3º, dispõe que “as
pessoas que passarem por procedimento cirúrgico de transgenelitalização deverão
ser incluídas em unidades prisionais do sexo correspondente”. Portanto,
subentende-se que as pessoas que não passaram por cirurgia de redesignação de
sexo estarão excluídas desta possibilidade, também em desrespeito ao direito ao
gênero e a um tratamento condizente com sua identiﬁcação.
A própria Resolução aﬁrma que transexuais são as “pessoas que são
psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão
sexual biológico” (art. 1º, V, itálico nosso), enquanto que as travestis são as “pessoas
que pertencem ao sexo masculino na dimensão ﬁsiológica, mas que socialmente se
apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico” (art. 1º, IV, itálico

[...] relembra-se o parágrafo 6 da INFORMAÇÃO Nº 51/2018/CGPC/
DIRPP/DEPEN (5857535), através do qual é informado que a política de
diversidades no sistema penal está em fase de construção, com previsão de
conclusão e lançamento em 2018, e que irá permitir ao Depen o incentivo
para que os órgãos estaduais de administração prisional visibilizem as
populações de diversidades (dentre elas a população LGBT), bem como
atuem diretamente na produção de banco de dados com detalhamento de
especiﬁcidades inerentes às pessoas privadas de liberdade.

Ainda que (3) encontra-se “em fase de implementação o Sistema de
Informações do Departamento Penitenciário Nacional - Sisdepen, que em breve
permitirá o levantamento de dados com diversos recortes sobre as diversidades,
auxiliando e embasando a produção de políticas públicas mais especíﬁcas”; por
ﬁm, que (4) na última “versão do Levantamento de Informações Penitenciárias Infopen 2016 (o qual foi substituído pelo Sisdepen), há 101 unidades prisionais com
alas ou celas exclusivas para a população lgbt no sistema prisional do Brasil, sendo
06 em Santa Catarina, quais sejam” o: Complexo Penitenciário do Estado – COPE;
Presídio Feminino de Florianópolis; Presídio Regional de Blumenau; Presídio
Regional de Criciúma; Presídio Regional de Mafra; e Unidade Prisional Avançada
de Porto União.
Tendo estabelecido essas informações, a princípio, iniciais, não se sabe desde que
período as referidas 06 (seis) celas – exclusivas para a destinação LGBT – existem,
bem como, se até o presente ano (2018), estão em pleno “funcionamento”.
Acontece que, em contato realizado com as UPAs, de acordo com as respectivas
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nosso).Uma conceituação que destoa dos parâmetros das discussões de gênero e,
principalmente, da realidade em que estas mulheres trans* estão inseridas. A
relação/diferenciação entre travestilidade e transexualidade é tênue, não
necessitando rigorosamente de haver a mudança de sexo. Aliás, a própria mudança
de sexo não é um processo acessível a todas, o que demonstraria uma
discriminação por parte da Resolução e da Portaria aqui mencionadas.
Feitas tais considerações, mostra-se o quadro abaixo em que consta um resumo
dos históricos carcerários do i-Pen de cada uma das doze apenadas, sabendo que
várias mulheres são reincidentes, o que tornam extenso e longo os seus respectivos
históricos. Em outros termos, as datas representam o período em que foram feitas
as leituras das Unidades Prisionais em que estiveram segregadas. Ante a
inexistência da dimensão, em termos temporais, das celas especiais em Santa
Catarina, apenas restou saber em quais presídios estiveram recolhidas e quais hoje
pressupõem a existência das celas especiais acima referidas (que aparece em
negrito e sublinhado no “Quadro I”).
Quadro 1

Por ﬁm, cabe pontuar que, em grande parte das análises dos PECs, foram
constatados que os Incidentes de Falta Disciplinar, instaurados contra as apenadas
trans* nesta análise, estão estritamente relacionados com as violências em que são
submetidas. O ato de resistir e rebelar contra as opressões que as violenta
constantemente faz com que sejam punidas e silenciadas.
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. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para esta pesquisa, partindo-se da restrição binária do Direito no que se refere ao
gênero e da heteronormatividade, que permeia o ordenamento jurídico, questionouse sobre como o sistema carcerário do Estado de Santa Catarina identiﬁca e como
promove o encarceramento das pessoas trans*, especiﬁcamente as mulheres.
Ao longo da exposição da coleta de dados, foram apontadas ocorrências gerais
que demonstram o tratamento dispensado às mulheres trans*. Desses dados
coletados, ainda, aponta-se o desconhecimento básico acerca das características da
população, o que acarreta em tratamentos desumanos e violentos. Exemplo disso é
(a) a qualiﬁcação, pelo Sistema de Identiﬁcação e Administração Penal (i-Pen), das
mulheres trans na ordem de "orientação sexual" (e não dissidência de gênero - ou
mesmo identidade de tal) e (b) a indicação, em todo o processo, de que o nome da
mulher trans seria "alcunha" ou apelido, ou não o nome social.
Esse desconhecimento, bem como a violência que o tange, vincula-se ao
cenário brasileiro que promove a invisibilidade da população trans*. Há, assim, uma
intrínseca relação daquilo que Michel Foucault (2002) tenha deﬁnido como
docilização dos corpos e os atos de resistências por elas manifestados. Se as
existências trans* são invisibilizadas, quando não apagadas, como comprovado nos
dados apresentados anteriormente, por meio do discurso jurídico no qual
naturaliza o “assimilacionismo” da identidade de gênero à orientação sexual das
apenadas. Nessa linha de pensamento, tem-se o que Boaventura de Souza Santos
(2002) entende por ausências fabricadas, que são produto da sociologia das
ausências: o inexistente assim o é porque é produzido dessa forma.
Contudo, a fabricação dessas ausências, nos termos desta pesquisa, também é
exercida de forma contundente, sobretudo, por parte do Estado, melhor dizendo,
da ﬁgura do Estado-Juiz, que a ele se soma o Ministério Público, enquanto órgão
acusatório; e, enquanto defesa, os(as) advogados(as) e a Defensoria Pública.
Nesse sentido, ao reprimir uma violação viola-se outros bens pelos quais
também são tutelados. Isto é, ao reprimir a atividade delituosa das pessoas trans*,
acabam por violar a integridade, personalidade e identidade destas; logo, pouca
expressão apresenta por ser uma ausência fabricada mas que não deixa de possuir
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suas (re)existências construídas (PAULA; CASTRO; 2018).
Enquanto que as (re)existências se dão de acordo com resiliências de serem
chamadas pelos nomes sociais, como ocorre nas audiências em que elas se tratam por
meio de pronomes femininos, quando não pedem ao(à) juiz(a) que as chamem pelo
nome o qual se identiﬁcam. O que não garante aliás a sua não violação novamente, mas
apenas eximirá eventuais violações em determinados atos ou situações.
Pelas bases teóricas, portanto, diante do que foi coletado e analisado,
compreende-se que, no tratamento carcerário dispensado às mulheres trans*
apenas, mantêm-se a centralidade e ordem determinada pelas normas de gênero,
em que as pessoas trans* encontram-se em local de transgressão e sofrem, por não
se enquadrarem no modelo colonizado e biomédico dessas normas, violência
institucional – a violência legitimada, injusta e indevidamente, pelo Estado.
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O INTEGRALISMO EM ARARANGUÁ:
IMPLICAÇÕES LEGISLATIVAS
Guilherme Cidade Soares*

Resumo: O presente trabalho busca analisar a produção legislativa dos vereadores
integralistas eleitos no município de Araranguá nas eleições municipais de 1936 e
sua atuação na Câmara Municipal no período de 1936 a 1937, buscando alguns
apontamentos acerca do pensamento destes vereadores sobre a produção do
Direito, relacionando-o com a posição político-ideológica da Ação Integralista
Brasileira (AIB). A hipótese é de que os vereadores tiveram participação ativa e
foram orientados pela posição política da AIB.
Para conduzir a pesquisa, divide-se o artigo em três partes: (i) A Ação
Integralista Brasileira no Brasil e em Santa Catarina; (ii) os integralistas e as eleições
de 1936 em Araranguá; e (iii) os integralistas na Câmara Municipal. Na primeira
parte, historiciza-se a AIB no Brasil e em SC, buscando compreender seu contexto
histórico e a conﬁguração de sua militância, no caso de Santa Catarina. Para tal,
utiliza-se dos referenciais teóricos de Hélgio Trindade, que discute a história do
Integralismo e a sua conformação ideológica; de João Henrique Zanelatto, que
apresenta a atuação da AIB no sul catarinense; de René Ernaini Gertz, que
apresenta a atuação do Integralismo na região sul do país; e de Carlos Alberto
Silveira Lenzi, que apresenta a formação da AIB como partido político.
Na segunda parte, apresenta-se a história do Integralismo em Araranguá a
partir do trabalho de Anselmo Teles Sabino. Também discute-se alguns pontos da
história da colonização de Araranguá a partir de Paulo Hobold e a história política a
partir de Micheline Vargas de Matos Rocha e Hobold. Complementa-se com as
edições do ano de 1936 do jornal araranguaense Campinas, com o objetivo de
elucidar alguns pontos do pleito municipal de 1936. Nesse momento, abre-se
uma divergência com a bibliograﬁa do tema, aﬁrmando-se que foram eleitos
* Graduando do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista do Programa de Educação
Tutorial em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: csoares.guilherme@gmail.com.
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dois vereadores integralistas em Araranguá, e não três, como indicado por
diversos autores.
Por ﬁm, na terceira parte, analisa-se a atuação legislativa dos vereadores
integralistas a partir das edições do jornal Campinas do ano de 1936 e do Livro de
Atas da Câmara Municipal, que compreende todo o período de 1936 a 1937.
Veriﬁca-se que os integralistas tiveram participação relevante na Câmara
Municipal, apresentando três propostas e sendo determinantes em diversas
votações, uma vez que formam, com uma dissidência local do Partido Liberal
Catarinense (PLC), um bloco majoritário, chamado aqui de bloco liberalintegralista. Apresenta-se também uma forte atuação deste bloco no sentido de
controlar o orçamento municipal, fazendo oposição à estrutura governista e,
consequentemente, à elite local, fato que demonstra a atuação dos vereadores a
partir do plano político-ideológico da Ação Integralista Brasileira.
Conclui-se então que os integralistas tiveram participação ativa e determinante
na Câmara Municipal, orientados pela política integralista. Ficam abertos diversos
caminhos de pesquisas a serem preenchidos por trabalhos futuros.
Palavras-chave: Ação Integralista Brasileira; Araranguá; Câmara Municipal; propostas
legislativas integralistas.

Abstract: The present work seeks to analyze the legislative production of the
Integralist elected councilors in the municipality of Araranguá in the municipal
elections of 1936 and their performance in the City Council from 1936 to 1937,
seeking some notes about the thinking of these councilors on the production of
Law, relating it with the political-ideological position of the Brazilian Integralist
Action (AIB). The hypothesis is that the councilors had active participation and were
guided by the political position of the AIB.
To conduct the research, the article is divided into three parts: (i) The Brazilian
Integralist Action in Brazil and in Santa Catarina; (ii) the Integralists and the 1936
elections in Araranguá; and (iii) the Integralists in the City Council. In the ﬁrst part,
the AIB is historicized in Brazil and in SC, seeking to understand its historical
context and the conﬁguration of its militancy, in the case of Santa Catarina. For
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that, it is used the theoretical references of Hélgio Trindade, who discusses the
history of Integralism and its ideological conformation; of João Henrique Zanelatto,
who presents the work of AIB in southern Santa Catarina; of René Ernaini Gertz,
who presents the work of the Integralism in the southern region of the country; and
Carlos Alberto Silveira Lenzi, who presents the formation of the AIB as a political
party.
In the second part, the history of Integralism in Araranguá is presented, based
on the work of Anselmo Teles Sabino. It also discusses some points of the history of
the colonization of Araranguá from Paulo Hobold and political history from
Micheline Vargas de Matos Rocha and Hobold. It is complemented with the 1936
editions of the Araranguá newspaper Campinas, with the purpose of elucidating
some points of the municipal election of 1936. At that moment, a divergence with
the bibliography of the theme opens up, aﬃrming that two integralists councilmen
were elected in Araranguá, and not three, as indicated by several authors.
Finally, in the third part, we analyze the legislative action of the Integralist
councilmen using the editions of the newspaper Campinas on the year of 1936 and
the Book of Minutes of the City Hall, which covers the whole period from 1936 to
1937. It is veriﬁed that the Integralists had a relevant participation in the City
Council, presenting three proposals and being decisive in several votes, since they
formed, with a local dissidence of the Liberal Party of Santa Catarina (PLC), a
majority bloc, here called the liberal-integralist bloc. There is also a strong
performance of this bloc in order to control the municipal budget, opposing the
government structure and, consequently, the local elite, a fact that demonstrates
the action of the councilmen oriented by the political-ideological plane of the
Brazilian Integralist Action.
It is concluded that the Integralists had an active and decisive participation in
the City Council, guided by the integralist policy. Several research paths are open to
be ﬁlled by future works.
Keywords: Brazilian Integralist Action; Araranguá; City Council; integralist
legislative proposals.
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. INTRODUÇÃO
O estudo da Ação Integralista Brasileira (AIB) sempre será de extrema
importância para a sociedade brasileira. Isso se dá pelo fato de que o Integralismo
foi um dos maiores movimentos políticos de nossa história, tendo sido o primeiro
partido a se organizar nacionalmente, atingindo a marca de meio milhão de
membros (TRINDADE, 1979, p. 1). No entanto, a conjuntura em que vivemos no
2018 acirra a importância do estudo da AIB. É agora uma necessidade histórica,
pois vivemos o reviver do espírito fascista que nunca foi embora; adormeceu e
voltou no seu ciclo: o ciclo das grandes crises da sociedade burguesa.
No ano de 1936 a Ação Integralista Brasileira participa das eleições municipais
em todo o Brasil. Elege 350 vereadores e 22 prefeitos, dentre os quais 71 vereadores e
oito prefeitos são eleitos no estado de Santa Catarina. Na Região Sul do estado, a
força política integralista conseguiu atingir a eleição de nove vereadores, sendo dois
desses no município de Araranguá. Pouco é discutido sobre a atuação desses
políticos nas câmaras municipais do sul catarinense, de modo que este trabalho faz
parte de um esforço no sentido de preencher esse vácuo. Estudar a particularidade
da política exercida pelos integralistas se mostra relevante para entender sua
atuação mais básica na menor unidade política do Estado, que possuía grande
relevância no programa da Ação Integralista. Nesse sentido, constitui objeto deste
trabalho responder ao problema da produção do Direito exercida pelos vereadores
integralistas em Araranguá, buscando responder se esses vereadores atuaram na
Câmara Municipal e como foi o exercício da sua produção legislativa.
O artigo está dividido em três partes. A primeira busca historicizar, brevemente,
a Ação Integralista Brasileira no Brasil e em Santa Catarina, a partir da bibliograﬁa
produzida por Hélgio Trindade, João Henrique Zanelatto, René Gertz e Carlos
Alberto Silveira Lenzi.
A segunda parte discute a história do Integralismo em Araranguá e sua
participação nas eleições municipais de 1936. Para tal discussão, utiliza-se dos
referenciais de Zanelatto, Paulo Hobold, Anselmo Teles Sabino, Micheline Vargas
de Matos Rocha e também do jornal araranguaense Campinas, consultado no
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Arquivo Municipal de Araranguá. Nesta parte do estudo, abre-se uma divergência
com a bibliograﬁa acerca da presença da AIB em Santa Catarina, que diz respeito ao
número de vereadores integralistas eleitos em Araranguá no pleito de 1936.
Defende-se que foram eleitos dois vereadores, e não três.
Por ﬁm, a terceira parte do trabalho apresenta e analisa a atuação dos
vereadores integralistas na Câmara Municipal de Araranguá a partir das
informações colhidas no jornal Campinas e no Livro de Atas da Câmara
Municipal do ano de 1936 a 1937, este último também consultado no Arquivo
Municipal de Araranguá. Divide-se em três momentos: (i) a formação do bloco
liberal-integralista e uma breve análise; (ii) a exposição dos projetos
apresentados pela AIB; e (iii), a análise da política de controle do orçamento
municipal exercida pelo bloco liberal-integralista.

de Plínio Salgado são muitas e diversas, bem como entendemos que aquele
período era de alta fertilidade para surgimento de novas interpretações da
realidade. E é nesse âmbito que inicia o caminho de Salgado para a criação da
Ação Integralista Brasileira.
O desejo de movimentação política surge para Salgado muito antes do período
revolucionário. Já ao tempo de sua maioridade, em 1918, Plínio Salgado começa a
se preocupar com os problemas brasileiros. Inicia sua atuação política participando
da organização do Partido Municipalista, no município de São Bento de Sapucaí,
onde nasceu e cresceu, partindo para o Partido Republicana Paulista (PRP) ao se
mudar para o município de São Paulo. Nesse partido funda uma corrente opositora,
mas fracassa. Mesmo assim, permanece no PRP, sendo inclusive eleito deputado
estadual em São Paulo. Só deixa o partido no contexto da Revolução de 30
(TRINDADE, 1979, pp. 38-41).
Plínio também participaria de formulações intelectuais e políticas a partir
de seu trabalho como jornalista. Foi redator do órgão oﬁcial do PRP, o Correio
Paulistano. Lá teve contato com um ambiente intelectual de vanguarda, uma
vez que os redatores do jornal eram apoiadores do movimento modernista
(TRINDADE, 1979, p. 40). Nesse mesmo sentido, observamos a participação
do Chefe Integralista na Semana de Arte Moderna, ambiente no qual Salgado
funda o grupo Verdeamarelo, que já apresentava traços de seu pensamento
intelectual:

. A AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA NO BRASIL E
EM SANTA CATARINA
2.1 O surgimento da Ação Integralista Brasileira
No ﬂorescer de uma industrialização tardia, somado ao pós-Revolução de 30,
temos no Brasil um período de alta conturbação política. É em meio a esse turbilhão
de ideias que se encontra Plínio Salgado, o homem que viria a se tornar Chefe
Nacional da Ação Integralista Brasileira (AIB), fundada em outubro de 1932. Até a
criação da AIB, Salgado passa por um longo processo de formação política e
intelectual, que se dará neste período de grandes transformações.
Hélgio Trindade (1979), tratando das mudanças da década de 20, divide-as em
três categorias: a mudança socioeconômica, que diz respeito à industrialização e o
consequente impulsionamento do movimento operário; a contestação do sistema
político, como recusa das velhas estruturas de poder, desembocando no
tenentismo; e a mutação ideológica, que diz respeito ao surgimento de um
sentimento nacionalista, de uma grande mudança estética tendo como símbolo a
Semana de Arte Moderna de 1922 e da renovação espiritual, que trata de uma
renovação da Igreja Católica. Nesse sentido, podemos perceber que as inﬂuências

Salgado, referindo-se a esta época do Verdeamarelismo e da “revolução
da Anta” descreve a atmosfera de retorno às raízes nacionais que inspirou
o grupo: “O Brasil começou a interessar, com a sua paisagem, a sua gente,
suas lendas e tradições, seus dramas, sua luta, seus mistérios africanos e
tupis, seu linguajar, suas toadas e canções, a índole e a cadência de suas
vozes bárbaras”. (TRINDADE, 1979, p. 45)

Será inclusive em sua carreira literária que Plínio Salgado começará a
desenvolver suas teses mais sólidas. “Meu primeiro manifesto foi um
romance” (SALGADO, 1935, pp. 12 e 13, apud TRINDADE, 1979, p. 48).
No ano de 1930, Salgado parte em uma viagem para o Oriente e Europa
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que decide a sua vida. É nesse período que decide fundar um movimento político:
“Voltarei para fazer a nossa revolução” (SALGADO, 1935, p. 15, apud TRINDADE,
1979, p. 74). Nessa viagem, Salgado se aproxima do fascismo italiano - tendo
inclusive conhecido o Duce - e passa a considerá-lo como um movimento
extremamente importante (TRINDADE, 1979, p. 75).
Voltando de viagem, Salgado encontra um Brasil pós-revolucionário que
nadava em incertezas políticas. Segundo Trindade (1979), “[...] a situação
política começa a se tornar ambígua pela ausência de uma deﬁnição ideológica
por parte do Governo Provisório”. Nesse contexto de vácuo ideológico, diversas
tendências políticas apoiadoras da Revolução veem a oportunidade de disputar
os seus rumos. Salgado entra no jogo, participando do jornal A Razão, fundado
em 1931. Nele, o futuro Chefe Integralista publica uma nota política diária,
passando a desenvolver suas teses políticas e ideológicas (TRINDADE, 1979, p.
80). Sua intenção era disputar num sentido contrário à tendência liberal, uma
vez que Salgado era um antiliberal convicto.
A atividade no jornal daria origem à Sociedade de Estudos Políticos (SEP),
fundada em 1932. Tal sociedade foi um centro de reﬂexão ideológica que tinha
como objetivo o estudo da realidade brasileira. Segundo Cândido Motta Filho, um
dos líderes intelectuais da SEP:

Em maio de 1932 a SEP cria uma comissão técnica chamada de Ação
Integralista Brasileira. Esta comissão teria como objetivo a organização de uma
campanha de ação prática no sentido de inﬁltrar em todas as classes sociais o
programa desenvolvido pela Sociedade. O movimento só passaria a existir cinco
meses mais tarde, com a publicação do Manifesto de Outubro de 1932
(TRINDADE, 1979, pp. 122-123). Estaria criada a Ação Integralista Brasileira.

2.2 Os camisas-verdes em Santa Catarina

“Em São Paulo, os jovens procuravam concentrar-se em torno de uma

Com um rápido crescimento, a AIB adentra o estado de Santa Catarina no
primeiro semestre de 1934, onde desenvolveria seu terceiro maior contingente em
todo o país, ﬁcando atrás apenas de São Paulo e da Bahia (GERTZ, 1987, p. 113). O
primeiro núcleo a ser fundado é o da capital Florianópolis, em abril de 1934
(GERTZ, 1987, p. 179), expandindo-se para os municípios de Blumenau, Joinville,
Jaraguá, Rio do Sul, Brusque, Hamônia, Rodeio, São Bento, Timbó, Araranguá,
Canoinhas, Criciúma, Campos Novos, Itajaí, Lages, Laguna, Cruzeiro,
Curitibanos, Itaiópolis, São Francisco, Palhoça, Caçador, Chapecó, Urussanga,
Campo Alegre, Imaruí, Mafra, São José, Tubarão, Concórdia, Orleães, Jaguaruna,
Porto União, Tijucas, Parati e São Joaquim (LENZI, 1983, p. 122).
O perﬁl do integralista catarinense é apontado por Zanelatto (2012):

idéia superior, que pudesse guiar a vida política diante do impasse em que

Tanto Falcão quanto Gertz não estão preocupados em propor um perﬁl

se encontrava a Revolução de 30 naquele jogo entre tenentes e o

deﬁnitivo dos grupos sociais que ingressaram na Ação Integralista

Presidente da República. E a revolução parecia que ia se esvaziar nisto

Brasileira, mas querem explicitar as motivações para a adesão. Entende-se

tudo. A nossa preocupação era fundarmos um centro de estudo que

que, para os dois autores, o grande número de adeptos do integralismo é

pudesse investigar e extrair desta investigação, um sistema qualquer que

proveniente de um mesmo perﬁl, pois se, para Gertz, “o cerne do

nos orientasse na vida política [...]. A ﬁnalidade da sociedade era apenas

integralismo era constituído de elementos das classes médias e operárias”,

estudar, investigar e ver qual era o caminho que se podia traçar para o

em Falcão, o perﬁl da maioria dos integralistas se enquadra entre “os

Brasil novo que ia surgindo da Revolução de 30. Nós faríamos a

pequenos proprietários urbanos e rurais da descendência alemã, italiana,

propaganda destas idéias, nós seríamos os veículos destas idéias que

polonesa e outras procedências”. (ZANELATTO, 2012, pp. 42-43)

talvez contribuíssem para a formação de partidos, de correntes de
opiniões”. (TRINDADE, 1979, p. 117)

O Integralismo inicia na disputa política catarinense nas eleições de 1934, que
elegem os deputados estaduais para a Assembleia Constituinte Estadual. Mesmo
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não tendo muita expressão, ﬁcando o conﬂito ainda conﬁnado à velha disputa
entre os liberais e republicanos, Zanelatto (2012, p. 65) aponta que os
integralistas foram decisivos nesta eleição, uma vez que ﬁzeram muitos votos
em regiões historicamente dominadas pelos republicanos. Essas eleições
também são importantes para apontar o perﬁl dos candidatos, que se
conﬁrmam como majoritariamente pertencentes aos setores médios da
sociedade (ZANELATTO, 2012, p. 65).
Em outubro de 1935 realiza-se em Blumenau o I Congresso Integralista das
Províncias Meridionais, onde “[...] ocorreu uma das maiores concentrações de
camisas-verdes desde sua fundação” (ZANELATTO, 2012, p. 79). Dados
integralistas apontam que tenham comparecido 42.570 participantes. Os
números relativos à alimentação revelam as proporções do evento:
[...] foram providenciados 120 quilos de pão, 32 sacas de feijão, 300 quilos
de linguiça, 600 quilos de carne-seca, 200 quilos de cebola, 50 quilos de
banha, 120 quilos de manteiga, dez sacas de farinha, 50 mil sanduíches,
200 quilos de salsichas, 13 enormes caldeirões de cobre de 1 metro de
altura por 1,30 de diâmetro foram utilizados no cozimento da feijoada.
(ANAUÊ, 1935, apud ZANELATTO, 2012, pp. 82-83)

A partir da realização de um acontecimento desta magnitude em solo
catarinense, podemos perceber a importância que o estado havia adquirido para a
Ação Integralista Brasileira. Também visualizamos o rápido crescimento da
AIB no Brasil e em Santa Catarina, que não estava sendo bem visto pelo poder
constituído:
[...] em outubro de 1936, por meio de publicação no Diário Oﬁcial do
Estado, o então secretário de Segurança Pública [...] baixou nova portaria
proibindo os integralistas de usar suas camisas verdes e outros distintivos.
Professores e inspetores escolares foram transferidos ou demitidos. Foi o
caso de Aristides Largura, que era inspetor escolar em Joinville, e, por
intermédio de Nereu Ramos, como advertência para que se afastasse da
AIB, foi transferido para Blumenau.
[...]
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Além disso, vários núcleos integralistas tiveram suas portas fechadas [...]
Em Laguna, o jornal Correio do Sul relatou a comemoração dos
integralistas em virtude da reabertura de sua sede e libertação de vários
militantes que se encontravam na prisão. (ZANELATTO, 2012, pp. 90-91)

Em 1936 acontecem as eleições municipais, que elegeram os prefeitos,
vereadores e juízes de paz dos municípios catarinenses. Lançando candidatos para
todos os cargos, os números da eleição mostram a força adquirida pelos
integralistas: foram eleitos 351 vereadores e 22 prefeitos integralistas em todo o
Brasil, sendo que em Santa Catarina foram eleitos 72 vereadores e oito prefeitos
(ZANELATTO, 2012, p. 94). Com esses números, a AIB se consolida como a
segunda maior força política catarinense (ZANELATTO, 2012, p. 90).
Vale destacar que o poder político integralista em SC foi distribuído
desigualmente em Santa Catarina. Na Região Norte e do Vale do Itajaí foram eleitos
55 vereadores e todos os oito prefeitos integralistas, enquanto na Grande
Florianópolis foram eleitos dois vereadores, no Oeste, quatro, na região Serrana,
um e no Sul, 10 vereadores. Essa diferença de “popularidade” da Ação Integralista
Brasileira é apontada por Zanelatto (2012). Este autor aponta que na Região Sul do
estado havia um clima de progresso, principalmente impulsionado pela recente
mineração de carvão na cidade de Criciúma. Observa-se também uma chegada
dos imigrantes às posições de poder do sul catarinense: “A década de 30 marcara a
ascensão não só econômica, mas também política dos descendentes de imigrantes
europeus [...] em todo o sul catarinense.” (ZANELATTO, 2012, p. 230). Enquanto
isso, os imigrantes enfrentavam forte sub-representação política no norte do
estado, fato que colaborou para a alta adesão ao Integralismo.
Essa diferença de distribuição do poder é especialmente interessante para o
presente trabalho, tendo em vista a localização de Araranguá na Região Sul do
estado. Divergindo do cenário geral da Região Sul de Santa Catarina, é apontado
um cenário de enfraquecimento econômico e distúrbios políticos em Araranguá, o
que favorece o desenvolvimento da AIB no município (ZANELATTO, 2012, p. 247).
Quanto aos números do poder político integralista, a bibliograﬁa aponta uma
disputa acirrada na eleição para a prefeitura, ﬁcando vitorioso o candidato do
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Partido Liberal Catarinense (PLC), e a eleição de três vereadores integralistas. No
entanto, a presente pesquisa aponta uma divergência com o número de
vereadores eleitos. Sigamos para esta discussão.

isolamento étnico bem deﬁnido como em outras partes do estado HOBOLD,
2005, p. 116). Os imigrantes italianos, vindos de Urussanga, colonizaram o
Vale do Araranguá depois dos alemães, chegando ao ﬁm do século XIX
(HOBOLD, 2005, p. 126).
Uma família alemã, vinda do Norte, nos interessa particularmente: a família
Wendhausen. Como citado no trecho do jornal A Cidade, Jayme Wendhausen era
o Chefe Municipal da AIB em Araranguá. Em 1936, vai ser o candidato integralista
para a prefeitura, como veremos adiante. No entanto, vale destacar que a vida
política de Jayme, que possuía um comércio no centro da cidade, começa antes. É o
que se evidencia a partir da candidatura de Jayme para a Assembleia Constituinte
Estadual (ZANELATTO, 2012, p. 64) e do O ício nº 130 da Secretaria de Estado dos
Negócios do Interior e Justiça, enviado para o Prefeito Municipal no dia 15 de janeiro
1
de 1934, que trata da indicação de Jayme Wendhausen para o Conselho Consultivo
da cidade. O curioso é que três dias depois, no O ício nº 191, Jayme é exonerado do
cargo “a pedido”. Esses dois o ícios são as únicas informações disponíveis até
então, não sendo possível compreender a fundo este acontecimento. No entanto,
podemos inferir que, de alguma forma, Jayme não agradava o poder municipal.

. OS INTEGRALISTAS E AS ELEIÇÕES DE
ARARANGUÁ

EM

3.1 Alguns apontamentos sobre a AIB em Araranguá
O Integralismo inicia sua organização em Araranguá já no ﬁnal do ano de
1934, como aponta uma notícia do jornal lagunense A Cidade do dia seis de
abril de 1935:
A 3 de outubro, raiou para araranguá, marcando uma nova era. Foi nesse
dia, que reunidos na casa de Jayme Wendhausen, atual Chefe
Municipal, 27 brasileiros de braços erguidos juraram ﬁdelidade a Plínio
Salgado e juraram trabalhar na construção de um novo Brasil, grande e
forte. O representante do chefe provincial o companheiro Carlos Seara,
expôs brilhantemente a trilogia básica do integralismo, tendo o Dr.
Ricarte Freitas falado sobre a solenidade de juramento. Hoje somos

3.2 Os integralistas araranguaenses nas eleições de 1936

inclusive o subnúcleo de Jundiaí, 75 camisas verdes que comungam as
mesmas idéias lançadas do extremo norte ao extremo sul, pelo verbo
inﬂamado de Plínio Salgado, animados por uma força fenomenal que
arrasta para as ﬁleiras do sigma milhares brasileiros enojados das
eternas campanhas entre partidos, que desarmonizavam a família
brasileira. (A CIDADE, 1935, apud SABINO, 2005)

O militante integralista típico de Araranguá foi o pequeno proprietário urbano
ou rural de descendência alemã, italiana, polonesa, e outras procedências
(SABINO, 2005, p. 31). Os alemães que povoaram o município de Araranguá ainda
no século XIX vinham de outras regiões, como do sul, saindo de Torres, ou do norte
de Santa Catarina. Esses imigrantes desde cedo se misturaram com a população
local (à época majoritariamente de procedência açoriana), não ocorrendo um

A Ação Integralista Brasileira lança em Araranguá, nas eleições realizadas no 1º
de março de 1936, candidatos para todos os cargos em disputa: juiz de paz, vereador
e prefeito. No entanto, a bibliograﬁa disponível sobre o tema não aponta os nomes
de todos os candidatos para os respectivos cargos. Todos relatam a candidatura de
Jayme Wendhausen para a prefeitura, mas os candidatos para os cargos de vereador
e juiz de paz não aparecem em nenhuma bibliograﬁa. O máximo de informações
que podemos colher nesse sentido é a eleição do integralista Emilio Neis para o
cargo de vereador (ZANELATTO, 2012, p. 247) e o nome de todos os vereadores
eleitos, sem distinção partidária (TELES, 2005, p. 38).
2

Vale destacar que Caetano Lummertz já havia sido nomeado pelo governador Nereu Ramos para o
cargo de prefeito do município em 21 de fevereiro de 1936 (PREFEITO… 1936).
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Nesse sentido, uma tarefa central do presente trabalho foi buscar informações
sobre as eleições de 1936 em fontes da época. Iniciando pela candidatura ao cargo
2
de prefeito, são candidatos Caetano Lummertz , pelo Partido Liberal Catarinense
(PLC), e Jayme Wendhausen, pela Ação Integralista Brasileira (AIB). Encontramos
no jornal araranguaense Campinas de 22 de março de 1936 a relação de votos por
urna do município de Araranguá:

Para além da votação expressiva feita pelos integralistas, mostrando a força
política da AIB em Araranguá, podemos visualizar outra questão importante
nesta tabela. Das três urnas em que os integralistas venceram os liberais, duas
são de localidades de colonização italiana: Turvo e Volta Grande (HOBOLD,
3
2005, p. 126) . Essa informação corrobora com a tese de que o integralista típico
de Araranguá era imigrante.
Quanto à eleição para os sete cargos de vereador, é de suma importância para
atingir os objetivos do presente trabalho a descoberta dos nomes dos três
vereadores integralistas eleitos no pleito de 1936. O jornal Campinas traz os Editais
4
(1936) de convocação dos vereadores e juízes de paz eleitos , assinado pelo juiz
eleitoral Angelo Scarpa. Curiosamente, o jornal apenas indica o partido dos
vereadores suplentes. Para descobrir o partido dos vereadores titulares é preciso
5
analisar o artigo Uma visita honrosa (1936) do jornal Campinas , onde é relatada a
vinda do governador Nereu Ramos ao município de Araranguá, ocasião em
que são deﬁnidos os nomes do Partido Liberal Catarinense para o pleito
6
municipal. São os candidatos :

Tabela 1 - “Resultado do pleito realizado a 1º deste neste município”

Tabela 2 - Candidatos do Partido Liberal Catarinense para as eleições municipais

Fonte: autor.
2

Vale destacar que Caetano Lummertz já havia sido nomeado pelo governador Nereu Ramos para o
cargo de prefeito do município em 21 de fevereiro de 1936 (PREFEITO… 1936).
Quanto à outra localidade em que os integralistas venceram - “Pedra” -, não foi possível descobrir
seu tipo de colonização.
4
Ver Anexo A.
3

Fonte: RESULTADO do pleito realizado a deste neste município. Campinas. Araranguá, p. .

mar.

.
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Destes candidatos, cinco são eleitos para o cargo de vereador, sobrando apenas
duas possibilidades de vereadores integralistas. A partir dessa informação, o
presente trabalho abre uma divergência com a bibliograﬁa sobre o tema,
7
sustentando que foram eleitos dois vereadores integralistas, e não três . A relação
ﬁnal da eleição de vereadores ﬁca da seguinte forma:

Como já dito anteriormente, o jornal Campinas não aponta o pertencimento
partidário dos vereadores eleitos, de modo que é preciso conﬁrmar, de alguma
forma, o pertencimento dos vereadores que não eram candidatos pelo PLC - Emilio
Neis e José Cardoso Rocha - à AIB. Emilio Neis fora candidato da Ação Integralista
Brasileira para a Assembleia Constituinte Estadual em 1934 (ZANELATTO, 2012, p.
64), o que conﬁrma sua ﬁliação partidária integralista. Quanto a José Cardoso
Rocha, sustenta-se que também era integralista por duas razões: (i) o jornal
Campinas não cita em nenhum momento a presença de algum candidato
independente, por mais que fosse permitido esse tipo de candidatura na época; (ii) a
atuação de José Cardoso Rocha na Câmara Municipal é sempre coordenada com a
atuação de Emilio Neis, como veremos a seguir.
Por ﬁm, é importante destacar que Emilio Neis já possuía experiência política,
tendo sido presidente do Conselho Consultivo de Araranguá em 1931. No entanto,
sua trajetória é interrompida em 1932, quando é exonerado do Conselho “a
pedido” (ROCHA, 2012, pp. 44-45).

Tabela 3 - Vereadores e suplentes eleitos em Araranguá no pleito de 1936
com a indicação do seu pertencimento partidário

. OS INTEGRALISTAS NA CÂMARA MUNICIPAL EM
ARARANGUÁ

Fonte: autor.

5

Ver Anexo B.
Os candidatos a juiz de paz também são indicados, mas devido ao objeto deste trabalho, foi decidido
suprimir esta discussão.
7
Com essa alteração, o total de vereadores eleitos em SC e no Brasil ﬁca no número de 71 e 350,
respectivamente.
6

Para analisar a atuação dos vereadores integralistas na Câmara Municipal de
Araranguá, utiliza-se do Livro de Atas da Câmara como fonte. Este livro possui 100
páginas, das quais 54 estão preenchidas, e foi criado pelos vereadores eleitos em
1936, tendo como início a Sessão de Posse do prefeito Caetano Lummertz, em 18 de
abril de 1936, e como ﬁm uma última sessão da Câmara em 21 de setembro de 1937.
A última sessão dá um ﬁm repentino às atas, de modo que nenhum motivo é
declarado para o ﬁm das sessões, assim como nada é dito na ata da última sessão
que indique algum tipo de encerramento. É possível que a redação das atas tenha
sido transferida para outro livro, mas também se levanta como hipótese que as
sessões tenham simplesmente acabado, tendo em vista a baixa presença dos
vereadores nas últimas sessões.
O curto período de atuação dos vereadores integralistas (para além do ﬁm
repentino das atas, temos o golpe do Estado Novo e a consequente dissolução da

324

325

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

AIB em novembro de 1937) se mostra como um impeditivo para uma análise
detalhada, principalmente no que diz respeito ao entendimento de como os
integralistas araranguaenses pensavam a produção do Direito. No entanto,
podemos visualizar uma participação muito importante e ativa dos integralistas na
Câmara, principalmente por parte de Emilio Neis, que era o vereador mais ativo da
Câmara. Os integralistas certamente sabiam da importância da produção
legislativa na disputa política em um município. Ao todo, três propostas são
apresentadas pela AIB: o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araranguá; o
Projeto de Atribuições das Comissões Distritais; e um projeto sobre o subsídio do
prefeito. Para além disso, em diversas outras votações os vereadores integralistas se
mostraram determinantes.
Quanto aos projetos discutidos na Câmara, 21 deles se tornam leis municipais,
sendo que foi possível ter acesso ao texto inteiro de 15 leis, publicadas no jornal
Campinas1. As atas não apresentavam o conteúdo inteiro dos projetos de lei,
trazendo apenas o tema do qual tratavam. Dessa forma, não é possível trazer em
detalhes a íntegra de todos os projetos discutidos.
O tema majoritário dos projetos girava em torno da política orçamentária do
município, de modo que foi identiﬁcada na atuação integralista uma política de
controle dos gastos municipais. Essa atuação se tornou possível porque a AIB
constituiu um bloco majoritário com uma dissidência dos liberais. Serão discutidos
a seguir a formação do bloco supracitado, os projetos apresentados pelos
integralistas e a política de controle orçamentário.

Na terceira sessão, realizada no dia 17 de julho de 1936, visualizamos a
formação do bloco majoritário composto pela dissidência dos liberais. Em vez de
um projeto, a Comissão do Regimento Interno apresenta dois projetos. Um deles
por Abel Esteves de Aguiar (PLC), e outro por Emilio Neis (AIB) e Nicolau Machado
de Souza (PLC). Os dois projetos são postos em votação, ﬁcando da seguinte forma:
Tabela 4 - Votação do projeto de Regimento Interno do vereador Abel
Esteves de Aguiar

Fonte: autor.

Tabela 5 - Votação do projeto de Regimento Interno dos vereadores
Emilio Neis e Nicolau Machado de Souza

4.1 A formação do bloco liberal-integralista
Fonte: autor.

Na ocasião da posse do prefeito Caetano Lummertz, a ata indica aqueles que
assumiram cargos na Câmara Municipal, sem nenhuma menção aos
procedimentos da eleição de tais cargos. Ivan Villar Rabello é o presidente da
Câmara; Alfredo Teixeira da Rosa, o vice-presidente; Nicolau Machado de Souza,
1º secretário; Anselmo Amando de Borba, 2º secretário. Na mesma ocasião é
deﬁnida a comissão que elaborará um projeto de Regimento Interno da Câmara,
composta por Abel Esteves de Aguiar, Nicolau Machado de Souza e Emilio Neis.

A conﬁguração apresentada nas tabelas acima se repetirá em todas as
votações em que há divergência de posições entre os vereadores. A posição do
presidente Ivan Villar Rabello é incerta, uma vez que este não tinha direito ao
voto. Quanto às razões do surgimento de uma dissidência, podemos encontrar
algumas pistas no jornal Campinas. A edição de 10 de maio de 1936 traz a
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manchete: “É tensa a situação política de Araranguá, esperando-se uma cisão
no partido governista, caso o snr. Caetano Lummertz continue de mãos dadas
com o snr. Alcibiades Seára e seu grupicho”. Na mesma edição, temos um
artigo que trata do tema. Segundo o Campinas, desde as eleições tal cisão se
mostrava possível:

Vale destacar também que a formação do bloco liberal-integralista é
notada pelo jornal Campinas, que sempre se mostra como um jornal
10
simpático ao PLC e, principalmente, ao governo do município . No artigo
Ato Impatriótico (1936), o Campinas critica a atuação da maioria dos
vereadores, citando a negação de recursos por parte da Câmara, o que
forçaria a exoneração dos intendentes distritais. Emilio Neis cita este artigo
na sessão do dia 24 de julho de 1936, protestando “[...] contra a insinuação
menos digna e inverídica do referido artigo” (CÂMARA… 1936). Pede
inclusive que ﬁque registrado em ata o seu protesto, que é acompanhado
por todos os vereadores presentes: José Cardoso Rocha, Nicolau Machado
de Souza e Alfredo Teixeira da Rosa (todos do bloco liberal-integralista).

Desde o inicio da campanha eleitoral terminada a 1º de março ultimo,
vinhamos notando certo retraimento na forte corrente que militava sob a
orientação dos snrs. Caetano Francisco Lummertz, atual Prefeito
Municipal, Abel Esteves de Aguiar e Arnaldo Napoli. Havia mesmo certo
numero de eleitores, ﬁliados ao partido que sufragou o nome do snr.
Lummertz, que manifestava a intenção de se abster desse pleito, o que se
comentava com muita reserva, até que se conheceu o motivo que
ocasionara esse fato que então parecia insolito. É que o snr. Alcibiades

4.2 Projetos apresentados pela AIB

Seára, pernicioso elemento que combatera sistematicamente a sã politica
cheﬁado pelo prestigioso coronel João Fernandes, de saudosa memoria,
colocara-se á frente da campanha organizada pelo snr. Lummertz e
amigos e se impunha com o aplauso desses chefes.
[...]
Empossado o snr. Lummertz, esperava-se que o snr. Seára se retirasse aos
bastidores de sua vida privada, pois já havia conseguido o que desejava,
mas o homem meteu a cara ao tempo, como diz o Zé povinho, e ei-lo a
solicitar nomeações e exonerações, sendo sempre atendido pelos poderes
competentes!
Os mais desgostosas com essa funesta situação creada pela
condescendencia de quem poderia opor-se a insinuações perﬁdas,
dirigiram-se a certo politico nesta cidade, convidando-o para cheﬁar o
partido que surge da cisão. (POLÍTICA... 1936)

A partir do artigo citado, podemos compreender melhor a formação da
dissidência nos liberais. No entanto, não foi possível, a partir das fontes
apresentadas, compreender a fundo as razões das discordâncias entre o
9
grupo dissidente e a ﬁgura política de Alcebíades Seara .

Todos os três projetos da AIB - o Projeto de Regimento Interno, o Projeto de
Atribuições das Comissões Distritais e o projeto sobre o subsídio do prefeito foram apresentados pelo vereador Emilio Neis. O primeiro trata da criação de um
regimento interno para a Câmara Municipal, recém saída da sua condição
anterior de Conselho Consultivo. Não foi possível ter acesso à íntegra do projeto
apresentado e nem do regimento aprovado e publicado. Quanto à votação,
veriﬁca-se que após a disputa com o projeto do vereador Abel Esteves de Aguiar, a
versão ﬁnal de Emilio Neis e Nicolau Machado de Souza é aprovada por
unanimidade, com uma emenda trazida por Anselmo Amando de Borba, na
sessão do dia 13 de julho de 1936.
O projeto das comissões distritais é apresentado na sessão do dia 13 de julho
de 1936 e é discutido na sessão do dia seguinte, onde é tido um “[...] pleno acordo
com toda a câmara, duas emendas ao referido projecto” (CÂMARA… 1936). Na
segunda sessão do dia 14 de julho o Projeto das Atribuições das Comissões
9

A ala governista não deixa barato o artigo do Campinas, escrevendo respostas publicadas em outras
edições do jornal.
10
O artigo “Política Local” ﬁgura-se como uma exceção do comportamento do jornal Campinas frente
ao Governo Municipal. Em diversas edições, o jornal elogia a prefeitura e o prefeito e seus colegas
políticos.
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Distritais é aprovado por unanimidade. Não é possível ter acesso a íntegra deste
projeto, mas veriﬁcamos a sua aplicação na indicação dos membros das
comissões distritais ocorrida na sessão do dia 15 de julho de 1936 e também em
documentos encontrados no Arquivo Municipal de Araranguá que relatam a
posse das comissões em diversas localidades.
Por ﬁm, o projeto sobre o subsídio do prefeito é aprovado por unanimidade,
como relata a ata da sessão do dia 24 de julho de 1936. Todavia, não é possível
extrair nenhuma outra informação sobre esse projeto, sendo impossível
determinar se vinha como restrição ou bene ício ao prefeito.
Visualizamos que todos os projetos apresentados pela AIB foram aprovados,
fato que provavelmente decorre da formação do bloco liberal-integralista. Vale
também destacar o interesse da Ação Integralista Brasileira na organização
normativa do município, seja através da legislação interna da Câmara, seja a
partir do olhar direcionado às diversas regiões do município e a necessidade da
sua representação política. Já o projeto acerca do subsídio do prefeito é um
indicativo do interesse no controle orçamentário por parte dos integralistas, fato
que será analisado a seguir.

100$000 (cem mil-reis) aos intendentes distritais. Rejeitado por três votos contra
um, sendo contrários os vereadores Nicolau Machado de Souza, Emilio Neis e José
11
Cardoso Rocha, e favorável o vereador Anselmo Amando de Borba . Esse é o
projeto citado no artigo “Ato Impatriótico” do jornal Campinas, que foi tratado
anteriormente neste trabalho. Visualizamos aqui uma clara oposição ao Governo
Municipal, sendo imposta uma restrição orçamentária a um cargo que é fruto de
indicação da Prefeitura.
O segundo projeto a ser discutido é o sexto apresentado no dia 15 de julho e trata
do aumento do número de funcionários municipais. O placar é o mesmo do projeto
anterior. Veriﬁca-se aqui uma atuação no sentido de cortar os gastos municipais e
possíveis cargos que seriam de indicação da prefeitura. Podemos supor também
um “tom” moralizador contra uma política de conchavos.
O terceiro projeto é o sétimo da sessão supracitada, tratando de um pedido do
prefeito para a abertura de um crédito suplementar no valor de 17:540$000
(dezessete contos quinhentos e quarenta mil-reis). É rejeitado pelo mesmo placar
de três contra um. Novamente, observamos um controle do orçamento da
prefeitura no sentido de diminuir os gastos.
Um outro projeto que também expressa a atuação do bloco liberalintegralista é o trazido por Nicolau Machado de Souza na ocasião da sessão
do dia 24 de julho de 1936. Tal projeto, aprovado por unanimidade dos
presentes (todos do bloco liberal-integralista), diz respeito ao aumento dos
salários do amanuense municipal e do ﬁscal urbano contínuo para 160$000
e 150$000, respectivamente. Essa é uma das leis que temos acesso a partir do
jornal Campinas:

4.3 A política de controle orçamentário do bloco liberal-integralista
Como dito anteriormente, a grande maioria dos projetos discutidos na
Câmara Municipal foram acerca do orçamento municipal, seja da Prefeitura, seja
da Câmara. Nesse sentido, serão apresentados alguns projetos que apontam a
política de controle orçamentário exercida pelo bloco liberal-integralista, que
certamente tinha consciência da importância do manejo da produção do Direito
com vistas ao controle do poder político exercido através do orçamento
municipal. Vale destacar que essa política era exercida tanto concedendo à
Prefeitura, quanto recusando suas solicitações, bem como gerando novos
encargos. Durante todo o período de atuação do bloco liberal-integralista, o
Governo Municipal ﬁcou refém da maioria da Câmara.
O primeiro projeto a ser discutido é o quarto projeto apresentado pelo prefeito
na segunda sessão do dia 15 de julho de 1936 e diz respeito à ﬁxação do salário de

LEI Nº 5
O cidadão Caetano Francisco Lummertz, Prefeito Municipal de
Araranguá, no uso de suas atribuições. Faço saber a todos os habitantes
deste Município que a Câmara Municipal promulgou a seguinte Lei:
9

A ala governista não deixa barato o artigo do Campinas, escrevendo respostas publicadas em outras
edições do jornal.
10
O artigo “Política Local” ﬁgura-se como uma exceção do comportamento do jornal Campinas frente
ao Governo Municipal. Em diversas edições, o jornal elogia a prefeitura e o prefeito e seus colegas
políticos.
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Artigo 2º – Fica o poder executivo autorisado a abrir um credito
Artigo 1º – Ficam elevados a cento e sessenta mil reis (160$000) mensal,

suplementar na verba “Despezas Policial” do orçamento em vigor, na

os vencimentos do Amanuense municipal, assim como a cento e

quantia de cento e vinte mil reis (120$000) para pagameno ao acrescimo

cincoenta mil reis (150$000) por mês os vencimentos do Fiscal Urbano

que se refere o art. 1º da presente Lei.

contínuo, da mesma Repartição, acontar do dia primeiro de julho de
(1936) mil novecentos e trinta e seis.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrario. (PREFEITURA…
4 out. 1936)

Artigo 2º – Revogam-se as disposições em contrario. (PREFEITURA… 4
out. 1936)

Esta lei expressa a preocupação que o bloco tinha com as camadas médias do
funcionalismo público municipal, o que podemos supor que possui relação com o
pertencimento dos integralistas também às camadas médias da sociedade.
Também deixa evidente a política de controle orçamentário exercida pelo bloco
liberal-integralista.
Por ﬁm, os dois últimos projetos a serem discutidos são apresentados e votados
na sessão do dia 27 de julho de 1936. O primeiro trata de um requerimento feito pelo
cidadão Patrício José Pereira pedindo o restabelecimento de seu antigo salário, que
fora rebaixado em 20$000. Foi aprovado por três votos contra um, sendo
favoráveis os vereadores Nicolau Machado de Souza, Emilio Neis e José Cardoso
Rocha. O vereador Abel Esteves de Aguiar, votando contra o requerimento, alega
“[...] falta de informação se o thesouro municipal poderia comportar o acrescimo
pedido” (CÂMARA… 1936). Supõe-se que este projeto corresponda a Lei nº 6,
trazida no jornal Campinas:
LEI Nº 6
O cidadão Caetano Francisco Lummertz, Prefeito Municipal de

Da mesma forma que a Lei nº 5, a Lei nº 6 também traz o aumento salarial de
um funcionário pública municipal pertencente às camadas médias e é um exemplo
da política de controle orçamentário.
Por ﬁm, o outro projeto apresentado na sessão do dia 27 de julho também é
expressão da política de controle orçamentário. Trata da abertura de um crédito
suplementar para a Câmara Municipal no valor de 1:000$000, para que seja
possível imprimir o Regimento Interno, a “Organização e Atribuições das
Comissões Distritais” e o Código de Posturas. Trazido pelo vereador Nicolau
Machado de Souza, é aprovado pelo mesmo placar do projeto anterior, tendo o
vereador Abel justiﬁcado seu voto contrário pelo mesmo motivo. Supõe-se que
corresponda a Lei nº 3, também veiculada no jornal Campinas:
LEI Nº 3
O Cidadão Caetano Francisco Lummertz, Prefeito Municipal de
Araranguá, no uso de suas atribuições, faz saber que a Camara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica creado um credito suplementar para o expediente desta
Câmara na quantoa de um conto de réis (1:000$000).

Araranguá, no uso de suas atribuições. Faço saber a todos os habitantes
deste Município que a Câmara Municipal promulgou a seguinte Lei:
Artigo 1º – ﬁca elevado a cento e vinte mil reis (120$000) mensal, o
ordenado do carcereiro da Cadeia Publica desta cidade, a contar de 1º de
Julho de mil novecentos e trinta e seis (1936)

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrario. (PREFEITURA… 9 ago. 1936)

A partir dos projetos discutidos, ﬁcou evidente o exercício do controle da
política orçamentária pelo bloco liberal-integralista, que certamente sofria forte
inﬂuência política dos integralista a partir da ﬁgura de Emilio Neis. Vale destacar
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não só o poder concentrado pela capacidade de controlar os gastos municipais,
exercido através do Direito, mas também o sentido da atuação da AIB. Os dois
primeiros projetos discutidos trazem uma oposição ao modo de governar típico dos
setores dominantes da política, carregando um “tom” de mudança e moralização
do exercício da política. Já as leis nº 5 e 6 expressam, como já indicado, a
preocupação da Ação Integralista Brasileira com os setores médios da sociedade.
Revela-se aqui que o estudo dessa atuação extremamente particular da AIB é
carregada de um fundo ideológico, trazendo bons indicativos do tipo de
preocupação que os integralistas tinham com o Poder Municipal.

projeto político-ideológico da Ação Integralista Brasileira e a atuação dos
vereadores Emilio Neis e José Cardoso Rocha, o que demonstra o nível de coesão
que a AIB possuía na sua atuação. Para além disso, o sentido da política dos
integralistas é um indicativo de um caminho a seguir para se entender a visão da
AIB acerca da criação do Direito. O próximo passo é avançar neste entendimento,
na certeza de que a conjuntura histórica nos cobra respostas.
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Fonte: Arquivo Municipal de Araranguá.
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ANEXO B – Vinda de Nereu Ramos a Araranguá.

Fonte: Arquivo Municipal de Araranguá.

Fonte: Arquivo Municipal de Araranguá.
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O PODER MODERADOR NA CONSTITUIÇÃO DE
: A TEORIA DE BENJAMIN CONSTANT,
DOUTRINA E PRÁTICA

inviolabilidade da ﬁgura do imperador e a responsabilidade ministerial, que
buscam harmonizar as práticas constitucionais com a existência do Poder
Moderador. Como esforço histórico para delimitar o modo como tal instituto era
compreendido pelos juristas à época, é feito um breve apanhado da doutrina
constitucional imperial, através do qual se busca demonstrar como os juristas
contemporâneos ao império concebiam, estudavam e aplicavam o Poder
Moderador. Por ﬁm, de forma panorâmica, serão comparadas as práticas
constitucionais de Dom Pedro I e Dom Pedro II, de forma a demonstrar que,
embora seja um instituto que se tornou polêmico pela centralização de poder feita
por Dom Pedro I, o Poder Moderador pode se mostrar maleável, como prova o
segundo imperador brasileiro, que o aplicou com maior parcimônia, possivelmente
de forma mais próxima da teoria de Benjamin Constant.

Pietra Nascimento Becel Gonçalves*

Resumo: O presente trabalho tem por ﬁm a comparação entre o instituto do Poder
Moderador conforme foi positivado na Constituição Política do Império do Brazil,
de 1824, e a obra do pensador liberal francês, Benjamin Constant (1767 – 1830),
conforme sua idealização de modelo constitucional cuja chave de torque é o Poder
Real (pouvoir royal). A pesquisa se dá através do estudo da teoria política de
Benjamin Constant, na ﬁgura de sua principal obra: Escritos de Política; da própria
Constituição de 1824; textos dogmáticos à época que se constituem hoje como
clássicos do constitucionalismo imperial, tais como: José Antônio Pimenta Bueno,
Marques de São Vicente; Paulino José Soares de Sousa, visconde de Uruguai; Brás
Florentino Henriques de Souza; Zacarias de Góes e Vasconcellos; e da revisão
bibliográﬁca de artigos escritos sobre o tema. Estabelece-se que o pensamento do
ﬁlósofo francês teve, de fato, grande importância e inﬂuência na delimitação do
primeiro documento constitucional brasileiro. Para que seja possível o traçar da
relação de inﬂuência entre Benjamin Constant e o Poder Moderador imperial, em
um primeiro momento delimita-se a teoria do Poder Neutro e, além disso, busca-se
provar que tal teoria já encontrava-se disseminada nos mais altos meios políticos
brasileiros mesmo antes da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 (projeto
no qual o Poder Moderador não constava), ou seja, não foi importada de súbito por
Dom Pedro I com a outorga da Constituição. A partir da compreensão da teoria
original, prossegue-se com uma análise da Constituição Brasileira de 1824, de
modo a tentar identiﬁcar, ainda que brevemente, quais outros aspectos podem ser
remetidos à teoria política de Benjamin Constant, como por exemplo a
* Graduanda do curso de Direito pela UFSC. Bolsista PIBIC sob orientação do Prof. Dr. Arno Dal Ri
Júnior, na área de História do Direito. Membro do Grupo de Pesquisa Ius Commune (UFSC/CNPq). Email: pietrabecel@gmail.com. Currículo na plataforma lattes: http://lattes.cnpq.br/9905671011708798.

Palavras-chave: poder moderador; Benjamin Constant; constituição de 1824; história
do direito; constitucionalismo liberal.

Abstract: The present essay aims to compare the institute of the “Moderating
Power” (poder moderador) as it was put by the Political Constitution of the Empire
of Brazil of 1824, and the works of the French liberal philosopher, Benjamin
Constant (1767 – 1830), according to his idealization of a constitutional model
whose main force is the Pouvoir Royal. This research is made possible through the
study of Benjamin Constant`s political theory, in the ﬁgure of his most valuable
work: Oeuvres Politiques; of the Constitution itself; juridical essays of the time,
which today are celebrated as classical works, with names such as: José Antônio
Pimenta Bueno, Marques de São Vicente; Paulino José Soares de Sousa, visconde
de Uruguai; Brás Florentino Henriques de Souza; Zacarias de Góes e Vasconcellos;
and a bibliographical review of articles which treat of the topic of the Moderating
Power. In order to enable a connection between Benjamin Constant and the
imperial Moderating Power, there is, at ﬁrst, the delimitation of the theory of the
Pouvoir Royal, as well as a quest to prove that this given theory was already present
in the highest Brazilian political spheres, even before the dissolution of the
Constituent Assembly of 1823 (project in which there was no record of the
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Moderating Power), so that it was not, therefore, inadvertently imported by Dom
Pedro I with the bestowal of the Constitution. From the comprehension of the
original theory, it is possible to peruse an analysis of the Brazilian Constitution of
1824, in such a way that identiﬁes, even brieﬂy, which other aspects could be
referred to the political theory of Benjamin Constant, such as the inviolability of the
ﬁgure of the Emperor and the ministerial responsibility, as a way to harmonize the
constitution practices with the existence of the Moderating Power. As a historical
eﬀort to understand how this institute was comprehended by the eminent jurists at
the time, a brief overview of the imperial constitutional doctrine is compiled, in an
eﬀort to put light to how they entertained, studied and applied the Moderating
Power. At last, in a panoramic view, the constitutional practice of Dom Pedro I and
Dom Pedro II are compared, as a way to demonstrate that, despite the polemic
centralization of power carried by Dom Pedro I with the constitution, the
Moderating Power can show itself to be remarkably malleable, as the second
emperor of Brazil proves by applying it with greater prudence, possibly in a more
faithful manner to the theory of Benjamin Constant.
Keywords: moderating power; Benjamin Constant; constitution of 1824; legal
history; liberal constitutionalism.
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OLIVEIRA, Vallisney de Souza. Revista Dialética de Direito Processual: deveres éticos no processo.
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. INTRODUÇÃO
A pesquisa que aqui se faz presente objetiva explicitar como a teoria de
Benjamin Constant veio a inﬂuenciar a Constituição de 1824, especiﬁcamente o
instituto do Poder Moderador, cuja atribuição ao teórico é pacíﬁca. Assim, analisase uma das primeiras grandes inﬂuências do constitucionalismo brasileiro: a
principal inspiração do Imperador para a outorga da própria Constituição.
Para que se alcance tal objetivo, o artigo é estruturado de forma a seguir uma
ordem lógica de desenvolvimento do instituto, de seu momento mais abstrato até
sua efetiva concretização. Sendo assim, a análise se inicia na abstração teórica de
Benjamin Constant, em seguida olha para a discussão política que antecedeu a
elaboração da Constituição, a efetiva positivação constitucional em 1824, e em 1826
em Portugal, e ﬁnalmente, em seu momento mais concreto, estuda-se brevemente
a aplicação feita pelos dois imperadores brasileiros.
Para que embase a discussão que aqui terá curso, em um primeiro momento é
feita a apresentação da teoria de Benjamin Constant, como via o quarto poder, ao
qual deu o nome de Poder Neutro como um ferramenta de harmonização que
impediria que os demais poderes entrassem em conﬂito entre si, e, dessa forma,
manteria a unidade e paz do Estado. Além disso, são apontados outros aspectos da
teoria que são relevantes para o estudo do caso brasileiro, tais como a obrigatória
limitação da soberania e a sumária importância da liberdade.
Em um segundo momento, se analisa os artigos nos quais a Constituição de
1824 institui o Poder Moderador, onde se veriﬁcará como se relacionam com a
teoria anteriormente analisada. Ademais, se veriﬁcará o que era dito nas obras que
jurídicas constitucionais acerca do quarto poder. Também será estudada a Carta
Constitucional portuguesa de 1826, também oferecida por D. Pedro I para ceriﬁcar
se existem aspectos em comum com a Constituição Brasileira – caso a resposta seja
positiva, se averiguará se há a possibilidade de estender os elogios feitos pelo
próprio Benjamin Constant para a Carta portuguesa à Constituição brasileira.
Derradeira será a análise da prática constitucional, quando se examinará o uso
feito do instituto pelos governantes brasileiros, de modo a descobrir se o quarto
poder estava sujeito às inﬂuências do momento político do país e, acima de tudo, da
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personalidade do próprio governante. Assim, será feito o estudo do momento mais
concreto que um instituto pode viver, completando o panorama proposto de um
estudo que cubra da abstrariedade à prática o importante poder teorizado por
Benjamin Constant.
Dessa forma, não há um estudo completo do diálogo entre Benjamin Constant
e o Poder Moderador brasileira, visto a impossibilidade de tão grandioso objetivo,
mas é apresentado um amplo panorama – possibilitado pelo período relativamente
curto de existência do quarto poder e por seu referencial teórico claro – da ﬁgura de
grande relevância histórica que é o Poder Moderador.
Espera-se, a partir do panorama que aqui será construído, auferir que a obra de
Benjamin Constant permeia tanto a discussão política quanto a doutrina jurídica e a
prática constitucional, dada a excepcional contribuição de sua teoria para a
elaboração da Constituição de 1824.

após meras duas décadas do ﬁm do Período do Terror, veio à luz a obra mais
importante para análise que aqui toma lugar, Réﬂexions Sur Les Constitutions.
A instabilidade política e institucional da França pós-revolucionária, entre as
idas e vindas de Napoleão Bonaparte ao poder, não se omite de causar impressão
sobre o autor. Hostil ao imperador mítico, em 1814 publica De l'esprit de conquête et
de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne, livro no qual critica as
práticas militares de conquista tão particulares à França da época, considerando-as
3
anacrônicas e incompatíveis com a modernidade , e que explicita o descontentamento
de Benjamin Constant para com o cenário político no qual se inseria.
Assim, Benjamin Constant busca construir uma ﬁlosoﬁa política que se adeque
a seu tempo; que consista na manutenção das conquistas alcançadas pela
Revolução Francesa, ao negar o caráter absoluto do poder monárquico
(CONSTANT, 1814, p. 4), mas faça cessar as conturbações trazidas pela quebra
radical com o modelo político anterior. Dessa forma, a palavra equilíbrio é
fundamental para a compreensão de sua teoria. Isso se veriﬁca de especial modo no
Poder Neutro, que é fundamentalmente um instrumento de manutenção do
4
equilíbrio e harmonização dos poderes políticos que constituem uma Nação .
Insatisfeito com o governo francês, e inspirado pela monarquia constitucional
5
6
inglesa e pelos trabalhos do Conde de Clermont-Tonnerre , escreveu as obras que
tanto inﬂuenciariam, poucos anos depois, a criação da primeira Constituição
brasileira. A base da teoria política aplicada é uma ﬂexibilização da clássica teoria da
separação dos poderes, baseada na hipótese de que é necessário que haja o
7
acréscimo de mais um poder aos clássicos três de Montesquieu, que possa regular

. A CONSTITUIÇÃO IMPERIAL ENAMORADA DE
1
BENJAMIN CONSTANT
2.1 A Teorização do Poder Neutro por Benjamin Constant
É impossível que se estude o Poder Moderador, quarto poder instituído pela
Constituição Imperial Brasileira, sem que se tome como ponto de partida a teoria
2
de Benjamin Constant, em especial a ﬁgura do Poder Neutro . A teoria política em
questão foi produzida em um período bastante conturbado da história francesa –
1

Benjamin Constant de La Rebecque nasceu em 25 de outubro de 1767 em Lausanne, na Suíça, descendente de
antigas famílias francesas lá refugiadas, e muito lutou e sofreu por seu reconhecimento como cidadão francês,
especialmente para que pudesse exercer papeis políticos. De fato, exerceu o cargo de tribuno entre 1795 e 1803, e
se estabeleceu deﬁnitivamente em Paris em 1816, com contínua atividade política, com campanha constante
contra os Bourbons, e eventualmente, torna-se um dos chefes do partido liberal, com sua eleição para a Câmara
dos Deputados. (Vide CONSTANT, 2005 p. XI -XXII).
2
Devido a proximidade conceitual, é pertinente que se faça uma breve diferenciação entre o Poder Neutro, o
Poder Real e o Poder Moderador. O Poder Neutro é o que é de fato teorizado por Benjamin Constant: poder que
possui prerrogativas que propiciam que se tenha controle sobre os demais poderes, de forma a fazer cessar
qualquer disputa ou conluio entre eles. Já o Poder Real, não é nada mais do que a forma através da qual o Poder
Neutro se manifesta em uma monarquia, concentrado nas mãos do rei. O Poder Moderador, por sua vez, é a
nomenclatura escolhida pela Constituição Política do Império do Brasil de 1824 para identiﬁcar um quarto poder
que, como será discutido aqui, se inspira largamente, de forma quase literal, na ﬁgura do Poder Neutro.

3

Un gouvernement qui voudrait aujourd'hui pousser à la guerre et aux conquêtes un peuple européen, commettrait donc
un grossier et funeste anachronisme. Il travaillerait à donner à sa nation une impulsion contraire à la nature. Aucun des
motifs qui portaient les hommes d'autrefois à braver tant de périls, à supporter tant de fatigues, n'existant pour les hommes
de nos jours, il faudrait leur oﬀrir d'autres motifs, tirés de l'état actuel de la civilisation, il faudrait les animer aux combats
par ce môme amour des jouissances, qui, laissé à lui-même, ne les disposerait qu'à la paix. (CONSTANT, 1918. p. 15)
4
Tal ﬁnalidade de harmonização entre os poderes é muito bem expressa por Benjamin Constant na seguinte
passagem, na qual fala da Constituição inglesa, sua grande musa: “ [...] voyez comme la constitution anglaise emploie
le pouvoir royal à mettre ﬁn à toute litte dangereuse et à rétablir l’harmonie entre les autres pouvoirs” (CONSTANT, 1814
p. 4)
5
já no prólogo a Réﬂexions sur les Constitutions Benjamin Constant confessa a inspiração na Constituição Inglesa,
ainda que nessa não exista nominalmente o Poder Neutro: Je n'ai point cherché l'originalité je ne me suis, sur beaucoup
de points, écarté en rien de la Constitution anglaise j'ai plutôt expliqué pourquoi ce qui existait en Angleterre était bon, que
je n'ai proposé quelque chose de nouveau. (CONSTANT, Benjamin. Reﬂexions sur les consttutions. Paris: 1814 p. vii).

346

347

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

os demais com o condão de impedir que se unam e se tornem tirânicos, ou deixem
de lado os interesses nacionais ao se focarem em disputas internas. No Brasil, o
quarto poder se batizou Poder Moderador.
8
Uma vez que a razão de ser do Poder Neutro é a manutenção da liberdade , é
pertinente que se entenda a concepção de soberania do autor, já que é através desta
9
que aquela será alcançada. Embora teça duras críticas à visão rousseauniana ,
Constant localiza a soberania nacional no povo – entretanto, deixa muito claro que
tal soberania jamais será ilimitada, e deve assim encontrar seu limite nas próprias
liberdades individuais, conforme ensina a passagem:

impossível que se tornem despóticos pela união, haja vista que a soma dos poderes
designados não é absoluta: há uma parcela da soberania que jamais poderá ser
delegada pelo povo a seus representantes, pois a própria soberania do povo é limitada,
de forma que existem direitos indisponíveis, dos quais não se pode abrir mão. Assim,
é impossível que o governo se volte contra os direitos mais fundamentais do cidadão,
notavelmente os que dizem respeito a sua liberdade individual.
Em uma monarquia constitucional, o Poder Neutro está nas mãos do
Imperador, o qual, idealmente, não faria parte de qualquer um dos demais
poderes, de modo que não tenha interesse em usar seu poder para destruir as
demais fatias do poder estatal às quais não pertença. Isso é, deve manter-se
para além dos demais poderes do governo, olhando-os de cima, com a
capacidade de usar sua força para harmonizá-los, mas jamais ser parte deles e
sem se permitir ser ator em lutas por poder. Em se preservar de tal forma longe
de qualquer hostilidade entre facções, mas com o poder de impor aos demais
poderes seu equilíbrio e temperança, torna-se uma colossal força preservadora
e reparadora, que representaria a própria vontade da nação. Resume o cerne da
teoria a seguinte passagem:

A soberania só existe de maneira limitada e relativa. No ponto em que
começa a independência e a existência individuais detém-se a jurisdição
dessa soberania. Se a sociedade passa essa linha, torna-se tão culpada
quanto o déspota que só tem por título o gládio exterminador; a sociedade
não pode exceder sua competência sem ser usurpadora, e a maioria, sem
ser facciosa. (CONSTANT, 2005, p. 9)

Tal limitação à soberania reﬂete-se na divisão dos poderes de forma que é
6

Também nas páginas iniciais de Réﬂexions sur les Constitutions Benjamin Constant credita Clermont-Tonnerre
pelo gérmen inicial do Poder Neutro: On s’étonnera de ce que je distingue le puvoir royal du pouvoir exécutif. Cette
distinction, toujours méconnue, est três-importante. Elle est, peut-être, la clef de toute organisation politique. Je n’em
reclame pas l’honneur: on em trouve le germe dans les écrits d’um homme fort éclairé [M. de Clermont-Tonnerre]qui a péri
durant nos troubles, comme presque tous les hommes éclairés.(CONSTANT, 1814 p. 2) Esse fato era conhecido dos
estudiosos do império, sendo inclusive citado pelo Visconde do Uruguai (URUGUAY, 1862, p. 37 – 38).
7
Na verdade, Benjamin Constant identiﬁca em uma monarquia constitucional cinco poderes: o poder real; o poder
executivo; o poder representativo da duração; o poder representativo da opinião pública e o poder judiciário
(CONSTANT, 2005, p. 19), entretanto, uma vez que os poderes representativos da duração e da opinião pública se
identiﬁcam, respectivamente, com o senado e a câmara, se encontram ambos dentro do poder legislativo. Dessa
forma, foi feita a opção por trata-los como um único poder, com o objetivo de simpliﬁcar a síntese da teoria do autor
e sua identiﬁcação com a Constituição brasileira, e possibilitar o uso da expressão clássica dos “quatro poderes de
Benjamin Constant”. Além disso, o próprio Benjamin Constant, em outro momento, fala em três poderes ao qual
um quarto será acrescido: Os três poderes políticos, tais como os conhecemos aqui – o poder executivo, o legislativo
e o judiciário [...]. (CONSTANT, 2005. p. 204).
8
A grande preocupação com a liberdade é expressa já no prólogo de Réﬂexions, onde se lê: “ Sous une monarchie, le
Roi doit posséder tout cette puissance qui est compatible avec la liberté, et cette puissance doit être revêtue de formes
imposantes et majestueuses; car, dans une monarchie, la sécurité du monarque est l’une des garanties de la liberté, et cette
sécurité ne peut naître que de la conscience d’une force suﬃsante.” (BENJAMIN, 1814, viij).
9
Benjamin Constant escreve sobre Jean-Jacques Rousseau: “O assentimento da minoria não basta, de modo algum,
em todos os casos, para legitimar seus atos [...]Rousseau desconheceu essa verdade, e seu erro fez do seu contrato social,
tantas vezes invocado em favor da liberdade, o mais terrível auxiliar de todos os gêneros do despotismo”. (CONSTANT,
2005. p. 10).

A monarquia constitucional nos proporciona, como já disse, esse poder
neutro, tão indispensável a qualquer liberdade regular. O rei, num país
livre, é um ser à parte, superior às diversidades de opinião, sem outro
interesse que a manutenção da ordem e a manutenção da liberdade,
sem nunca poder entrar na condição comum, inacessível por
conseguinte a todas as paixões que essa condição faz nascer e a todas as
que a perspectiva de tirar algum proveito alimenta necessariamente no
coração dos agentes investidos de um poder momentâneo.
(CONSTANT, 2005, p. 22)

Em consequência do lugar único ocupado pelo detentor do Poder Real, a
pessoa do monarca deve ser irresponsável: toda responsabilidade deve recair
sobre o poder ministerial, o qual, por sua vez, emana do poder real. Dessa forma,
o ministro deve obediência ao monarca ao assumir a responsabilidades pelos
seus atos, obediência essa que será limitada pela própria consciência do ministro,
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o qual poderá apresentar sua demissão de modo a indeferir o ato. Quem julgará
então o monarca e o ministro será a opinião pública. Dessa forma, os ministros são
10
o meio através do qual o monarca deverá governar .
Benjamin Constant enumera as prerrogativas que cabem aos monarcas
constitucionais: agraciar, corrigindo possíveis erros e severidades do poder judicial;
indicar pares para a câmara hereditária, para que os senadores com a mesma
postura que a sua mantenham-se como maioria, sem que seja necessário dissolvêla, como é feito com a câmara representativa; nomear os órgãos das leis como
garantia social do gozo da ordem pública; dissolver as assembleias
11
representativas ; nomear ministros e destituí-los; e ﬁnalmente, distribuir graças,
12
favores e recompensas.
Tais prerrogativas sintetizam o Poder Real: um quarto poder que traga maior
equilíbrio aos demais. Enquanto o direito de agraciar faz com que o monarca seja
capaz de subjugar as decisões do poder judiciário; a capacidade de nomear pares
para a câmara hereditária e dissolver as assembleias representativas garantem
controle sobre o poder legislativo; e ao nomear e demitir ministros exerce
diretamente poder sobre o executivo ao ditar sua composição.
Dessa forma, elegantemente é erigida a teoria que inspiraria a elaboração de
importantíssimos artigos da Constituição de 1824, que marcou a história como
pioneira na implementação concreta da teoria política de Benjamin Constant.
10

O poder ministerial é de tal modo o único meio da execução numa Constituição livre, que o monarca não propões nada
que não seja por intermédio dos seus ministros: ele não ordena nada, sem que a assinatura destes ofereça à nação a
garantia da responsabilidade ministerial (CONSTANT, 2005 p. 27).
11
Embora seja uma atribuição que possa parecer desproporcionalmente autoritária hoje, a dissolução da
assembleia era aqui defendida de forma a proteger a nação de seus desmandos, fazer com que não sejam
“candidatos da tirania”.
12
enjamin Constant explicita as atribuições do Poder Neutro na passagem: “Il reste aux monarques, sous une
constitution libre, de nobles, belles, sublimes prérogatives. A eux appartient ce droit de faire grâce, droit d’une nature
presque divine, qui répare les erreurs de la justice humaine, ou ses sévérités trop inﬂexibles, qui sont aussi des erreurs : à eux
appartient le droit d’investir les citoyens distingués d’une illustration durable, en les plaçant dans cette magistrature
héréditaire, qui réunir l’éclat du passé à la solennité des plus hautes fonctions politiques : à eux appartient le droit de
nommer les organes des lois, eu d’assurer à la société la jouissance de l’ordre public, et à l’innocence la sécurité : à eux
appartient le droit de dissoudre les assemblées représentatives, et de préserver ainsi la nation des égarements de ses
mandataires, en l’appelant à de nouveaux choix : à eux appartient la nomination des ministres, nomination qui dirige vers
le monarque la reconnaissance nationale, quand les ministres s’acquittent dignement de la mission qu’il leur a conﬁée : à
eux appartient enﬁn la distribution des grâces, des faveurs, des récompenses, ;a prérogative de payer d’un regard ou d’un
mot les services rendus à l’état, prérogative qui donne à ;a monarchie un trésor d’opinion inépuisable, qui fait de tous les
amours-propres autant de serviteurs, de toutes les ambitions autant de tributaires. (CONSTANT, 1815 p. 54-56)
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2.2 A Presença que precede 1824
Uma das críticas mais contundentes e relevantes à Constituição de 1824 é o
caráter autoritário que assume Dom Pedro I quando, de forma inesperada,
concentra em si mesmo tanto poder, pois não havia no projeto de Constituição de
1823 qualquer menção ao Poder Moderador, ou seja, seria um instituto que surge
subitamente na realidade política brasileira. Entretanto, é possível que se
encontrem nas discussões políticas que antecedem a Constituição diversas
menções e discussões sobre tal instituto e seu teorizador.
Iconicamente, na Assembleia Constituinte de 1823, antes de a elaboração da
Constituição estar privativamente nas mãos de Dom Pedro I e do Conselho de
Estado, o Poder Moderador já ﬁgurava na discussão. Registram os anais da
assembleia, por exemplo, as palavras de Andrada Machado, que expressa a opinião
de ser o Poder Moderador adequado ao monarca brasileiro para que se evite a
aplicação injusta de leis:
“[...] em uma monarchia constitucional, qual é a que a nação brazileira quer,
compete, não ao poder legislativo, mas ao monarca, não na qualidade de
poder executivo, mas sim na de poder moderador, para evitar males, que se
seguirão da stricta aplicação da lei [...]”. (AACB, 1823, I: 97)

Ainda diz Carneiro de Campos: “[...] a suprema autoridade vigilante ou poder
moderador, que nas monarchias é inseparável do monarca, destinado para evitar a
perturbação da ordem publica e desarranjo da machina politica [...]” (AACB, 1823, II:
110). Nessa passagem, o constituinte reproduz ﬁelmente a ideia de vigilância e
equilíbrio do Poder Moderador que Benjamin Constant traz em sua obra,
inclinação teórica essa que se mostraria especialmente importante, visto que
José Joaquim Carneiro de Campos viria a ser um dos membros do Conselho de
Estado responsáveis pela elaboração da Constituição de 1824, sob o comando
de Dom Pedro.
Para além da discussão legislativa, é possível encontrar a doutrina de Benjamin
Constant republicada e traduzida em jornais da época. O jornal O Regulador
Brasilico-Luso, em seu número datado de 1822 traz a obra como ferramenta para

350

351

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

alavancar um projeto político constitucional, de forma a apresentar ao imaginário
popular a importância de um Estado constitucional. Lê-se no anúncio da
tradução das obras:

Com duas Constituições outorgadas em diferentes nações, D. Pedro
concretiza, com base na teoria de Benjamin Constant, seu desejo de ser um
Imperador Constitucional, como expressam suas palavras no discurso na
abertura da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa em 3 de maio de
1823 “Como Imperador Constitucional, e muito especialmente como Defensor
Perpétuo deste Império”, ainda que sua constitucionalidade fosse fruto de
obras de seu próprio punho.
Não é preciso procurar muito para encontrar inspirações na teoria de Benjamin
13
Constant dentro da Constituição de 1824 , entretanto, é de clareza quase indecente
quando se trata do Poder Moderador. O quarto poder é inicialmente estabelecido já
no décimo artigo, o qual comanda: “Os Poderes Politicos reconhecidos pela
Constituição do Imperio do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o
Poder Executivo, e o Poder Judicial.”. O instituto ainda é melhor elaborado no Título
5º, o qual trata privativamente dele, e suas atribuições são especiﬁcadas pelo artigo
101, que assim as enumera:

“Como estejamos plenamente convencidos de que o povo não tem
nenhuma perfeita ideia dos verdadeiros princípios Constitucionaes, e que
por esta falta esteja exposto a ser iludido, e sacriﬁcado pelas pretenções
dos genios ambiciosos; emprehendemos com opparecer de grande
numero de honrados Cidadãos amigos da causa do Brasil oferecer-lhe no
Regulador a tradução do systema Constitucional de Mr. Benjamin
Constant”. (O REGULADOR BRASILICO LUSO, 1822)

Dessa forma, é possível vislumbrar as raízes que a obra de Benjamin Constant
criou no cenário político brasileiro do início do Império, com impressionante
rapidez, passados menos de dez anos da publicação de sua principal obra, Principes
de Politique Applicables à tous les Gouvernements Représentatifs.
Ainda que a legitimidade da Constituição de 1824 seja discutível frente à
dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, o conceito de um Poder Neutro,
conquanto fosse um conhecimento especíﬁco de um grupo muito seleto de
pessoas, não era estranho aos políticos e estudiosos brasileiros, como prova o fato
de sua discussão se dar em tão grandes e importantes âmbitos, como são a
Assembleia Constituinte de 1823 e a imprensa do Rio de Janeiro.

Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador
I. Nomeando os Senadores, na fórma do Art. 43.
II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos
das Sessões, quando assim o pede o bem do Imperio.
III. Sanccionando os Decretos, e Resoluções da Assembléa Geral, para
que tenham força de Lei: Art. 62.
IV. Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos

. O PODER MODERADOR NAS CONSTITUIÇÕES
BRASILEIRA E PORTUGUESA

Conselhos Provinciaes: Arts. 86, e 87. (Vide Lei de 12.10.1832)
V. Prorogando, ou adiando a Assembléa Geral, e dissolvendo a Camara
dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado;

3.1 Na Constituição Brasileira

convocando immediatamente outra, que a substitua.
VI. Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado.

Em um momento histórico que exigia grande estabilidade de forma a manter a
unidade nacional após a independência, haveria de ser outorgada a primeira de
duas Constituições que colocariam em prática as ideias de quatro poderes de
Benjamin Constant. A outra seria a Carta Constitucional da Monarquia
Portuguesa de 1826, outorgada pelo mesmo príncipe.

13

Para além do próprio Poder Moderador, diversas outras disposições da Constituição de 1824 possuem relação
direta com a obra de Benjamin Constant, muitas delas, inclusive, de modo a melhor abarca-lo. É esse o exemplo do
artigo 99, que determina a inviolabilidade da pessoa do monarca: tal inviolabilidade já fora prevista por Benjamin
Constant, quando trata da natureza do poder moderador, e é essencial para que cumpra sua função de ser um
poder que se impõe aos outros, já que, para que isso seja possível, deve estar depositado nas mãos de um monarca
que não pode ser subjugado pelos demais poderes, visto que o que deve ocorrer é justamente o inverso.
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VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.

Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Imperio à discussão do Poder
Moderador. Imediatamente, o Poder é identiﬁcado como o direito da própria nação
de examinar os demais poderes – direito esse que, como não pode exercer
17
diretamente, delega privativamente ao monarca, conforme indica o art. 98. Muito
de acordo com a visão de Benjamin Constant, aqui o Poder Moderador é visto
como instrumento essencial para o equilíbrio e estabilidade, conforme se veriﬁca
na seguinte passagem:

VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados
por Sentença.
IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a
humanidade, e bem do Estado.

Entre as prerrogativas constitucionais do Poder Moderador e as indicadas
14
por Benjamin Constant como prerrogativas do Poder Neutro , é notável a
grande correspondência que há entre elas: são expressamente elencados pela
teoria original o disposto nos incisos de número I, II, III, V, VI, VII e VIII
(CONSTANT, 1815).
Embora a inﬂuência da teoria de Benjamin Constant seja notável no próprio
corpo da Constituição, seu puro texto é insuﬁciente para compreender na
totalidade as consequências jurídicas e políticas do que ali está disposto. É
importante que se procure substrato histórico nas obras jurídicas formuladas à
época (principalmente durante o Segundo Reinado, quando o paradigma
constitucional já era melhor estabelecido) que buscaram compreender, explicar e
discutir o Poder Moderador1. Dessa forma, serão trazidas as colocações de alguns
grandes escritores jurídicos à época, em especial no que se refere à natureza do
Poder Moderador, pois as discussões que o tocam como um todo são amplas
demais para serem trabalhadas em conjunto com a própria natureza, que é o que
por sua vez mais pode remeter à teoria de Benjamin Constant.
Talvez o maior clássico do direito constitucional imperial, José Antônio Pimenta
16
Bueno , Marquês de São Vicente, dedica um capítulo inteiro de seu livro Direito

O poder moderador, cuja natureza a constituição esclarece bem em seu
art. 98, é a suprema inspecção da nação, é o alto direito que ella tem, e que
não póde exercer por si mesma, de examinar o como os diversos poderes
politicos, que ella creou e conﬁou a seus mandatários, são exercidos. É a
faculdade que ella possue de fazer com que cada um deles e conserve em
sua orbita, e concorra harmoniosamente com outros para o ﬁm social, o
bem-ser nacional; é quem mantem seu equilíbrio, impede seus abusos,
conserva-os na direcção de sua alta missão; é emﬁm a mais elevada força
social, o órgão politico o mais activo, o maus inﬂuente, de todas as
instituições fundamentaes da nação. (BUENO, 1857 p. 204)

É possível, dessa forma, apontar em seus escritos grande esmero pelo
quarto poder, visto talvez como solução para os problemas que emergem da
organização do Estado a partir da separação de poderes e os demais perigos
que ameaçam uma nação, como é possível se concluir também da passagem
que aqui se transcreve:
O exercício do poder moderador é quem evita nos perigos públicos o terrivel
dilemma da dictadura ou da revolução; todos os attributos do monarcha

14

Vide nota de número 11.
É importante ter em mente que a maior parte desses autores viviam ativamente a política, e, dessa forma, suas
obras podem, em diversos momentos, atender às suas aspirações políticas antes de apresentar uma visão
puramente jurídica.
16
Nascido em 1803 na cidade de Santos, de origem humilde, José Antônio Pimenta Bueno foi apadrinhado por
Martim Francisco, da poderosa família dos Andradas, e ingressou assim na faculdade de direito de São Paulo,
bacharelando-se na primeira turma, como um dos mais brilhantes alunos. Foi eleito deputado provincial em 1834 e
nomeado presidente da província de Mato Grosso no ano seguinte. Entre 1844 e 1847 exerceu cargo diplomático no
Paraguai. Após ocupar o Ministério da Justiça como liberal, aliou-se ao partido conservador, apadrinhado pelo
próprio Dom Pedro II, que praticamente impôs sua candidatura ao Senado por São Paulo. EM 1857 publica sua
principal obra, Direito Público brasileiro e análise da Constituição do Império, a qual foi muito apreciada pelo
imperador. (Vide KUGELMAS, 2002)

levão suas previdentes vistas a não querer nem uma nem outra dessas

15

fatalidades, que quasi sempre se entrelação e reagem. (BUENO, 1857 p. 205)
17

É peculiar que a Constituição especiﬁque no art. 98 o Poder Moderador como algo delegado ao monarca pela
própria nação (segundo o artigo 12, todos os poderes são delegados, mas o art. 98 dispensa tratamento especial ao fato
de o Poder Moderador ser delegado privativamente ao Imperador), uma vez que é um tratamento muito semelhante
ao que é dispensado por Benjamin Constant à soberania, não ao Poder Moderador – ainda que coloque limites à
delegação da soberania, resguardando direitos pessoais indelegáveis, pois indisponíveis (CONSTANT, 1815 p. 17).
Dessa forma sugere-se o debate de se a Constituição identiﬁca o Poder Moderador com a própria soberania.
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Dessa forma, é possível aﬁrmar que Pimenta Bueno defendia a existência do
Poder Moderador, opinião que muito bem se alia à sua posição política monarquista.
Também de caráter monarquista é a magníﬁca obra de Paulino José Soares de
18
Sousa , melhor conhecido como Visconde do Uruguai. No segundo tomo do livro
Ensaio sobre o direito administrativo, o visconde discute com riqueza de detalhes o
Poder Moderador. Grande parte da obra é dedicada à discussão acerca da
necessidade ou não de referenda ministerial para a execução dos atos do Poder
Moderador. Do lado oposto dessa discussão encontra-se Zacarias de Góes e
Vasconcellos, autor que será discutido mais a diante, o qual defende que deve haver
a referenda, enquanto o Visconde do Uruguai aﬁrma que seria uma usurpação do
Poder Moderador por parte dos ministros de uma delegação que é privativa ao
imperador (URUGUAY, 1862, p. 62).
No início do segundo tomo, entretanto, é feita uma explanação da concepção
do autor sobre o Poder Moderador. O motivo pelo qual o Poder Moderador é
discutido em uma obra de direito administrativo, que não se pretende de caráter
19
político , é porque o autor leva em consideração que, como o Conselho de Estado
tem como incumbência tanto administrar quanto aconselhar o Poder Moderador,
cabe discuti-lo na obra, ainda que não a pertença completamente. Não obstante o
aparente descompasso com o tema do livro, o Visconde faz importantíssimas
colocações sobre o instituto que aqui está em análise.
Para o Visconde do Uruguai, a questão não é se deve ou não existir um Poder
Moderador (URUGUAY, 1862 p. 44), mas tão somente se devem discutir as
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questões que surgem dessa existência, que deve ser pressuposta, vez que:
As attribuições do Poder Moderador são essenciaes em qualquer
organisação politica. Náo podem deixar de existir n’ella, em maior ou
menor grão, mais ou menos extensas ou restrictas, distribuidas pelos
diíferentes Poderes, ou reunidas em um (URUGUAY, 1862 p. 43).

Em relação aos ﬁns do Poder Moderador, ﬁel à teoria de Benjamin Constant,
aﬁrma que possui ﬁns essencialmente conservadores (URUGUAY, 1862 p. 48), sem
real capacidade de criar situações, mas tão somente mediar as que eventualmente
surjam, isso é, conserva ações, mas nunca as cria (URUGUAY, 1862 p. 60).
Quanto à polêmica que mais assombra a Constituição de 1824, o fato de ambos
os Poderes Executivo e Moderador estarem concentrados na mesma ﬁgura,
pronuncia-se ao alegar que não se pode confundir a parte com o todo (URUGUAY,
1862, p. 55), já que o Poder Executivo não é o Imperador, esse é apenas o chefe, o
representante daquele. Dessa forma, não há confusão, haja vista que o Poder
Executivo não é exercido pelo imperador (URUGUAY, 1862 p. 39), e o Poder
Moderador é um poder independente (URUGUAY, 1862, p. 62).
É ainda de suma importância apontar que o Visconde do Uruguai busca ligar o
Poder Moderador às suas raízes teóricas, trazendo em seu texto citações originais
de Benjamin Constant, e mesmo de Clermont-Tonnerre (URUGUAY, 1862 p. 38).
Para além disso, busca a confessa inspiração da teoria no cenário político inglês,
como demonstra a seguinte passagem:
Não fez mais, como se expressava o Senador Lopes Gama na sessão do

18

Nascido em Paris, Paulino José Soares de Souza, que mais tarde seria melhor conhecido como Visconde de
Uruguai, veio ao Brasil com sete anos de idade. O início de sua vida política coincidiu com a criação de laços de
parentesco entre vários políticos jovens e sem fortuna, que se casaram com ﬁlhas de proprietários rurais do Rio de
Janeiro, no início do período regencial. Formaram uma rede que inicialmente apoiava os liberais moderados.
Comandou por quinze anos o Partido Conservador, período cuja correspondência constituiu importante substrato
para sua grande obra, Ensaio sobre Direito Administrativo. Entre 1850 e 1860 se afastou da atividade partidária, mas
não sem antes formar importantes sucessores, tais como o Visconde do Rio Branco e o Duque de Caxias. (Vide
CARVALHO, 2002)
19
O próprio Visconde do Uruguai reconhece a peculiaridade da discussão do Poder Moderador em sua obra,
quando coloca: “O assumpto do Poder Moderador não he por certo administrativo, mas sim polilico. Parecerá
portanto, e com alguma razão, que não he este o lugar próprio para agita-lo, e com algum
desenvolvimento” (URUGUAY, 1862, tomo II p. 1). A inclusão do tema em livro de direito administrativo remete à
frase atribuída ao Visconde de Itaboraí: “o imperador reina, governa e administra”, em oposição ao brocado “o rei
reina e não governa”, que surge na realidade política do Brasil Império, dada a discussão sobre a possibilidade de
responsabilização ou não pelos atos do Poder Moderador.

Senado de 10 de Julho de 1841, do que reduzir a princípios o que a analyse
e a observação da Constituição pratica da Inglaterra lhe demonstravão.
Achando entre as prerogativas do Rei algumas de natureza tal que
nenhum outro Poder constituído do Estado podia ﬁscalisar, por serem
necessárias para a manutenção e equihbrio de todos os Poderes políticos,
entendeu que o complexo d'essas prerogativas devia constituir um quarto
Poder, ao qual chamou Poder neutro. (URUGUAY, 1862, p. 38)

Ao buscar escritos da época que efetivamente critiquem o Poder Moderador,
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encontra-se o protagonismo de Zacarias de Goés e Vasconcellos , aqui já citado por
se opor ao Visconde do Uruguai, categoricamente no que diz respeito à necessidade
ou não de referenda ministerial para os atos do Poder Moderador. Dessa oposição
ao Visconde surge a obra que aqui será examinada, Da Natureza e Limites do Poder
Moderador, datada de 1862, que em toda a sua extensão dialoga com o Ensaio sobre o
direito administrativo.
Suas críticas ao Poder Moderador, entretanto, não se exaurem na referenda
ministerial, mas remontam à própria concepção do instituto – isso porquê crê que
Benjamin Constant tenha sido mal compreendido na concepção da Constituição.
De fato, um dos últimos capítulos de sua obra intitula-se “Benjamin Constant mal
comprehendido”, e assim sugere sua opinião quanto à ﬁdelidade da Constituição às
ideias de Benjamin Constant. Nesse capítulo, Zacarias de Goés cita inclusive o
Visconde de Uruguai em suas próprias colocações sobre a teoria de Benjamin
Constant, de forma a criticá-las e buscar desmontar seus argumentos, para que
assim ﬁcasse demonstrado que foi justamente o Visconde que em seu Ensaio
compreendeu mal Benjamin Constant (VASCONCELLOS, 1862 p. 164 - 171).
Defende, assim, que é um grande erro que os poderes executivo e moderador
pertençam às mesmas mãos, que exceções à separação dos poderes não podem ser
feitas para o Poder Moderador, e dessa forma, “uma Constituição regular não podia
acolher semelhante subtileza” (VASCONCELLOS, 1862 p. 128).
Outro autor que muito escreveu sobre o Poder Moderador é Braz Florentino
21
Henriques de Souza , em sua obra Do Poder Moderador, de 1864, que se presta a
20
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Nascido em Valença em 1825 Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815-1877) começou sua carreira política no
Partido Conservador, na década de 1840. Depois de ocupar vários cargos em governos provinciais, de um
mandato como deputado geral e de uma participação em ministério, ele começou a mudar de posição, passando
progressivamente para o lado liberal. Em meio a esta passagem, em 1860, escreveu Da natureza e limites do
poder Moderador, obra que se tornou a peça central de todo o debate político do período. No livro, Zacarias
defendia a ideia de que o poder pessoal do monarca, todo ele concentrado no exercício do poder Moderador,
deveria ser limitado. Esta foi a primeira tentativa explícita de se reformar as instituições básicas da monarquia
durante o Segundo Reinado - proposta duramente atacada num momento em que d. Pedro II estava no auge de
seu poder. (Vide, OLIVEIRA, 2002)
21
Nascido a 05 de janeiro de 1825 e faleceu na capital do Maranhão a 29 de março de 1870. Destinando-se ao Estado
eclesiástico, fez seus primeiros estudos voltados a esse ﬁm, mas apaixonado por uma jovem pernambucana, largou
os estudos eclesiásticos e matriculou-se na faculdade de direito em 1847. Veio à corte em 1865 por ser nomeado por
ter sido nomeado para fazer parte da comissão dos jurisconsultos, incumbido de rever o Código Civil brasileiro. Foi
nomeado presidente da província de Maranhão em 08 de maio de 1869. Foi cavaleiro da Ordem de Cristo e sócio
fundador do Instituto Histórico Geográﬁco Pernambucano. Escreveu diversas obras, dentre essas O Poder
Moderador: ensaio de direito constitucional. (Vide BLAKE, 1883)
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fazer reﬁnada análise jurídica do instituto aqui em questão. Assim como os
demais autores, identiﬁca a inspiração do Poder Moderador diretamente na
obra de Benjamin Constant (SOUZA, 1864, p. 10). Além disso, usa essa
mesma teoria como forma de justiﬁcar uma posição mais conservadora a
respeito da absoluta irresponsabilidade do monarca, e consequente
22
desnecessidade de referenda ministerial para a execução de seus atos
(SOUZA, 1864, p. 348). Tal posição defendida pelo autor se dá pela própria
natureza do Poder Moderador, o qual é “o primeiro poder representativo da
vontade nacional, porque é um poder soberano”, ou seja, o Poder Moderador é
aqui interpretado como manifestação da própria soberania nacional, na qual
a vontade da própria nação é expressa através do monarca.
É interessante notar, entretanto, que a Constituição de 1824, e, por extensão, o
Poder Moderador, não foram postos em prática sem que houvesse alguma
resistência política. Para muito além da oposição feita por Zacarias de Góes e
23
Vasconcellos, icônica foi a resistência de Frei Caneca , em seu voto sobre o
juramento ao projeto de constituição oferecido por Dom Pedro I, datado de seis de
24
junho de 1824. Fez no voto diversas críticas sagazes ao projeto, inclusive dizendo,
com todas as letras, que “não se deve adotar, nem jurar como Constituição do império
do Brasil o projeto feito pelo ministério e Conselho de Estado” (MELLO, 2001 p. 559).
Mais especiﬁcamente em relação ao Poder Moderador, é o alvo das mais duras
22

No que diz respeito a essa discussão, travada principalmente entre o Visconde do Uruguai e Zacarias de Góes e
Vasconcellos, Braz Florentino Henriques de Souza se identiﬁca mais com a posição do Visconde, vez que defende a
absolta irresponsabilidade do Poder Moderador (SOUZA, 1864, p. 348), ou seja, não é necessário que os ministros
tomem tal responsabilidade – o fato de tomarem iria contra e destruiria a própria Constituição (SOUZA, 1864, p.
349).
23
Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido popularmente simplesmente como Frei Caneca, nascido em 20
de agosto de 1779, é importante ﬁgura da história imperial brasileira, que, não obstante ser lusitano ius sanguini, foi
um ferrenho opositor de Dom Pedro I, defensor ávido da República. É conhecido por sua erudição e engajamento
político, especialmente na Revolução Pernambucana em 1817, e posteriormente na Confederação do Equador, a
qual eclode em 1824, durante a qual publica o jornal Tyohis Pernambucano, no qual exprimia suas ideias
Republicanas e contra a proeminência dos interesses dos portugueses residentes no Brasil, a despeito da
independência. Derrotados os pernambucanos em sua tentativa de separação do Rio de Janeiro, Frei Caneca foi
condenado à forca, condenação a qual os carrascos, por respeito, se recusaram a cumprir. Modiﬁcada a
condenação, então, foi morto por um pelotão de fuzilamento, despojado das ordens religiosas. (Vide MELLO,
2001, p. 11 – 46)
24
Além da crítica especiﬁcamente ao Poder Moderador, nessa mesma fala Frei Caneca demonstra grande
desconﬁança para com a Constituição como um todo, e para com o próprio Dom Pedro I. O Frei dá a entender que
não crê que Dom Pedro I tenha a independência brasileira como sua absoluta prioridade, teme que ainda tenha
Portugal em seu apreço, e que possa vir a trair a independência. Demonstram isso as seguintes passagens: “jurando
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críticas tecidas pelo herói pernambucano, quando fala:

359

3.2 Na Constituição Portuguesa: Um Instituto de Duas Nações

O Poder Moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da
opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos.
Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a
representante do povo, ﬁcando sempre no gozo de seus direitos o Senado,
que é o representante dos apaniguados do imperador1. (...) ﬁcando o povo
indefeso nos atentados do imperador contra seus direitos, e realmente
escravo, debaixo porém das formas da lei, que é o cúmulo da desgraça (...).
(MELLO, 2001 p. 561 – 562)

Assim, veriﬁca-se que, apesar de posições absolutamente contrárias, como a do
próprio Frei Caneca, Benjamin Constant não só era reconhecido como o
responsável pela teoria que embasa a Constituição, como, para além disso, era
utilizado como um forte argumento de autoridade. Discussões, a exemplo da que
diz respeito à necessidade ou não de referenda para o exercício dos atos do Poder
Moderador, embasavam-se principalmente sobre a própria teoria do Poder Neutro.
Dessa forma, uma vez que discussões sobre problemas práticos se pretendiam
resolvidas através das palavras do teórico aqui em questão, nota-se sua importância
fundamental, reconhecida pelos mais diversos espectros políticos que se
veriﬁcavam no Império Brasileiro, como se a teoria de Benjamin Constant fosse a
forma mais perfeita, idealizada, da própria Constituição.

Com a morte de D. João IV, rei de Portugal, em 1826, inaugura-se uma crise
sucessória: como primogênito, seria de direito de D. Pedro receber a coroa
portuguesa, o qual, entretanto, atuava como Imperador do Brasil, e as duas coroas
eram proibidas de unir-se, principalmente pelo próprio fato da independência
brasileira, a qual seria efetivamente traída por tal união. A solução alcançada foi a de
Dom Pedro, com seu título de Príncipe de Portugal, oferecer a Portugal uma Carta
26
Constitucional e abdicar de seu direito de sucessão em favor de sua ﬁlha Dona
Maria da Glória, que então contava sete anos de idade, sob a condição de um futuro
casamento com seu irmão, Dom Miguel. Dessa forma, oferece Dom Pedro, em
1826, a Carta Constitucional Portuguesa.
A Carta foi elaborada com uma rapidez impressionante: apenas 5 dias. Tal
agilidade constitucional, entretanto, torna-se compreensível, ao compará-la com a
Constituição de 1824: ambas ﬁlhas de D. Pedro, não há quem possa negar que são
irmãs – a semelhança pode ser veriﬁcada com a simples leitura dos textos lado a
lado; diversos artigos se repetem com ﬁdelidade em cada palavra, apesar das
27
abismais diferenças sociais e políticas entre o Brasil e Portugal .
Importante aqui notar que tal semelhança veriﬁca-se de fato no Poder
Moderador, estipulado pelo Título V de ambas, nos artigos 98 a 101 da
brasileira:
Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é
delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e

o imperador a integridade e indivisibilidade do império, não jura a sua independência” e “se deixa uma ﬁsga, para se
aspirar à união com Portugal, o que não só trabalham para conseguir os déspotas da Santa Aliança e o rei de Portugal,
como o manifestam os periódicos mais apreciáveis da mesma Europa e as negociações do ministério português com o Rio
de Janeiro e correspondência daquele rei com o nosso imperador, com o que s. m. tem dado fortes indícios de estar deste
acordo, não só pela dissolução arbitrária e despótica da soberana Assembléia [sic] Constituinte (...)” . Completa ainda
seu voto dizendo: “(...) voto não se adote e muito menos jure o projeto de que se trata, por ser inteiramente mau,
pois não garante a independência do Brasil, ameaça a sua integridade, oprime a liberdade dos povos, ataca a
soberania da nação, e nos arrasta ao maior dos crimes contra a divindade, qual o perjúrio, e nos é apresentado da
maneira mais coativa e tirânica”. (MELLO, Evaldo Cabral (Org), 2001, p. 560).
25 Embora absolutamente não deslegitime ou mesmo desmonte o argumento de Frei Caneca, dado o objeto de
estudo do presente trabalho, é interessante indicar que a prerrogativa de dissolver a Câmara de Deputados, mas
não o Senado (ao qual o Poder Moderador poderia apenas indicar pares) possui direta correspondência na obra de
Benjamin Constant, estando elencadas exatamente dessa forma dentre as atribuições do Poder Neutro, conforme
escrito na obra Principes de Politique. Dessa forma, a crítica, cabida ou não, não obsta a identiﬁcação da Constituição
com a teoria do autor aqui em análise.

seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a
manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos mais Poderes
26

Por anos, Portugal aspirou uma constituição: iconicamente, desde a “súplica” de Abreu de Campos em 1808,
pedindo para Napoleão Bonaparte, na ﬁgura de dador uma Constituição, tal como foi feito em Varsóvia. Durante o
reinado de Dom João VI, o constitucionalismo foi tratado como “prontíssimo remédio”, e de fato, em 1822 foi
elaborada uma Constituição, a qual vigorou por menos de um ano, para então ser suspensa por Dom João VI, com a
promessa de ser substituída por outra, que viria a ser a Constituição de 1826. (Vide SARDICA, José Miguel, 2012).
27 Devido às inúmeras diferenças históricas, sociais, políticas e culturais entre os dois países, uma análise
comparativa que extrapolasse o mero corpo do texto das constituições iria requerer grande cuidado e atenção.
Exemplo gritante é o da escravidão, que, embora ignorada pelo texto da Constituição de 1824, ainda existia no
Brasil, mas não em Portugal. Dessa forma, o que se pretende aqui é uma comparação especiﬁcamente dos artigos
das constituições, de forma a provar que são, em sua concepção, similares.
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Politicos.

Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da índia, etc.; e tem Tratamento de

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está

Majestade Fidelíssima.

sujeito a responsabilidade alguma.

Art. 74. O Rei exerce o Poder Moderador:

Art. 100. Os seus Titulos são "Imperador Constitucional, e Defensor

§ 1.° – Nomeando os Pares sem número ﬁxo.

Perpetuo do Brazil" e tem o Tratamento de Magestade Imperial.

§ 2.° – Convocando as Cortes Gerais extraordinariamente nos intervalos

Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador

das Sessões, quando assim o pede o Bem do Reino.

I. Nomeando os Senadores, na fórma do Art. 43.

§ 3.° – Sancionando os Decretos, e Resoluções das Cortes Gerais, para que

II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos

tenham força de Lei, Artigo 55.°.

das Sessões, quando assim o pede o bem do Imperio.

§ 4.° – Prorrogando, ou adiando as Cortes Gerais, e dissolvendo a Câmara

III. Sanccionando os Decretos, e Resoluções da Assembléa Geral, para

dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado,

que tenham força de Lei: Art. 62.

convocando imediatamente, outra, que a substitua.

IV. Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos

§ 5.° – Nomeando e demitindo livremente os Ministros de Estado.

Conselhos Provinciaes: Arts. 86, e 87.

§ 6.° – Suspendendo os Magistrados nos casos do Artigo 121.°.

V. Prorogando, ou adiando a Assembléa Geral, e dissolvendo a Camara

§ 7.° – Perdoando, e moderando as penas impostas aos Réus condenados

dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado;

por Sentença.

convocando immediatamente outra, que a substitua.

§ 8.° – Concedendo Amnistia em caso urgente, e quando assim o

VI. Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado.

aconselhem a humanidade, e bem do Estado.

VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.
VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados
por Sentença.
IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a
humanidade, e bem do Estado.

E nos artigos 71 a 74 da Carta portuguesa:
Art. 71. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e
compete privativamente ao Rei, como Chefe Supremo da Nação, para que
incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e
harmonia dos mais Poderes Políticos.
Art. 72. A Pessoa do Rei é inviolável e sagrada; ele não está sujeito a
Responsabilidade alguma.
Art. 73. Os seus Títulos são, Rei de Portugal e dos Algarves, daquém e
d’além mar, em África Senhor da Guiné, e da Conquista, Navegação,

A simples leitura dessas passagens das constituições deixa clara a grande
semelhança, entre não só os institutos colocados pelos documentos constitucionais
brasileiro e português, mas a extrema semelhança inclusive na forma em que são
dispostos: a própria estrutura é quase idêntica. A única mudança sensível que pode
ser identiﬁcada com a mera comparação textual são algumas nomenclaturas, de
forma a se adequar às peculiaridades da estrutura política portuguesa, juntamente
de seus cargos e títulos.
Tal semelhança entre os dois corpos textuais, especialmente no que diz
respeito ao Poder Moderador, é de valor incomensurável para o estudo das
inﬂuências de Benjamin Constant na Constituição de 1824. Tal importância se
deve ao fato de que o próprio Benjamin Constant escreveu artigos elogiando a
Carta portuguesa, deixando muito claro, inclusive, o orgulho de ver as suas próprias
ideias expressas no documento político de um Estado, com certa surpresa, o que é
notável quando escreve: “notável que a semelhança se encontre não somente no fundo
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das idéias (sic), mas quase em cada palavra” (CONSTANT, 1992 apud BARBOSA,
2004 p. 10).
Celebrando a adoção de sua teoria, escreve Benjamin Constant:

Regência, e o Segundo Reinado. Dada a natureza pessoal do Poder Moderador, já
que é delegado privativamente ao Imperador, seu exercício se dá de diferentes
formas em cada período. Além do governante, mudanças legislativas também
exercem interferência no exercício do quarto poder, como a extinção e posterior
28
recriação do Conselho de Estado . Isso é, ainda que a teoria idealize um poder
harmonizador, e, consequentemente, de grande estabilidade, claramente há um
grande espaço para mudanças de acordo com a sua utilização por cada Imperador.
A suscetibilidade do quarto poder à conjuntura política não foi ignorada
pelos escritos que datam do Segundo Império. Debatem-na os aqui já citados
Visconde de Uruguai (URUGUAY, 1862, p. 2 – 34), através de discursos feitos na
Câmara e no Senado na discussão de projetos de leis que afetariam o Poder
29
Moderador ; e Zacarias de Góes e Vasconcellos (VASCONCELLOS, 1862, p. 23
– 57), também em face das mesmas leis. Ambos trazem a discussão sob o
prisma da responsabilidade pelos atos do Poder Moderador, embora obtenham
conclusões diametralmente opostas.
São poucos os estudos que exploram especiﬁcamente a prática constitucional
do uso do Poder Moderador no Primeiro Reinado, tendo em vista sua curta
duração, de apenas nove anos, além de que a grande polêmica constitucional que
30
circunda a ﬁgura do primeiro imperador é a própria elaboração da Constituição .
Entretanto, no que tange a personalidade e posicionamento político do Imperador,
as críticas a sua prática constitucional se mantém as mesmas feitas a sua própria

Eis o que eu escrevia em 1814. Reprovavam-me então por me perder em
vãs teorias, propor inovações sutis, substituir as realidades por meta ísica.
Doze anos depois, isso se executa. Bem se vê que, para chegar ao bem
comum sem perturbação, é preciso apenas persistir e esperar, e em nosso
século nem mesmo se espera muito tempo. (CONSTANT, 1992 apud
BARBOSA, 2004 p. 11)

O ﬁlósofo chega a demonstrar grande admiração por Dom Pedro, ao qual
praticamente suplica em seus escritos que volte para Portugal e assuma o trono, de
forma a resolver a crise sucessória: “a aparição de D. Pedro em Portugal daria à
Europa uma face nova. Jamais um homem foi chamado a produzir semelhante efeito.
(…) Sua chegada seria a salvação de Portugal e a ressureição da Europa” (CONSTANT,
1827 apud BARBOSA, 2004 p. 15).
Prescinde de maiores explicações o apreço de Benjamin Constant pela Carta
portuguesa: era a tomada de partido por sua teoria; seus escritos tornados
concretos. Não há nenhum indício, entretanto, que aponte que Benjamin Constant
sabia da existência da Constituição brasileira, tão próxima de sua teoria quanto a
Carta portuguesa, já que a brasileira não causou a mesma agitação política na
Europa. Apesar disso, graças à imensa semelhança à Carta, já demonstrada aqui, é
possível que se estenda os elogios tecidos por Benjamin Constant à
Constituição de 1824 – dessa forma, ainda que indiretamente, através da Carta
portuguesa, o próprio Benjamin Constant atesta a profunda ligação entre sua
teoria e a Constituição outorgada por Dom Pedro I para inaugurar o Estado
independente brasileiro.

4. O PODER MODERADOR ENTRE DOIS IMPERADORES
O período imperial brasileiro pode ser divido em três grandes momentos, de
acordo com as mãos nas quais se encontrava o governo: o Primeiro Reinado, a

28

O Conselho de Estado foi extinto pelo Ato Adicional de 1834, mas renasceu em 1842, para auxiliar o jovem
imperador nos usos do Poder Moderador.
São leis relevantes para o estudo do Poder Moderador, para além da própria Constituição primitiva: a lei de 12 de
agosto de 1834, que instituía o Ato Adicional, e em seu artigo 32 suprimia o Conselho de Estado; e de 23 de
novembro de 1841 que restaura o Conselho de Estado, com competência ampliada, como a competência expressa
de aconselhar no que tange o Poder Moderador.
30 É possível levantar ainda a discussão de que a própria dissolução da Assembleia Constituinte pode ter sido o
primeiro uso do Poder Moderador. Isso se dá através do fato de que, segundo a teoria de Benjamin Constant,
mesmo sem sua positivação, o Poder Neutro existe implicitamente em todos os Estados, a exemplo da
Constituição Inglesa, que sem tê-lo formalmente, é a matriz da qual a teoria é derivada (CONSTANT, 1814, p. 4).
Segundo a análise feita da prática constitucional inglesa, o Poder Neutro seria utilizado em toda “luta política
perigosa” (CONSTANT, 2005, p. 205). Dessa forma, uma vez que mesmo antes da Constituição de 1824, ou mesmo
da Assembleia Constituinte de 1823, Dom Pedro I já se dizia imperador constitucional, é possível estender as
considerações sobre um Poder Neutro implícito, o qual, por sua vez, seria o mecanismo político utilizado para a
dissolução da Assembleia. Essa discussão, entretanto, deve ser analisada de forma muito mais profunda, uma vez
que versa sobre a própria natureza do Estado Constitucional.
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teoria constitucional concretizada em 1824, uma vez que há certa continuidade
entre a elaboração da Constituição e seu exercício.
Tal passagem, embora também fale sobre a teoria, revela aspectos importantes
sobre a prática do primeiro reinado:

reconhecidamente de um malogro total. (LYNCH, 2010)

Embora ambas disposições fossem compatíveis com a doutrina de
Constant, poderia ocorrer – como de fato ocorreria, durante o Primeiro
Reinado –, que na prática o imperador monarquianamente acumulasse o
exercício dos dois poderes. Ele governaria de fato, sem que seus
adversários pudessem recriminá-lo pelos desmandos decorrentes de
seus atos, já que, no melhor estilo das ﬁcções constitucionais britânicas,
dado o seu caráter inviolável e sagrado (art. 99), todas as culpas deveriam
recair sobre seus ministros responsáveis. (LYNCH, 2005, grifo nosso)

365

Aqui, percebe-se uma disfuncionalidade do Poder Moderador, que deixou
de cumprir sua função de estabelecimento do equilíbrio e estabilidade estatal,
fato que culminaria na abdicação ao trono brasileiro.
Durante o Segundo Reinado, por sua vez, o tom utilizado para falar sobre o
Poder Moderador muda, devido à personalidade mais comedida do
governante, e de sua tentativa de manter uma relativa democracia, apesar das
31
fraudes eleitorais . Tal objetivo seria perseguido através de uma espécie de
parlamentarismo alcançado pela rotatividade dos partidos, posta em prática
pela prerrogativa de dissolução da Assembleia, como demonstra a seguinte
passagem:
Caberia a D. Pedro II, nesta linha histórica, tentar realizar a democracia

Assim, nota-se que, devido ao acumulo dos poderes Executivo e
Moderador, colocado em suas mãos por si mesmo, também no exercício de tais
prerrogativas se veriﬁca o caráter autoritário de um príncipe criado nos moldes
de uma monarquia absolutista.
Fala-se ainda sobre o Poder Moderador nas mãos de Dom Pedro I:

sem povo. E ele o fez, da única maneira possível: como magistrado, assim
posto acima das lutas e interesses partidários, exercendo o Poder Neutro
ou Moderador. Por isso promoveu, com equilíbrio, a rotatividade dos
partidos no poder. Nesse mecanismo resumiu-se o funcionamento da
política imperial. (VASCONCELOS, 1989 p. 81)

Quaisquer que tenham sido as razões para o ﬁm de seu governo [de Dom
Pedro I], elas representam um somatório de insuﬁciências acumuladas ao
longo de sete anos de regime constitucional: o Brasil ainda era verde
politicamente, nunca se tendo autogovernado até então; não dispunha de
tradições verdadeiramente nacionais cristalizadas, e a mola mestra que
deveria ter amortecido os impactos políticos do regime – o Poder Moderador
–, apesar de ter colaborado poderosamente para manter a unidade política

Não somente, com a coroa sobre a cabeça de Dom Pedro II, o uso do Poder
Moderador está estritamente ligado à ﬁgura do Conselho de Estado, pela própria
iniciativa do Imperador recém declarado maior aos catorze anos de idade, o qual
32
declara na abertura da Assembleia Geral em três de maio de 1841 : “Devo chamar a
vossa attenção sobre a necessidade de um conselho de estado, que eu possa ouvir em todos
os negocias graves, e principalmente nos que são relativos ao exercicio do poder

do Estado, não logrou cumprir, na prática, os ﬁns a que se propusera na
teoria, equilibrando os poderes [...] A abdicação de Dom Pedro, provocada
pela intimidação dos que tencionavam subtrair-lhe uma faculdade prevista
na Constituição − a de livre nomeação e demissão de ministros −, parece ser
a imagem perfeita de um texto constitucional algo dissociado da realidade
politica do país; e nesse ponto, isto é, do ângulo estrito do que deveria o
Poder Moderador ter funcionado na resolução desses conﬂitos, ele foi

31 Vide nota de número 32.
32 Nessa mesma fala, o jovem monarca atenta à necessidade de “uma boa lei de eleições”; de fato, as famosas
fraudes eleitorais não passaram despercebidas a sua real ﬁgura, como se demonstra em uma carta enviada a sua
ﬁlha, Princesa Isabel: “Meu grande empenho é a liberdade das eleições. Para isso tenho sempre lembrado a boa escolha de
presidentes. Foram até consultados Conselheiros de Estado, que não quiseram aceitar esse encargo. Creio que o Ministério
quer a leal execução da nova lei de eleições mas é indispensável que as autoridades não contradigam esse desejo por seu
procedimento mais ou menos desleal. Toda a vigilância e diligência do governo é pouca.” (PEDRO II, 1876). Essa
preocupação com as eleições seria um dos motivos por trás da alternância de partidos feita através do Poder
Moderador, e levanta o questionamento de se um parlamentarismo seria mais ou menos democrático, tendo em
vista tal crise de representatividade.
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moderador.” (BRASIL, 1889, p. 344). Dessa forma, o Conselho de Estado, que não
existia desde o Ato Adicional de 1834, volta a existir, com competência mais
abrangente e a nova função de aconselhar o muitíssimo jovem Imperador.
33
Órgão revigorado , o terceiro Conselho de Estado teve inegável importância
34
nos atos do Poder Moderador , importância a qual, dada a obstinação de Dom
Pedro II em seguir seus conselhos, dá frutos na forma de elogios a sua pessoa e sua
moderação. Acima de tudo, a atitude política de Dom Pedro II aproxima-o da ﬁgura
do monarca idealizado por Benjamin Constant, de um príncipe moderado, que
toma as decisões com o bem da nação em mente, como demonstram passagens da
historiograﬁa atual:
Em Dom Pedro II, o Poder Moderador encontraria sua
personiﬁcação mais perfeita; pois que era aquela obra-prima da
organização política sem o qual nenhuma liberdade existe e detinha
aquela esfera de insegurança, majestade e imparcialidade, a que, muitos e
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bipartidarismo político do Império (liberais e conservadores) a forma sui
generis de governo parlamentar, e, enﬁm, o funcionamento mesmo do
Poder Moderador, no Segundo Reinado, com perﬁl autônomo.
Atuando fora do autoritarismo que os quadros constitucionais lhe
consentiam, é que o Poder Moderador exercido com parcimônia e
sabedoria política, segundo ﬁzeram ver alguns analistas das
instituições do Império, pôde na prática avizinhar-se mais do
modelo de Constant, do que talvez na Constituição autoritário do
príncipe outorgante, donde se originara. (grifo nosso)

Dessa forma, veriﬁca-se que, além da própria personalidade do governante e
das leis, que haviam sido discutidos anteriormente, também o costume
constitucional afeta a forma através da qual se manifestará o Poder Moderador, fato
que traz certa fragilidade a seu exercício.

muitos anos antes, o velho Benjamin Constant se referia em sua obra
magna. (LYNCH, 2010, grifo nosso)

Tais elogios não se restringem ao poder moderador, mas se estendem a todo o
desenho constitucional, como demonstra o texto de Paulo Bonavides (1974), com
elogios ao costume constitucional que se instaura no Segundo Reinado, a despeito
da própria Constituição, a qual considera autoritária:
[...] os artigos da doutrina liberar, logrou todavia acolher com ﬂexibilidade
usos políticos, que acabaram conﬁgurando um novo direito constitucional
de assentamento costumeiro, bastante apartado da rigidez do texto
formal, e a cuja sombra, por exemplo, prosperam com desenvoltura o
33 Vide nota de número 28.
34 Fala José Murilo de Carvalho (1996) sobre a relevância do Conselho de Estado no Segundo Reinado, e
consequentemente, dos conselheiros: “O cuidado na seleção dos conselheiros estava, naturalmente, ligado à
importância do próprio Conselho na engrenagem política do Império. Partidários e inimigos da instituição concordavam
em que ela tinha grande peso na política e na administração. É certamente um exagero dizer que se tratava de um quinto
poder, como faz José Honório Rodrigues, pois nem era a consulta obrigatória, nem era o imperador forçado a seguir a
opinião da maioria. Mas na prática havia frequentes consultas, especialmente às seções em que se dividia o órgão, e muitos
decretos do Poder Executivo, assim como muitas decisões do Poder Moderador, foram baseados em pareceres e opiniões
dos conselheiros, sem falar de importantes projetos de lei que foram por eles inicialmente redigidos [...]”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo aqui exposto propôs-se a pintar um horizonte da presença da teoria
do Poder Neutro de Benjamin Constant na Constituição de 1824. Para tal, foi
construída uma estrutura que acompanha o Poder Moderador de seu momento
mais abstrato ao mais concreto, de modo que se ediﬁcasse uma análise de o que é
o Poder Moderador; como foi incluído na Constituição; como a doutrina jurídica
a ele contemporânea o compreendia; e qual seu uso prático pelos dois
imperadores brasileiros.
Inicialmente, delimitou-se o que é o Poder Neutro em si através de um
apanhado da teoria de Benjamin Constant. Atenção especial foi dispensada a
aspectos relevantes para a compreensão do Poder Moderador conforme foi
colocado pela Constituição de 1824, tais como a limitação da soberania, o caráter
essencial da liberdade, e principalmente, o condão de apaziguamento e
harmonização dos demais três poderes do qual é dotado. Superado o momento
meramente teórico, foram analisadas instâncias nas quais a teoria pode ser
identiﬁcada em importantes discursos, especiﬁcamente em jornais e discussões na
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Assembleia Constituinte de 1823. Dessa forma, demonstra-se que as ideias de
Benjamin Constant não foram inseridas por Dom Pedro I na realidade brasileira
subitamente, mas que, embora fossem ainda muito recentes, já se faziam presentes
em discussões nos mais altos âmbitos políticos.
Em seguida, são apontados os momentos em que a Constituição claramente se
inspira na teoria aqui em análise – e praticamente a traduz; e posicionamentos de
importantes autores jurídicos, com ênfase no Visconde do Uruguai e Zacarias de
Goés e Vasconcellos, tendo em vista o acirrado debate que travam entre si. De
forma a estender os elogios feitos pelo próprio Benjamin Constant acerca da Carta
Constitucional portuguesa de 1826, também é traçada uma comparação entre esta
e a Constituição brasileira de 1824. Obtém-se deste paralelo que as Constituições,
para além de irmãs pois concebidas pelo mesmo príncipe, são gêmeas,
apresentando semelhança que beira a identidade.
Finalmente, explora-se a própria prática constitucional, momento de
concretude do instituto por excelência, de forma a constatar que a forma na qual o
Poder Moderador será exercido é suscetível a alterações legislativas e do cenário
político e, acima de tudo, da própria personalidade do governante em cujas mãos se
encontra. Enquanto Dom Pedro I é tido como autoritário, até mesmo pela própria
criação do Poder, Dom Pedro II é coberto de elogios, percebido como um príncipe
parcimonioso e democrático.
Fica assim demonstrado que, apesar de as críticas focarem em colocações
especíﬁcas da obra de Benjamin Constant de forma a buscar provar a Constituição
não pode se dizer ﬁel a sua grande inspiração, foi reconhecida pelo próprio autor a
ligação fundamental entre sua teorização e o documento que inaugura o
constitucionalismo brasileiro. Outrossim, o próprio discurso dos grandes juristas
foca parte considerável de seus esforços em utilizar a teoria em questão para
embasar seus argumentos, utilizando-a como um argumento de autoridade
máxima. Destarte, embora identiﬁcar-se com a idealização de Benjamin Constant
não faça juízo do instituto, é certo que possuía grande peso dogmático e ﬁlosóﬁco
para o pensamento jurídico e político contemporâneo à Constituição de 1824.
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A EFETIVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
COM ENFOQUE NO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO: O VIÉS ÉTICO DA
COOPERAÇÃO PROCESSUAL
Cristiano Melo de Araújo*

Resumo: O direito a um processo pautado em uma postura ética dos
atores processuais se fundamenta em princípios da Constituição da
República Federativa do Brasil e do Novo Código de Processo Civil
Brasileiro. Atualmente, há a busca para a efetivação do princípio do
devido processo legal. Este trabalho tem como objetivo estudar essa
efetivação por meio do princípio da cooperação tendo em pauta a ética
envolvida na marcha processual. As recentes alterações legislativas
trazem a necessidade de uma maior participação de todos os agentes que
atuam no processo. Em meio a essa nova realidade, reﬂete-se acerca da
necessidade de exigir uma atitude ética de todos esses atores processuais.
A busca pelo ideal de justiça, conforme demonstrado, não é algo
estanque, em alguns momentos o Direito e a moral se aproximam, em
outros, há a total separação. O método adotado no presente trabalho foi o
dedutivo. A técnica utilizada foi a de pesquisa bibliográﬁca, em fontes
primárias, secundárias e terciárias.
Palavras-chave: Devido processo legal; Princípio do contraditório; Princípio da
cooperação; Ética dos atores processuais.

Abstract: The right to a process based on an ethical stance of the
procedural actors is based on principles of the Constitution of the
Federative Republic of Brazil and the New Code of Brazilian Civil
Procedure. Currently, there is the search for the eﬀective due process
*Acadêmico do Programa de Mestrado Proﬁssional em Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC. E-mail: cristiano.araujo@tjsc.jus.br.
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principle. The objective of this work is to study this eﬀectiveness through
the principle of cooperation, taking into account the ethics involved in the
process. The recent legislative changes bring the need for a greater
participation of all the agents that act in the process. In the midst of this
new reality, it is reﬂected on the need to demand an ethical attitude from
all these procedural actors. The search for the ideal of justice, as shown, is
not something stagnant, at times Law and morality are approximated, in
others, there is total separation. The method adopted in the present study
was the deductive one. The technique used was that of bibliographic
research, in primary, secondary and tertiary sources.
Keywords: Due process of law; Principle of contradictory; Principle of
cooperation; Ethics of procedural actors.
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. INTRODUÇÃO
A busca pela evolução do processo civil brasileiro é constante, os comandos
da Constituição da República Federativa do Brasil e do Novo Código de
Processo Civil trazem meios para exigir comportamentos éticos dos agentes do
processo. As lides colocam diante do poder estatal toda sorte de situações, o
Estado, por sua vez, deve entregar uma tutela jurídica efetiva e justa de modo a
atender os anseios da coletividade.
Este trabalho apresenta como objetivo estudar a efetivação do devido
processo legal por meio do princípios da cooperação, tendo em pauta a ética
envolvida na marcha processual.
Diante do contexto sócio/político e dos novos regramentos a técnica processual
deve ser revista, a imoralidade no andamento do processo acarreta na falta de
credibilidade no resultado. Essa mudança de paradigma coloca as partes em
condições de ampla inﬂuência durante toda a marcha processual, porém esse
bônus deve vir acompanhado do ônus de agir de acordo com a ética e a boa-fé.
Nota-se que tais mudanças trazem para dentro do processo a dinâmica
substancial do contraditório, baseada na cooperação para construção de uma
decisão justa, no entanto para que esse novo modelo tenha aceitação e efetividade é
necessária a consciência de que os interesses das partes e do Estado não podem se
1
sobrepor à justiça e ao Direito . Agora, cada vez mais, busca-se que o Estado
entregue a tutela jurisdicional efetiva e adequada. O próprio Conselho Nacional de
Justiça vem propondo um novo choque de gestão para aumentar como um todo a
eﬁciência do Poder Judiciário na prestação jurisdicional.
Esse trabalho foi dividido em três partes. Na primeira, serão abordadas as
principais doutrinas jurídicas que estudaram a relação entre Direito e moral. Na
segunda, será tratado o princípio do contraditório, aprofundando o estudo do
princípio da cooperação. Por ﬁm, na terceira parte, será abordado o
comportamento dos atores processuais, trazendo a baila um novo pressuposto ético
para os intervenientes do processo, uma vez que todos são corresponsáveis pelo
1
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OLIVEIRA, Vallisney de Souza. Revista Dialética de Direito Processual: deveres éticos no processo.
n. 75, São Paulo, 2009, p. 137.
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resultado advindo desta nova dinâmica, cada um buscando o que é seu com retidão
e lealdade, todos cooperando na formação de uma decisão justa.
O método adotado no presente trabalho foi o dedutivo. A técnica utilizada foi a
de pesquisa bibliográﬁca, em fontes primárias, secundárias e terciárias.

. RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL
Na idade média, o Jusnaturalismo e sua doutrina substancialista fazia
imperar a vinculação da moral e do Direito, ou seja, o Direito só era Direito se
fosse justo, o importante era o conteúdo e não a forma, as leis ﬁcavam como
2
um objeto secundário .
Essa lógica Jusnaturalista mostrou-se insuﬁciente, uma vez que a moral era
utilizada para cometer verdadeiras barbáries com aqueles que não se
comportassem de acordo com os preceitos morais da religião dominante à época.
Nesse sentido, complementa Márcia Noll Barboza: “Com efeito, de um lado se
encontram as teorias jusnaturalistas, a propugnar, no decorrer dos séculos, as mais
diferentes noções de justiça, a ela atribuindo conteúdos que vão desde a escravidão
3
à soberania popular” .
Com a chegada do Iluminismo e o avanço da ciência, as respostas começam a
ser buscadas na razão e, consequentemente, os valores morais e a ética absoluta
advindos da religião começam a perder força. Inicia-se, então, a separação da moral
e do Direito na busca por um novo sentido de justiça.
No século XX, Kelsen comanda a doutrina formalista do Direito (Positivismo)
para a qual a forma é o mais importante, podendo o Direito conviver com diversos
conteúdos, sobretudo numa sociedade pluralista, cuja moral apresenta várias faces.
A lei deveria prevalecer independentemente de ser materialmente ética. Diante
4
disso, o renomado autor começa a tratar o Direito como uma ciência autônoma .
2

BARBOZA, Márcia Noll. O Princípio da Moralidade Administrativa: uma abordagem de seu
signiﬁcado e suas potencialidades à luz da noção de moral crítica. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2002, p. 21.
3
BARBOZA, Márcia Noll., 2002, p. 22.
4 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 76-78.
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Para Kelsen, a validade da norma se baseia no preenchimento de requisitos
formais. Dessa forma, o critério de validade de uma norma se justiﬁca em uma
norma superior, tornando o Direito uma ciência autônoma, desvinculada de
valores morais.
Entretanto, no período de transição do século XX para o século XXI o
positivismo começou a cair em descrédito. Isso ocorreu principalmente no período
pós-Segunda Guerra Mundial no qual os Estados totalitários (nazista e fascista),
amparados na lei vigente naquele momento, usurparam dos seus cidadãos os
direitos humanos mais básicos.
Nesse cenário, surge como resposta à insuﬁciência do Positivismo a doutrina
Neoconstitucionalista. Fundamentada na textura aberta dos direitos
fundamentais, ela se apresenta como uma solução para os problemas do
positivismo, porquanto é por meio dessa doutrina pós-positivista que se reinsere a
moral dentro do direito, permitindo ampla atividade cognitiva pelo julgador.
No Brasil, o marco histórico introdutório do neoconstitucionalismo
adveio com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Luís Roberto
Barroso destaca que o marco ﬁlosóﬁco do neoconstitucionalismo é o póspositivismo que:

regras, possibilitando que valores morais, políticos e ideológicos façam parte da
decisão judicial. A interpretação ganha maior amplitude e o conteúdo da decisão
6
ganha maiores contornos a serem preenchidos .
A doutrina pós-positivista de Robert Alexy passou a ser difundida e aceita na
cultura jurídica brasileira, dispondo acerca dos princípios, da moral e do direito o
doutrinador ensina:

se apresenta, em certo sentido, como uma terceira via entre as concepções
positivista e jusnaturalista: não trata com desimportância as demandas do
direito por clareza, certeza e objetividade, mas não o concebe
desconectado de uma ﬁlosoﬁa moral e de uma ﬁlosoﬁa política. Contesta,
assim, o postulado positivista de separação entre Direito, moral e política,
não para negar a especiﬁcidade do objeto de cada um desses domínios,
mas para reconhecer a impossibilidade de tratá-los como espaços
5

totalmente segmentados, que não se inﬂuenciam mutuamente .

Os princípios passam a ter maior inﬂuência nas decisões e o juiz pode decidir
com base nos comandos basilares do ordenamento, deixando de aplicar apenas
5

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direitos Constitucional Contemporâneo: conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. Editora Saraiva. 1º edição, 2009, p. 246.

Essa dupla propriedade de pertencer ao mesmo tempo à moral e ao direito
signiﬁca que a decisão do juiz em casos duvidosos deve ser interpretada de
forma diferente do que acontece nas teorias positivistas. Como os
princípios morais, por seu conteúdo, estão incorporados ao direito, o juiz
que neles se apoia decide com base em critérios jurídicos. Querendo-se
recorrer à dicotomia ambígua entre forma e conteúdo, pode-se dizer que,
quanto ao conteúdo, ele decide com base em razões morais, mas, quanto à
7

forma, decide com base em razões jurídicas .

No ano de 1989, com a publicação da obra Diritto e Ragione: Teoria del
Garantismo Penale de Luigi Ferrajoli, surge a corrente do garantismo. O ponto
fulcral dessa doutrina reside no combate às diversas formas de exercício arbitrário
do poder, com o intuito de tutelar as liberdades dos cidadãos e, portanto, garantir a
concretização das cartas constitucionais. Nesse sentido, todas as decisões tomadas
no Estado de Direito deverão estar limitadas e vinculadas substancialmente ao
conteúdo albergado pelos direitos fundamentais. Consequentemente, há a
8
separação entre Direito e moral e entre validade e justiça .
Fica evidente, em vista disso, as divergências entre o neoconstitucionalismo e
garantismo processual. Para aquele, os direitos fundamentais, por serem
considerados princípios, poderão ser objeto de ponderação na prática judicial. Por
outro lado, para este, os direitos fundamentais são regras e a solução de conﬂitos
6

GUTIERREZ SOBRINHO, Emílio. Aspectos teóricos do movimento neoconstitucional. Revista Jus
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3319, 2 ago. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22345>.
Acesso em: 28 dez. 2017.
7
ALEXY, Robert. Conceito e Validade do Direito. 1ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 92.
8 TRINDADE, André Karam. Revisitando o garantismo de Luigi Ferrajoli: uma discussão sobre metateoria, teoria
do direito e ﬁlosoﬁa política. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, v. 5, p. 3-21, 2012, p. 5-6.
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9

apenas se dará pela subsunção .
Contudo, pode-se encontrar o ponto de equilíbrio entre o ativismo judicial
(neoconstitucionalista) e o garantismo processual (positivismo moderno) com o
intuito de se remodelar o Processo Civil brasileiro de modo que o devido processo
10
legal constitucional seja uma realidade .
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É inegável, portanto, que o princípio do devido processo legal é um dos
alicerces do Estado de Direito, não podendo ser suprimido para assegurar a
aplicação de outro princípio processual, uma vez que é ele quem possibilita a
existência de todos os outros princípios que regem o processo.
Neste trabalho, o foco do estudo se dará em relação ao princípio do
contraditório e seu viés ético.

. O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E O VIÉS ÉTICO
3.1 O princípio do contraditório e o dever de cooperação
Várias normas de Direito Processual Civil são primeiramente disciplinadas na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 como direitos e garantias
fundamentais de todos os cidadãos. O Processo Civil brasileiro é também regido
pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), lei federal ordinária que traz novos
princípios e ferramentas para que todos os atores processuais possam atuar.
11
Os princípios constitucionais processuais derivam, em grande parte,
do princípio do devido processo legal. Logicamente, todos buscam
proporcionar ao jurisdicionado o acesso à justiça, garantido no artigo 5º,
12
inciso XXXV da CRFB/88 .
13
Nesse sentido, Nelson Nery Junior, leciona que no devido processo legal
14
estariam inseridos todos os princípios processuais . O princípio do devido processo
legal, signiﬁca o conjunto de garantias de ordem constitucional, que de um lado
assegura às partes o exercício de suas faculdades e poderes de natureza processual
15
e, de outro, legitima a função jurisdicional .
9

COPETTI NETO, Alfredo. O paradigma constitucional garantista em Luigi Ferrajoli: a evolução do
constitucionalismo político para o constitucionalismo jurídico. Revista Direitos Fundamentais &
Democracia, v. 14, p. 409-421, 2013, p. 418.
10
AURELLI, Arlete Inês. A cooperação como alternativa ao antagonismo garantismo processual/
ativismo judicial. Revista Brasileira de Direito Processual, n. 90, Belo Horizonte, p. 79-84, 2015, p. 80.
11
Atualmente, o devido processo legal se materializa através dos seguintes direitos fundamentais: i)
da segurança jurídica do processo, ii) do acesso à justiça, iii) da igualdade processual material, iv) do
contraditório, v) da ampla defesa, vi) do duplo grau de jurisdição, vii) da justiça da decisão e viii) da
duração razoável e da efetividade do processo.
12
Art. 5º, XXXV – “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
13
Art. 5º, LIV – “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
14
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 57.
15
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 7. ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, p. 04.

Embora o princípio da cooperação previsto no Código de Processo Civil (CPC)
não conste, expressamente, no texto constitucional, ele está umbilicalmente ligado
16
ao princípio do contraditório , que, por sua vez, passou a ter seu signiﬁcado e
extensão signiﬁcativamente ampliados pela nova norma de regência,
proporcionando máxima efetividade ao princípio do contraditório, pois até o
advento do novo código sua interpretação era mais restrita.
Ademais, o novo CPC prevê a existência de vários institutos que passam a dar
maior importância a participação de todos os atores do processo, tirando o
protagonismo do juiz e inaugurando uma atividade colaborativa triangular entre
o magistrado e as partes. Aliado a isso, o Código demonstra ter modiﬁcado o
conceito de contraditório, inserindo o princípio da não surpresa e da cooperação
como exigências a serem observadas pelo regente do processo. Nesse sentido,
denota-se que para respeitar o princípio do devido processo legal o contraditório
precisa ser visto sob uma nova ótica ampliﬁcada pelo NCPC.
Embora com previsão constitucional, inicialmente o contraditório vinha sendo
aplicado de modo mais tímido. Recentemente, com os princípios de base do
NCPC, o princípio do contraditório passou a ganhar novos contornos. Diante da
nova realidade, o contraditório só irá respeitar os ditames constitucionais do devido
processo legal se a decisão inal for construída numa base democrática na qual as
partes colaboram para a formação do resultado.
16

Art. 5º, LV – “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”.
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O princípio do contraditório é reﬂexo do processo democrático, sendo uma
garantia constitucional de participação no processo (dimensão formal) e
modernamente vem sendo reconhecido como uma garantia dinâmica de
inﬂuência e não surpresa às partes, tanto no andamento quanto no resultado da lide
(dimensão substancial). Nota-se que essa garantia se divide em duas dimensões,
quais sejam: a faculdade de participação das partes e a possibilidade de
efetivamente inﬂuenciar no resultado, essa chamada de dimensão material do
17
contraditório e aquela chamada de dimensão formal .
Denota-se que o princípio da cooperação é o princípio do contraditório
substancial expresso na lei, e reﬂete, desse modo, os anseios de um Estado
Democrático de Direito, uma vez que não é mais aceitável que o contraditório
seja apenas uma formalidade a ser seguida pelo juiz e pelas partes. Ele deve ser
visto como o espaço que o jurisdicionado precisa para efetivamente poder
participar e inﬂuenciar na decisão judicial, tornando o procedimento mais
dinâmico e participativo.
Por ﬁm, pode-se aﬁrmar que o princípio da cooperação é a face mais
contemporânea do contraditório, cujo resultado é a decisão construída sob uma
base democrática, típica de um Estado Democrático de Direito. Decorre desta nova
face a maior legitimidade do procedimento perante as partes envolvidas na
demanda, uma vez que estas devem participar ativamente do processo e da
decisão. Veriﬁca-se, então, que um posicionamento mais ativo tanto das partes
quanto do juiz é o que se espera, obrigando todos os atores a atuar com boa-fé, ética
e lealdade, cooperando com os ideais da justiça.

sinceridade, conﬁança, honestidade e lealdade devem ser mais ditas e cobradas
pelas cortes de justiça.
Um dos idealizadores da nova codiﬁcação processual brasileira, Fredie Didier,
diz que o princípio da boa-fé deve ser visto como uma norma de conduta (boa-fé
objetiva), ou seja, a boa-fé passa a ser uma cláusula geral processual, moldando o
devido processo legal brasileiro e exigindo que as pessoas envolvidas no processo
18
não ludibriem a crença razoável do oponente .
Desse modo, ﬁcam vedados comportamentos que criem dolosamente
situações processuais que gerem falsas expectativas na parte adversa. Nessa
toada, o dever de cooperação das partes é inaugurado juntamente com a
releitura do princípio da boa-fé processual como vetor exegético a ser
observado durante todo o processo.
Conforme se observa nas últimas reformas levadas a efeito no Código de
Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), se busca garantir o direito, constitucionalmente
assegurado, a um processo justo e cooperativo, concretizando a ideia da
instrumentalidade do processo e, assim, o chamado processo civil de resultados,
que busca construir uma solução de mérito justa e efetiva, obrigando as partes a
agir de acordo com os preceitos da boa-fé.
A nova lógica processual exprime os princípios fundamentalmente assegurados
ao cidadão, o direito de ação, o acesso material à justiça, bem como o devido
processo legal. Nesse sentido, novas posturas comportamentais passam a fazer
parte do ambiente forense, praticar atos legítimos, com lealdade, probidade e
honestidade deve ser a nova tônica, uma vez que o bônus de poder inﬂuenciar
substancialmente na decisão deve vir acompanhado do ônus de observância da
boa-fé em todos os atos praticados dentro do processo.
onsequentemente, o princípio da boa-fé processual ganha novos contornos,
sobretudo num ordenamento que dispõe de mecanismos que ampliam a atividade
das partes e de seus representantes, ganhando relevo e passando a ser uma norma
de observância obrigatória para aquele que de alguma forma participa do processo,
a alteração promovida também poderá contribuir para a redução do número

3.1.1 A boa-fé como princípio processual
O princípio da cooperação (art. 6º do NCPC) traz consigo a necessidade de uma
nova hermenêutica na qual o princípio da boa-fé (art. 5º do NCPC) é refundado
como princípio basilar do processo e, como consequência lógica, palavras como
17

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. 19ª ed. revista, ampliada e
atualizada. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 91-92.

18

DIDIER JR., 2017, p. 119-122.
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excessivo de recursos, pois os princípios da boa-fé processual e da
cooperação dos sujeitos processuais passam a ser os novos pilares do
processo civil pátrio e, certamente, proporcionarão um resultado mais justo,
efetivo e aceito pelos litigantes.
A ﬁm de facilitar a compreensão e abrangência do princípio da boa-fé
processual trago o ensinamento de Nunes, dispondo acerca dos destinatários no
campo processual, nos seguintes termos:

se necessária uma análise mais aprofundada acerca do comportamento dos atores
do processo, no sentido de buscar uma postura pautada na boa-fé.

3.1.2 A má-fé processual

transparente e eﬁciente entre os sujeitos do processo, com assunção plena

É manifestamente contrário à nova norma que rege o processo civil brasileiro
qualquer ato que contrarie o princípio da boa-fé processual e o princípio da
cooperação, sendo assim, o novo regramento confere poderes ao magistrado e as
partes para eliminar do processo atos operados com má-fé, uma vez irão colidir
com tais princípios basilares do processo.
Antes mesmo da edição do novo regramento processual (2015), em sua obra
datada do ano de 2002 Rui Stoco já lecionava:

de responsabilidades, mas vedando o comportamento que infrinja as

Decorre do conhecimento do mal, que se encerra no ato executado, ou do

Tal princípio no campo processual tem como destinatários todos os
sujeitos processuais e não somente as partes, alcançando juízes e
tribunais. Ele se torna uma das grandes premissas do processo cooperativo/
participativo encampado pelo novo CPC, de modo a estabelecer diálogo

19

vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que

ﬁnalidades da atividade processual .

não o é (...). Os atos praticados de má-fé, com dolo ou fraude contaminam-

Denota-se que, com tal mudança, o legislador entendeu haver necessidade de
mudanças no jogo processual, quando a matéria for posta diante do juízo este
necessitará ser leal e exigir lealdade partes, uma vez que, dessa forma, além de
promover a cooperação para o melhor andamento do processo, se evitam a
tomadas de decisões injustas e descoladas dos anseios das partes.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de mandado de segurança da
lavra do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello que: “Na realidade, os postulados
da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da conﬁança, enquanto
expressões do Estado Democrático, mostram-se impregnados de elevado
20
conteúdo ético, social e jurídico(...)” .
Conclui-se que, muito embora a ética e o direito não se confundam, é obrigação
do juiz e das partes agir de acordo com os preceitos da boa-fé processual, cujo
conteúdo está intimamente relacionado aos preceitos advindos da ética, fazendo19

THEODORO JUNIOR, Humberto. NUNES, Dirlene. BAHIA, Alexandre Melo Franco. PEDRON, Flávio
Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. 2 ed. Rio de Janeiro: Gen./Forense, 2015, p. 67.
STF. Mandado de Segurança: MS 25.805/DF. Relator: Ministro Celso de Mello. DJ: 07/02/2006. STF,
2006. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarjurisprudencia.asp>.
Acesso em: 15 dez. 2017.

se e tornam-se inoperantes. Não recebem apoio ou força legal e, portanto,
21

ou são nulos por natureza, ou podem ser anulados .

Importante destacar que o Novo Código dedica uma seção inteira à má-fé,
responsabilizando as partes por dano processual quando litigarem de má-fé,
podendo o magistrado agir de o ício ou a pedido da parte interessada em fazer
cessar a má conduta processual.
Conforme se observa, o Novo Código de Processo Civil traz inicialmente
princípios a serem seguidos pelos atores do processo e logo em seguida, em seção
especíﬁca, dá ferramentas para punir o litigante de má-fé, demonstrando que a
intenção do legislador foi dar ferramentas para que juízes e partes possam inibir
comportamentos indesejáveis no processo.
Denota-se que o contraditório tem seu exercício limitado por padrões de
comportamento dentro do processo, o magistrado tem o dever de exigir retidão na
prática dos atos processuais, o comportamento ético dos intervenientes processuais

20

21

STOCO, Rui. Abuso do Direito e Má-Fé Processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 44-45.
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irá colaborar para a prolação de uma decisão de mérito justa e coerente.
Por conseguinte, defende-se que a probidade no cotidiano do processo civil
pátrio introduz maior segurança e previsibilidade jurídica, valores prezados pelo
sistema jurídico, uma vez que temos arsenal normativo suﬁciente para combater a
má-fé, necessariamente a nova lei é vocacionada para punir comportamentos
processuais antiéticos, exigindo a colaboração de todos participantes do processo
com o Poder Judiciário.
Com efeito, há necessidade de buscar meios de assegurar a boa-fé processual,
evitando que juízes decidam diversamente do que foi demonstrado com lealdade e
eticidade pelas partes, o que desorientaria o jurisdicionado no seu agir e diminuiria
sua credibilidade no Judiciário, ferindo os princípios da boa-fé e da cooperação.
Recomenda-se, então, que não se decida diferentemente do que foi construído
com retidão no processo cooparticipativo.

. A ÉTICA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO
PROCESSO
Muitos se esforçam para afastar o direito da moral, claro que direito e moral
não se confundem, contudo, apesar de não serem sinônimos, quando o direito se
aproxima dos preceitos morais de uma sociedade ele ganha legitimidade e
aceitação, em contrapartida, quando o direito se afasta de tais preceitos ele tende
22
a sofrer resistências, uma vez que não tem o consentimento popular. Nessa
toada, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ampara a
23
moralidade quando estabelece os princípios regentes da administração pública,
devendo esse dispositivo ser interpretado de forma que possibilite extrair sua
máxima eﬁcácia, subordinando a conduta daqueles que atuam em nome da
administração pública.
Adota-se, para o presente ensaio, o conceito de ética de Nicolai Hartman,
22
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BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de Ética Jurídica: Ética geral e proﬁssional. 3ª ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 56.
23
Trata-se do disposto no art. 37 – “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência” (grifo nosso).
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citado por José Renato Nalini, como sendo:
disciplina normativa, não por criar normas, mas por descobri-las e elucidálas. Seu conteúdo mostra às pessoas os valores e princípios que devem
nortear sua existência. A Ética aprimora e desenvolve o sentido moral do
24

comportamento e inﬂuencia a conduta humana.

Dworkin, ao tratar do tema, ensina que a moral não deve ser utilizada para
atender nossas ambições, da mesma forma que Aristóteles e Platão o autor
não elimina a hipótese de união da ética e da moral, uma vez que seu estudo
enxerga a ética não apenas como um desejo do sujeito, mas como sendo algo
25
maior a ser buscado.
Destarte, pode-se aﬁrmar que a missão dos proﬁssionais do Direito vai
muito além de seus próprios interesses, o exercício da proﬁssão jurídica
requer respeito à coletividade, pois o seu bom exercício pode contribuir para
paciﬁcação social. Daí a importância das Corregedorias, das Comissões de
Ética e Disciplina e de outros órgãos de controle, capazes de inibir a má
26
conduta proﬁssional.
As condutas dos protagonistas da demanda devem ser observadas o
tempo todo, pois o processo não é um campo no qual os sujeitos podem
utilizar de toda espécie de arma para derrotar seu adversário. O processo é,
em suma, um meio de defesa de um Direito, não podendo ser utilizado para
27
prejudicar terceiros .
Os referidos órgãos de controle jurisdicional precisam ser
efetivamente combativos na busca de padrões mínimos de conduta. O
controle interno deles deve evitar o corporativismo de seus membros, sob
pena de tornar-se apenas um mecanismo protecionista. O proﬁssional
desprovido de retidão no exercício da atividade jurídica é um mal que
deve ser eliminado do jogo processual.
24

NALINI, José Renato. Ética Geral e Proﬁssional. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 41.
DWORKIN, Ronald. Justiça para Ouriços. 1ª ed. Coimbra: Editora Almedina, 2002, p. 201.
26
BITTAR, 2016, p. 412-413.
27
MILMAN, Fabio. Improbidade Processual: comportamento das partes e de seus procuradores no processo
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 32-37.
25
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4.1 O juíz e a ética

José Renato Nalini considera como postura ética essa preocupação dos juízes
com o tempo de julgamento, assevera o autor:
28

No Brasil, a Magistratura possui um Código de Ética próprio e, logo no seu
primeiro artigo, são elencados os princípios norteadores para o exercício da
proﬁssão: i) da independência, ii) da imparcialidade, iii) do conhecimento e
capacitação, iv) da cortesia, v) da transparência, vi) do segredo proﬁssional, vii) da
prudência, viii) da diligência, ix) da integridade proﬁssional e pessoal, x) da
dignidade, xi) da honra e xii) do decoro.
José Renato Nalini aponta que, mesmo se o Conselho Nacional de Justiça não
29
tivesse editado o Código de Ética da Magistratura , a própria Constituição traz em
30
seu escopo normas éticas positivadas , servindo para nortear o que realmente deve
31

ser feito pelos juízes .
Muitos buscam na magistratura o status, o salário e o poder, todavia isso
não é o que a sociedade espera do juiz. O juiz ético deve enxergar a
magistratura como uma vocação, uma vez que as varas estão abarrotadas de
processos em busca de uma solução. Sem vocação para o exercício da proﬁssão,
o magistrado tende a se afastar dos problemas da população e se aproximar
32
apenas dos confortos que o cargo oferece .
Com efeito, o atual Código de Processo Civil, busca garantir os direitos,
constitucionalmente assegurados, a um processo dirigido por um magistrado ético,
imparcial e cooperativo, concretizando a ideia de processo justo e, assim, o processo
civil pautado na cooperação inclusive dos magistrados.
Em relação ao juiz e o tempo do processo, ele será o agente impulsionador do
processo. Portanto, dentro de todas as limitações estruturais, de pessoal e de
materiais o magistrado não pode olvidar-se do compromisso ético ﬁrmado com a
sociedade para a apreciação dos casos postos sob sua apreciação já que eles são o
33
verdadeiro revestimento de aﬂições humanas .
28

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/publicacoes/codigo-de-etica-da-magistratura>.
Note que isso ocorreu apenas no ano de 2008.
30
Vide art. 93 da Constituição Federal.
31
NALINI, 2015, p. 561.
32
ARAÚJO, Francisco Fernandes de. A Ética do Juiz, do Promotor e do Advogado. Campinas: Editora
Copola, 2003, p. 18-30.
33
ALINI, 2015, p. 595.
29
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Certa humildade há de ser especialmente cultivada para
reconhecer-se um proﬁssional, não um semideus, do qual se espera
uma solução imodiﬁcável. Os destinatários da Justiça apenas
precisam de uma decisão. Editada com bom senso, com
pertinência para a causa, mas, naturalmente, imperfeita, como
ocorre com qualquer tarefa humana.

Assim, o exercício da magistratura deve ser imergido na ética, para reﬂetir
sobre ela e a partir disso, buscar os valores presentes na sociedade como meio de
efetivar a mais adequada justiça.

4.2 O promotor e a ética
A Constituição de 1988, inﬂuenciada pelas normas internacionais de direitos
humanos, cria direitos individuais, coletivos e difusos. Como via de
consequência, a lei que passa a fundar o Estado brasileiro idealiza ações ou
omissões estatais para que esses novos direitos sejam respeitados/
implementados, diante dessa nova realidade cresce a importância da atuação do
34
Ministério Público como instituição .
Destarte, esses novos ideais fazem com que a atuação ética dos promotores
de justiça seja primordial. A sociedade espera que os representantes do Ministério
Público elaborem pareceres de qualidade, visitem presídios, compareçam em
audiências e sessões de julgamento, atuando contra ilegalidades e sendo ﬁrmes
em suas convicções diante de magistrados e advogados.
O atual cenário não prescinde de um Ministério Público atuante, combativo e
independente. A Lei Orgânica do Ministério Público preconiza uma série deveres
para seus membros, evidenciando que a instituição e, lógico, a sociedade
esperam que o órgão ministerial cumpra seu compromisso com a justiça.
34

ARAÚJO, 2003, p. 30-32.
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4.3 O advogado e a ética
Não obstante se reconheça a importância dos advogados na consolidação de
uma sociedade mais justa, veriﬁca-se a necessidade de buscar meios de
promover maior consciência da importância da proﬁssão no seio da sociedade.
Efetivando princípios morais e éticos na atuação do advogado dentro e fora do
processo, bem como cobrando uma atuação ﬁrme da Ordem dos Advogados do
Brasil diante de advogados que se distanciem daquilo que se espera de uma
proﬁssão de tamanha relevância.
Nessa senda, relevante o ensinamento de Francisco Fernandes de Araújo ao
dispor que uma constituição com ideais democráticos facilita o acesso à justiça,
uma vez que do contrário não encamparia os múltiplos anseios dos cidadãos, os
quais reivindicam um permanente labor de compatibilização da advocacia com
a ética e a justiça1.
Além disso, vale ressaltar que os advogados possuem um código de ética
próprio que estabelece princípios a serem observados no exercício da advocacia, a
moral deve ser o guia do advogado em suas relações, principalmente na relação
com seu constituinte, uma vez que o cliente ao contratar o advogado conﬁa que este
atuará com lealdade/honestidade na busca de seus direitos.
Importante destacar que o CPC amplia atividade do advogado no processo e
exige uma atuação pautada na boa-fé, sem esquecer que a cooperação para se obter
uma decisão de mérito justa também é preconizada, além de outras previsões a
respeito da ética comportamental dos advogados.

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa realizada, veriﬁcou-se a importância da temática para o momento
histórico/jurídico que vivemos, as últimas alterações promovidas na legislação
infraconstitucional com o intuito de alcançar a justiça mediante uma prestação
jurisdicional democratizada. Com isso, a nova legislação acaba por emprestar
35

ARAÚJO, 2003, p. 33-45.
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máxima eﬁcácia aos princípios do devido processo legal tido como garantia
constitucional do jurisdicionado.
A necessidade de buscar a evolução dos procedimentos processuais é
demonstrada nesse breve ensaio que, ao analisar o processo cooparticipativo e
efetivo aliado a ética processual, constatou que o cenário mudou tanto no contexto
jurídico quanto no sócio/político no qual o Poder Judiciário passou a ter maior
protagonismo, frente ao descrédito dos Poderes Executivo e Legislativo. Surge,
então, uma cobrança maior para que o Judiciário cumpra com seu dever
constitucional de conduzir um processo necessariamente justo e ético.
O efetivo acesso à justiça sob uma ótica democrática traz novamente para o
debate sobre a ética e o direito, pois junto com a dinâmica participativa/
colaborativa deve vir a conduta pautada na ética: partes, advogados, defensores,
promotores e juízes devem agir com a consciência de que estão atuando com
retidão durante todo o rito.
Adentrando na alteração promovida novo Código de Processo Civil, foi
observado que o legislador entendeu pela necessidade de maior interação entre juiz
e partes durante toda instrução do processo e, por via de consequência, o
comportamento pautado na boa-fé passou a ser um novo vetor a ser observado.
De forma geral, a reforma levada a efeito defende maior participação
processual, uma vez que evita que o magistrado prolate decisões surpresas
sem a oitiva das partes, além de promover a cláusula geral da boa-fé, trazendo
mais segurança e previsibilidade ao jurisdicionado que participa mais
intensamente da lide.
Ademais, a atuação mecânica dos magistrados deve ser eliminada do
processo. Nesse sentido foi constatada a existência de mecanismos que
promovem a maior interação do magistrado com as partes, uma vez que, ao
ter que consultá-las durante todo o rito, a atividade produtora do Direito
passa a ser mais participativa e democrática.
Esse é um pressuposto básico para o exercício da cidadania de um Estado
Democrático de Direito, garantindo aos cidadãos a concretização dos direitos
constitucionalmente previstos.
Assim, observando o tênue liame entre promover a ética processual, sem
agredir o princípio do contraditório, passaram a ser apreciadas considerações de

392

393

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

estudiosos acerca da ética e do direito. Sem deixar de atentar para a mudança
da sociedade contemporânea que, em meio à diversidade cultural e
pluralista, reclama por uma tutela jurisdicional justa, necessitando que o
Direito acompanhe tal evolução.
Nessa senda, se mostra positiva a busca por melhorias no sistema jurídico,
visando a alcançar o devido processo constitucional e promover a justiça,
entregando uma prestação jurisdicional que seja útil ao tutelado.
Observa-se que, em uma sociedade aberta, pluralista, multicultural e com
constantes movimentos sociais em busca de direitos, a legislação deve acompanhar
essas oscilações, promovendo o desenvolvimento do sistema jurídico, a produção
do Direito. Veriﬁca-se positiva a mudança implementada, mas é necessário que o
Direito saia do papel e adentre nos Tribunais.
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A POSITIVAÇÃO DE PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS NO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL LEI .
/
- ACESSO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PELA VIA RECURSAL RE E A
JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA

recursos extraordinários, diante da alegação de ofensa meramente reﬂexa
(indireta) à Constituição. Tal hipótese é conﬁrmada mediante a apresentação de
doutrina e julgados especíﬁcos do Supremo Tribunal Federal, os quais denotam a
existência da jurisprudência defensiva como prática para tentar resolver a
problemática que envolve a grande quantidade de processos pendentes de análise,
e insuﬁciência da prestação jurisdicional. O tema em tela se mostra atual e
relevante, haja vista a vigência da Lei 13.105/2015 e o necessário acesso ao Tribunal
Superior mediante a interposição de recurso extraordinário. Objetivando
questionar a prática da jurisprudência defensiva e aprofundando-se na
problemática envolvendo a criação de entraves para a apreciação do recurso
extraordinário, é feito diagnóstico, com o desenlace da pesquisa, do caminho que o
sistema recursal brasileiro vem trilhando naquilo que tange a grande quantidade de
processos em tramitação e a insuﬁciência do Poder Judiciário na sua prestação
jurisdicional. Nessa linha, a presente pesquisa se digna em fornecer interessante
reﬂexão aos operadores do direito, principalmente aos que atuam diretamente nos
Tribunais Superiores, servindo como importante instrumento da maturação da
matéria processual, sobretudo no que tange aos aspectos principiológicos
constitucionais e recursais do Código de Processo Civil em vigência.

Elisan Nadrowski*

Resumo: O presente trabalho objetiva, por meio de investigação de discursos
doutrinários, análise de legislação processual e estudo do acervo jurisprudencial
extraído do Supremo Tribunal Federal, apresentar uma reﬂexão acerca da
positivação de princípios constitucionais de forma expressa na Lei 13.105/2015
(Código de Processo Civil) e a utilização de tal ato como esteio para o Supremo
Tribunal Federal afastar a análise de recursos extraordinários, sob a alegação de
violação de constitucional por via reﬂexa. Signiﬁca dizer, em suma, que o trabalho
em tela ambiciona desenvolver análise acerca daquilo que é comumente chamado
de jurisprudência defensiva. A pesquisa em epígrafe se dá mediante o método
dedutivo, o qual, utilizando doutrinas essencialmente constitucionais e de processo
civil, apresenta a sistemática envolvendo a concepção moderna de processo civil
constitucional e a atuação do Supremo Tribunal Federal no tocante a sua função de
salvaguardar a Constituição Federal, singularmente mediante o recebimento e
apreciação de recursos extraordinários, os quais discutem, essencialmente, ofensa
à matéria constitucional. Nessa linha, correlaciona-se o exposto pela doutrina
processual civil e pela doutrina constitucional, com julgados do Supremo Tribunal
Federal, os quais corroboram a existência da jurisprudência defensiva. A hipótese
destacada neste trabalho tange a possibilidade do Supremo Tribunal Federal
utilizar a positivação de princípios constitucionais, dispostos de forma expressa na
Lei 13.105/2015, como forma de criar entraves processuais para a apreciação de
*Advogado, Bacharel em Direito pela Universidade da Região de Joinville, campus São Bento do Sul/
SC; Especialista (lato sensu) em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito; Especializando
(lato sensu) em Advocacia Tributária pela EBRADI, e-mail: elisan.nadrowski@gmail.com. Currículo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1566944877315615

Palavras-chave: princípios; processo civil; Supremo Tribunal Federal; jurisprudência
defensiva; recurso extraordinário;

Abstract: This work intends to present, through an investigation of doctrinal
discourses, analysis of legislation and study of extraordinary appeals submitted to
the Federal Supreme Court, a reﬂection on the positivization of constitutional
principles in Law 13,105/2015 (Code of Civil Procedure) and the use of this as a
reason for the Federal Supreme Court dismiss the examination of extraordinary
appeals, under the allegation of violation of constitutional principles by reﬂex. It
means to say, in short, the work aims to develop analysis about what is commonly
called defensive jurisprudence. The present research will be done by the deductive
method, using essentially constitutional and civil process doctrines, presenting the
systematics involving the modern conception of constitutional civil procedure and
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the role of the Federal Supreme Court in its function of protecting the Federal
Constitution, especially through the receipt and assessment of extraordinary
appeals, which basically discuss oﬀense to constitutional matter. In this line,
correlates the exposed by the civil procedural doctrine and by the constitutional
doctrine, with judgments of the Supreme Federal Court, which corroborate the
existence of defensive jurisprudence. The hypothesis highlighted in this study
concerns the possibility of the Federal Supreme Court to use the positivation of
constitutional principles, expressed expressly in Law 13,105/2015 as a way of creating
procedural obstacles to the assessment of extraordinary appeals, in the face of the
allegation of merely reﬂexive (indirect) oﬀense to the Constitution. This hypothesis
is conﬁrmed by the presentation of doctrine and speciﬁc judgments of the Federal
Supreme Court, which denote the existence of the defensive jurisprudence as
practice to try to solve the problematic that involves the great amount of pending
processes of analysis, and failure of the Judiciary in the jurisdictional provision. The
subject on the screen is current and relevant, considering the validity of Law
13,105/2015 and the necessary access to the High Court through the ﬁling of an
extraordinary appeal. Aiming to question the practice of defensive jurisprudence
and deepening in the problematic involving the creation of obstacles for the
appreciation of the extraordinary resource, it’s made diagnosis, with the outcome of
the research of the way that the Brazilian recursal system has been tracking in
relation to the large number of lawsuits in process and the insuﬃciency of the
Judiciary in its jurisdictional provision. In this line, the present research provides
interesting reﬂection to the operators of the law, mainly those who work directly in
the Superior Courts, serving as an important instrument for the maturation of
procedural matters, especially with regard to the constitutional and recursive
principles of the Civil Procedure Code in validity.
Keywords: pprinciples; civil process; Supreme Federal Court; defensive
jurisprudence; extraordinary appeal;
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. INTRODUÇÃO
A promulgação do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) trouxe aos
operadores do direito inúmeras alterações procedimentais e exigiu novos olhares
sobre a matéria processual. Já à época da tramitação do anteprojeto do Códice
Processual viu-se (e ainda se vê) discussões acerca da legitimidade, aplicação e
interpretação dos novos institutos processuais e da adequação dos antigos
institutos ao novo código.
Dentre tantas inovações, destaca-se a inserção de princípios constitucionais
de forma expressa, sobretudo nos artigos iniciais do Código de Processo Civil. Tal
positivação demonstrou o interesse do legislador em destacar a importância do
desenvolvimento da matéria processual em consonância com os ditames
1
constitucionais. A simples leitura da exposição de motivos do novo Código de
Processo Civil deixa clara a necessidade de atualizar os normativos processuais
adequando-os ao modelo constitucional requerido. Tanto é assim, que o primeiro
objetivo almejado pela comissão incumbida de desenvolver o projeto do Codex,
era justamente formular um sistema processual em sintonia com a Constituição
Assim o sendo o projeto foi formulado, desenvolvido, aprovado e, atualmente,
encontra-se em vigência.
Visto isso, convém destacar determinados artigos do Código de Processo, os
quais, diferentemente do que se sucedia no Código revogado (Lei 5.869/73),
inseriram categoricamente princípios constitucionais, relacionando-os
diretamente com a norma processual cível. Num primeiro olhar, tal realização se
mostra conveniente, eis que visa justamente ﬁrmar a importância da
constitucionalização do processo civil brasileiro.
Porém, em que pese o esforço dos feitores do novo Código, é possível extrair
uma má interpretação da dinâmica instituída. Trata-se de situação antinômica
apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual possibilita a utilização da
positivação dos princípios constitucionais dentro do Código de Processo Civil,
1

Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. Acesso
em 23.jul.2018.
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como uma forma de afastar a necessidade da apreciação de recursos extraordinários.
Trata-se, em suma, da chamada jurisprudência defensiva e a discussão acerca da
violação de princípios constitucionais, se por via direita ou reﬂexa.
O presente artigo objetiva analisar por meio do método dedutivo, valendose de pesquisa de doutrina, legislação e jurisprudência, a problemática
envolvendo a inserção de princípios constitucionais dentro do Código de
Processo Civil, e o uso (in)devido de tal fato, por parte do Supremo Tribunal
Federal, como forma de afastar a necessidade de apreciação de recursos.
Ainda, com o seu desenlace, o presente trabalho se digna demonstrar,
criticamente e por via reﬂexa, as diﬁculdades que o sistema processual
brasileiro encontra diante do grande ﬂuxo de trabalho.

. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO
CIVIL E SUA CONSTITUCIONALIZAÇÃO
Hodiernamente, não se mostra minimamente possível estudar matéria de
cunho processual civil, sem, contudo, relacioná-la com os ditames da
Constituição Federal.
Câmara (2017, p, 21) sintetiza com discernimento a relação existente entre a
matéria processual e os preceitos constitucionais, aﬁrmando que o:
O processo civil brasileiro é construído a partir de um modelo

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

401

que isso: compreender nesta interpretação o ambiente a ela destinado,
empreendendo esforços qualitativos voltados ao estabelecimento
responsável de uma cultura direcionada pela própria Carta Maior aos
seus destinatários e, ao mesmo tempo, tê-los como elementos
indissociáveis da construção e solidiﬁcação dessa cultura.

A ideia de vincular legislação processual com viés constitucional é medida
que vem gradativamente avançando no curso histórico do direito brasileiro.
Atualmente, a tendência existente determina a importância em conceber um
processo democrático e amparado por princípios constitucionais.
Dando lastro ao exposto, Mouzala, Terceiro Neto e Madruga (2017, p. 43)
apresentam reﬂexão consonante, expondo que o ato de positivar ditames
constitucionais apresenta dois traços relevantes, quais sejam: elevar as normas
processuais ao patamar constitucional e, também, reforçar a primordialidade
de interpretação constitucional na aplicação das normas processuais.
Também raciocinando sobre o tema, Bueno (2018, p. 47-48) progride no
assunto, redigindo que o processo civil em especíﬁco, na sua essência, deve
obrigatoriamente reﬂetir a Constituição:
Sendo o direito processual civil um ramo do direito público, porque,
em última análise, voltado ao estudo da atividade-ﬁm do Poder
Judiciário, o exercício da função jurisdicional, evidencia-se

estabelecido pela Constituição da República. É o chamado modelo

indispensabilidade de seu estudo dar-se a partir da CF. É ela – e não as

constitucional de processo civil, expressão que designa o conjunto de

leis – que molda o “ser” (ou melhor, o dever-ser) do Estado Brasileiro.

princípios constitucionais destinados a disciplinar o processo civil (e

(...) Observar o “modelo constitucional de direito processual civil”,

não só o civil, mas todo e qualquer tipo de processo) que se

destarte, não é uma escolha teórica ou ﬁlosóﬁca. Não é uma corrente

desenvolve no Brasil.

de pensamento que dependa da adesão deste ou daquele autor, desta
ou daquela doutrinadora. Como toda boa norma constitucional, sua

A fala do inﬂuente desembargador condensa a corrente ideia de matéria
processual vinculada com normas constitucionais, respeitando-se a importante
hierarquia das normas.
obre tal ponto, Gaio Júnior (2017, p. 44) vai além, e elucida que:
Não basta somente interpretar sob o olhar constitucional, mas mais do

observância é impositiva.

Visto isso, adentra-se propriamente na positivação de princípios constitucionais
dentro da Lei 13.105/2015.
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. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A
POSITIVAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Seguindo a tendência evolutiva, o novo Código de Processo Civil inova ao
apresentar em seus artigos, sobretudo os iniciais, a positivação expressa de
princípios constitucionais. Grifando assim nos seus artigos a importância de um
processo civil concatenado com a Constituição Federal.
Em síntese, conforme exterioriza Santana (2014, p. 21), “é possível aﬁrmar que as
alterações trazidas no projeto do Novo Código de Processo Civil traduzem, em regra, uma
maior concretude para diversos valores constitucionais”.
No tocante a transcrição e interpretação de princípios constitucionais pelo
Código de Processo Civil, Neves (2018, p. 19) reconhece que tal comando não é de
di ícil assimilação, prevendo que as normas processuais previstas no “Código de
Processo Civil – e em outras leis extravagantes – devem ser criadas e interpretadas de
acordo com os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal”.
O intento do ato de compilar princípios constitucionais reforça sobremaneira a
força que a Carta Magna exerce sobre o processo civil brasileiro.
Aprofundando-se, Medina (2017, p 81-86) enumera os seguintes princípios
constitucionais dentro do Código de Processo Civil:
Princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF); Princípio do juiz
natural (art. 5º, LIII, c/c XXXVII, CF); Princípio do contraditório (art. 5º,
LV, CF); Princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, cit, CF); Princípio da
motivação das decisões (art. 96, IX, CF); Princípio da publicidade (art. 5º, c/
c art 93, IX, CF); Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art.
5º, XXXV, CF); Princípio da licitude das provas (art. 5º, LVI, CF); Princípio
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF);

Em especíﬁco, no compulsar dos artigos iniciais da Lei 13.105/15, observa-se a
inserção dos seguintes princípios constitucionais de forma expressa: Princípio da
inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 3º, CPC); Princípio do juiz natural (arts.
3º e 13, CPC); Princípio da razoável duração do processo (art. 6º, CPC); Princípio do
contraditório (art. 7º e 10º); Princípio do devido processo legal (art. 9º, CPC);
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Princípio da motivação das decisões (art. 11, CPC); Princípio da publicidade (art. 11,
CPC); Princípio da ampla defesa (art. 344, CPC); Princípio da licitude das provas
(art. 369, CPC).
Indo além, cumpre destacar que o rol contido no Código de Processo Civil não
é exaustivo. Em análise, o Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)
concebeu o enunciado n. 369, o qual desenvolve que “o rol de normas fundamentais
previsto no Capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC não é exaustivo”.
Em estudo do referido Enunciado, Peixoto (2018, p. 34) exaspera:
O entendimento consubstanciado no Enunciado é um óbvio colorário da
circunstância de serem as normas fundamentais previstas nos artigos 1º a
12 do CPC, em grande parte, meras reproduções de normas
constitucionais, que integram o modelo constitucional de processo. Com
efeito, a não exaustividade de normas como essas, na medida em que tais
normas consagram direitos fundamentais de cunho processual, já decorre
do próprio § 2º do artigo 5º da CF/ 88.

Em análise do Código de Processo Civil, Bueno (2018, p. 49-61) elenca farta
lista de princípios Constitucionais arremedados na Lei Processual, indo além dos
princípios acima transcritos. Quais sejam: Acesso à justiça; Devido processo legal
(devido processo constitucional); Contraditório (cooperação); Ampla defesa; Juiz
natural; Imparcialidade; Duplo grau de jurisdição; Colegialidade nos Tribunais;
Reserva do Plenário para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;
Isonomia; Publicidade; Motivação; Vedação das provas ilícitas ou obtidas por meios
ilícitos; Assistência jurídica integral e gratuita; Duração razoável do processo
(eﬁciência processual); Efetividade do processo (efetividade do direito pelo e no
processo). Todos espalhados nas entrelinhas do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, é visto que o Código de Processo Civil é generoso na
transcrição de princípios, apresentando boa fundamentação constitucional na
sua construção legislativa.
Todavia, analisando a positivação de princípios, não se trata de novidade
interpretativa a ideia de conduzir o processo civil de acordo com a Constituição
Federal. Conforme manifesta Neves (2018, p. 19-20):
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Ainda que se possa elogiar o dispositivo legal por consagrar expressamente a
força normativa do texto constitucional, o seu conteúdo não traz qualquer
novidade ou mesmo inovação. Trata-se, insista-se, do óbvio, inclusive não
sendo exclusividade da norma processual a exigência de que sejam
construídas e interpretadas de acordo com a Constituição Federal, sendo
essa uma realidade aplicável para qualquer espécie de norma legal.

Pelo exposto, cristalino que a norma processual deve ser interpretada conforme
a Constituição Federal, respeitando-se, assim, a hierarquia das normas. A
construção do novo Código de Processo Civil aﬁrma o alegado. Contudo, em que
pese a reconhecida necessidade de construção e difusão de um processo civil
constitucional, inescusável assinar que é possível extrair um permissivo negativo da
positivação de princípios constitucionais de forma expressa em lei
infraconstitucional, no caso em vértice, no Código de Processo Civil de 2015. Não
se trata de surpresa aﬁrmar que o Supremo Tribunal Federal, na sua importante
delegação de proteger a Constituição Federal, não vence sua tarefa diante da
exorbitância de processos em curso que lá chegam via recursal ou mesmo nos casos
2
de competência originária.
A sequência do trabalho irá aprofundar a questão arguida.

. A FUNÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL E
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, o qual
se devota na interpretação, aplicação e segurança da Constituição Federal.
Este trabalho não tem o condão de apresentar os pormenores da atuação do
Supremo Tribunal Federal, eis que objetiva especiﬁcamente altercar sua atuação
por meio do julgamento de recurso extraordinário.
2
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Acerca da questão do ﬂuxo de trabalho do STF, pertinente a leitura do artigo “Quem tem medo do
prequestionamento?”, de autoria do jurista Cassio Scarpinella Bueno. Embora o mencionado artigo trate de
assunto alheio ao tema ora em questão, o autor também aborda os problemas que o STF encontra relativo o ﬂuxo
de trabalho, e sobre as medidas (por vezes questionáveis) tomadas pelo Tribunal para reduzir o número de
recursos e/ou de ações.
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O recurso extraordinário é, em suma, na letra do artigo 102, inciso III, da
própria Constituição Federal, o remédio processual de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal que visa justamente a preservação da Carta Magna.
Tanto é assim, que o recurso extraordinário não tem como ﬁnalidade a
reforma da decisão recorrida no tocante a análise de matéria fática, mas sim,
discute tão somente a interpretação da Constituição limitada aos institutos
3
lindados pelo recurso .
A constitucionalista Masson (2018, p. 1119) sumariza a atribuição do Supremo
Tribunal Federal, apresentando que:
A competência do Supremo Tribunal Federal que ora se veriﬁca, a de
julgar o recurso extraordinário (RE), está intrinsecamente ligada ao
exercício de referido controle de constitucionalidade na via difusa.
Isso porque o recurso extraordinário consiste no instrumento
processual-constitucional destinado a assegurar a veriﬁcação de
eventual afronta à Constituição em decorrência de decisão judicial
proferida em última ou única instância.

Considerado um recurso de rigidez formal, a admissão do recurso extraordinário
demanda, além de quesitos padrões dos recursos cíveis (tempestividade, preparo e
adequação na forma), o preenchimento de alguns requisitos especíﬁcos, quais sejam:
I) ser a decisão recorrida prolatada em única ou última instância; II) haver
prequestionamento da matéria constitucional e; III) existir repercussão geral das
matérias constitucionais arguidas no recurso.
Tais requisitos são critérios formais criados por lei, para que seja possível realizar
um ﬁltro dos recursos que objetivam alcançar o Supremo, aliviando-se, desse modo, a
quantidade de labor. Fato esse que ocasionalmente é justiﬁcado sob a alegação de que
o Supremo somente pode julgar causas com viés constitucional que apresentam
relevância e que lancem consequências para todo o território nacional.
Outro ponto interessante, diz respeito à matéria vinculada ao recurso
3

Convém observar que no ﬁto de paciﬁcar a discussão acerca da impossibilidade de análise fática, o Supremo
Tribunal Federal exarou as Súmulas 279, 454 e 735, apregoando que o simples reexame de prova ou fato não dá
ensejo ao recurso extraordinário.
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extraordinário. Tem-se que o Supremo Tribunal Federal somente aprecia recursos
extraordinários onde haja ofensa direta e frontal à Constituição Federal.
Exatamente assim é que Masson (2018, p. 1122) pronuncia:
Cumpre informar que o STF não admite que ofensa à Constituição

Avançando no tempo, descortine-se o seguinte julgado relativo a embargos
de declaração opostos em recurso extraordinário, relatado pelo ministro Dias
Toﬀoli, na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, publicado no DJU
em junho de 2015:

discutida no recurso extraordinário seja reﬂexa ou indireta, devendo ser,

EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário com

necessariamente, direta e frontal. A ofensa é reﬂexa (ou oblíqua) quando

agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.

a conclusão de que há contrariedade entre decisão e a norma

Direito administrativo. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas

constitucional só é alcançada com a demonstração prévia de violação a

com

diplomas infraconstitucionais.

caracterização. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do

deﬁciência.

Surdez

unilateral.

Deﬁciência

auditiva.

Não

contraditório e da ampla defesa. Ofensa reﬂexa. Fatos e provas.

A questão envolvendo as formas de violação da Constituição se encontra
presente há décadas no Tribunal, sendo este critério, há muito, já empregado para o
conhecimento do recurso extraordinário. Tanto é assim que o Supremo Tribunal
Federal conjurou a Súmula 636, a qual expressa que “não cabe recurso
extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a
sua veriﬁcação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais
pela decisão recorrida”.
Tal Súmula comporta o entendimento reinante no Supremo Tribunal Federal, o
qual compreende que a proteção constitucional diz respeito apenas à garantia
desses direitos e não ao seu conteúdo propriamente dito, garantindo apenas, por
assim dizer, garantia abstrata da questão constitucional do recurso, pois não analisa
os fatos propriamente ditos da questão.
Demonstrando o alegado, veja-se o seguinte agravo regimental, relatado pelo
Ministro Moreira Alves, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
publicado no DJU em agosto de 1995:

nas provas dos autos, bem como na legislação infraconstitucional de

EMENTA: Agravo regimental. Negar valor de prova a determinadas

regência, pela impossibilidade de o agravante concorrer às vagas

Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido
processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da
coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para
ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais,
conﬁgura apenas ofensa indireta ou reﬂexa à Constituição Federal. 3.
Esse entendimento foi reaﬁrmado no julgamento do ARE nº 748.371/
MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da
repercussão geral. 4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame
dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação
infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e
636/STF. 5. Agravo regimental não provido. (...) Veriﬁca-se do excerto
transcrito que o Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e

declarações é questão que se circunscreve no âmbito da valorização da

destinadas às pessoas com deﬁciência, porquanto a surdez unilateral

prova, matéria infraconstitucional que dá margem, no máximo, a

não se enquadraria no conceito de deﬁciência auditiva prescrito no

ofensa indireta ou reﬂexa a Constituição, para cujo exame não é

art. 4º, inciso II, do Decreto nº 3.298/99. Assim, para divergir desse

cabível o recurso extraordinário. Agravo a que se nega provimento.

entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-

(STF, 1ª T., AGRAG n. 140.087/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJU, de

probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional

4.8.95, p. 22.451) (sem grifo no original)

pertinente, para o que não se presta o recurso extraordinário.
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Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. ARE 889316 ED, Relator
Ministro Dias Toﬀoli, Segunda Turma, julgamento em 30.6.2015, DJe de
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constitucionais, agora positivados no Código de Processo Civil? O tópico imediato
tratará do assunto.

21.8.2015. (sem grifo no original)

As ementas dos julgados supracitados condensam o sedimentado
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso abre margem para
discussão acerca da interpretação dada pelo Tribunal acerca dos critérios
empregados para aﬁrmar a forma de violação dos preceitos constitucionais.
Em que pese a compreensão da existência e da aplicação dos requisitos formais
do recurso extraordinário, encontra-se na doutrina mais perscrutada o
questionamento acerca da construção de tais ﬁltros para a apreciação dos recursos
interpostos. Sobretudo quando da análise histórica dos Tribunais Superiores e a
evolução da estrutura de recebimento e apreciação de recursos.
Para Filardi (2008, p. 258-259), em abreviação do tema, a compreensão
apresentada pelo Supremo diverge da melhor concepção de processo
constitucional. Na fala do autor:
A situação de ofensa meramente reﬂexa ao texto constitucional, quando
ocorrente, não basta, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinário. A consolidada posição do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que somente afrontas claras e cabais dão ensejo ao manejo de
Recurso Extraordinário colide com a técnica normativa de redação
constitucional principiológica.

A matéria em voga gera discussão doutrinária e jurisprudencial, referente
a aplicação de requisitos formais para o acesso ao Supremo Tribunal Federal,
o que eventualmente pode ocasionar pensamentos divergentes e
contradições acerca da maneira pela qual se deve compreende a competência
de julgamento no Tribunal Superior.
E disso surge o questionamento que permeia o tema em epígrafe.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal desampara o conhecimento de
recurso extraordinário ante a violação reﬂexa da Constituição, como se dá a análise
de recurso que bate à porta do Tribunal Superior, alegando violação de princípios

. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A INVOCAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA EM RELAÇÃO AO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Não se mostra novidade discutir os rumos que o Poder Judiciário vem
tomando em razão da gigantesca quantidade de processos em curso e a sua
incapacidade de absorção e deslinde.
Gaio Júnior (2017, p. 59-60), observando o cenário atual do judiciário
brasileiro, apresenta dados impactantes sobre o Poder Judiciário. Conforme
aponta o autor, o ano de 2013 chegou à marca recorde de 95,14 milhões de
processos em tramitação. Fato que demanda, inevitavelmente, ações para poder
resolver ou, ao menos, reduzir a quantidade de processos, demora no julgamento
e resolução das lides de forma útil.
4
Conforme dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ em
2017, o Poder Judiciário terminou o ano de 2016 com 79,9 milhões de processos
em tramitação, o que está longe de ser uma quantia razoável em relação à
possibilidade de apreciação célere pelo Judiciário. Embora seja possível
apresentar rol gradativo das esferas judiciárias que apresentem melhores e piores
condições, a problemática envolvendo a grande quantidade de processos é
agarrada ao Poder Judiciário como um todo.
Naquilo que tange o Supremo Tribunal Federal, em especíﬁco, Wambier et al
(2013) analisam:
No quinquídio de 1966/70, foram distribuídos no STF 38.254 mil
processos. Contudo, a avalanche de processos não parou por aí, pois,
comparativamente, no intervalo entre 2007 e 2011, o STF recebeu a
espantosa distribuição de 301.665 mil processos. Assim sendo, esses
4

Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em 23.jul.
2018.
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dados revelam um verdadeiro realismo fantástico no sistema judiciário
brasileiro, pois basta uma singela operação aritmética para se concluir que
o número de processos recebidos por cada um dos 11 ministros, ao longo
desses cinco anos (2007/11), torna humanamente impossível que os feitos
não se acumulem ao ﬁnal de cada dia útil de trabalho.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal simplesmente não consegue vencer o
ﬂuxo de trabalho que sua competência determina. Constata-se em razão disso, que
nas últimas décadas, conforme há aumento da quantidade de processos, há
também o desenvolvimento de sinuosidades para acessar o Tribunal.
Tal problemática não é recente. No compulsar da história do Poder Judiciário
brasileiro, vê-se que já na década de 1930 o Supremo Tribunal Federal encontravase sobrecarregado de serviço, disso resultou a criação do atualmente extinto
Tribunal Federal de Recursos (TFR) e, após conturbado momento histórico5
político no país, do Superior Tribunal de Justiça .
Da análise da legislação atinente ao ingresso de processos em via recursal ao
Supremo Tribunal Federal, em especial ao Código Processual, Regimento
Interno do próprio Tribunal e Súmulas, denota-se o interesse em diﬁcultar o
conhecimento de recursos, bem como tentar remediar a incapacidade de dirimir
o ﬂuxo de trabalho.
Acerca do acesso ao Supremo Tribunal Federal, Masson (2018, p. 1123-1124)
6
elenca diversas Súmulas editadas pelo Tribunal, as quais objetivam escassear a
entrada de novos processos para julgamento, bem como tentar regular o ﬂuxo de
trabalho e assim, quiçá, conseguir dar ﬂuidez à prestação jurisdicional.
Além da seara legislativa, há que se observar também, por oportuno, que
diversos Tribunais pelo país desenvolvem novas formas de reduzir a carga de
trabalho, por meio de técnicas especiﬁcamente desenvolvidas para tanto. O
Supremo Tribunal Federal não destoa, apresentando também interesse em,
5

Para mais informações históricas, acessar o site do STJ, disponível em: < http://www.stj.jus.br/sites/
STJ/default/pt_BR/Institucional/Hist%C3%B3ria>. Acesso em 23.jul.2018.
Vide Súmulas do Supremo Tribunal Federal: 279, 281, 282, 283, 284, 286, 356, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 727, 728, 733 e 735. Todas acabam por limitar o acesso ao STF via recursal.
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muitas vezes, afastar o conhecimento de recursos, que atulham as mesas
dos ministros.
Aprofundando-se, vê-se que tais metodologias/técnicas que impedem
o conhecimento e apreciação de processos/recursos são chamadas de
jurisprudência defensiva.
Vaughn e Veiga (2017) são pragmáticos na explicação da jurisprudência
defensiva:
A jurisprudência defensiva pode ser entendida como a prática adotada
pelos tribunais brasileiros, notadamente as cortes superiores, para o não
conhecimento de recursos em razão de apego formal e rigidez excessiva
em relação aos pressupostos de admissibilidade recursal. A inadmissão de
recursos não é, por si só, o problema. O busílis reside justamente na
criação de entraves formalistas (por vezes contra legem), que prezam pelo
rigorismo exacerbado, pernicioso, em detrimento do exame do mérito.
Esse famigerado mecanismo há muito é objeto de reprovação da doutrina.

No tocante ao acesso ao Supremo Tribunal Federal via recurso
extraordinário, tem-se que processualmente ele é considerado um recurso de
rigidez formal, justamente pela necessidade de preenchimento de requisitos
especíﬁcos para seu devido conhecimento e apreciação. E, não bastasse a
rigidez formal do recurso extraordinário, a jurisprudência dá ensejo à
majoração da diﬁculdade do pleito em ser conhecido e julgado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Ilustrando o alegado, Vaughn e Veiga (2017) sublinham como exemplos de
jurisprudência defensiva: I) a deserção de recurso por preenchimento incorreto
ou incompleto de guia de custas (questão resolvida pelo artigo 1.007, § 7º do
CPC/15); II) O manejo de recurso especial antes do julgamento dos embargos
de declaração que seria considerado extemporâneo se a parte recorrente
deixasse de ratiﬁcar as razões recursais após a publicação da decisão do
julgamento dos embargos. Agora o § 5º do artigo 1.024 do CPC/15 determina
que o recurso será julgado independentemente de ratiﬁcação; III) se o recurso
especial contra acórdão era embasado em matéria constitucional, seria
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modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais

simplesmente inadmitido. Agora o artigo 1.032 do CPC/15 ordena a abertura de
prazo para que o recorrente demonstre repercussão geral e se manifeste sobre a
questão constitucional.
Cumpre observar também, por ser conveniente ao caso, que o novo Código de
Processo Civil elenca em seus artigos 1.032 e 1.033 a possibilidade de conversão de
recurso extraordinário em especial, e vice-versa. Tal medida é salutar, pois impede
que, interpostos quaisquer dos recursos, não seja dado ensejo ao Supremo Tribunal
Federal para negar o recurso extraordinário sob a alegação de ofensa reﬂexa à
Constituição, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça não conhecer o recurso
especial, alegando a matéria se tratar de questão constitucional. Situação que
ocorria na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Tais exemplos demonstram o excesso de formalismo que, muitas vezes,
ultimava o processo sem dar uma boa resolução da questão recorrida. Inutilizando
por vezes um processo que prosseguia há muitos anos pelo Poder Judiciário.
Tanto é assim, que o tema da jurisprudência já foi referenciado em decisão
do ministro Eros Grau, em 2007, perante a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal. Vide ementa, in verbis:

processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneﬁciadas pela

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA

aﬁrmação constitucional da sua dignidade. É inadmissível a sua

de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o
julgamento do recurso de apelação signiﬁca, também, restrição do
direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal
de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. A
antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da
Constituição, apenas poderia ser justiﬁcada em nome da conveniência
dos magistrados --- não do processo penal. A prestigiar-se o princípio
constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão
inundados

por

recursos

especiais

e

extraordinários,

e

subseqüentes agravos e embargos, além do que "ninguém mais
será preso". Eis o que poderia ser apontado como incitação à
"jurisprudência defensiva", que, no extremo, reduz a amplitude ou
mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor
operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a
esse preço. 6. Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de
direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos

CHAMADA "EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII,

exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer

DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que

circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que somente

"[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez

se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação

arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à

de cada qual Ordem concedida.(HC 91176, Relator(a): Min. EROS

primeira instância para a execução da sentença". A Lei de Execução

GRAU, Segunda Turma, julgado em 16/10/2007,DJe-165 DIVULG 18-

Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito

12-2007 PUBLIC 19-12-2007 DJ 19-12-2007 PP-00074 EMENT VOL-

em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988

02304-02 PP-00226) (sem grifo no original)

deﬁniu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2.
Daí a conclusão de que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além
de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal
e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. Disso resulta que a
prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser
decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de

Reconhece-se a possibilidade do uso de barreiras processuais defensivas para
o afastamento de recursos extraordinários. Porém, o tema se mostra di ícil de
decifração, tendo em vista que, por se tratar de atos isolados, di ícil é a
conceituação clara e especíﬁca do que se trata a jurisprudência defensiva,
havendo ideia geral do seu signiﬁcado, qual seja, a criação de obstáculos.
Há, contudo, contraponto que merece guarida. Fundamental observar que
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não se mostra possível apresentar visão teórica sem atentar-se aos fatos reais da
vida cotidiana, qual seja, a necessidade de resolver o problema do Poder Judiciário e
suas conhecidas mazelas. Em outros termos, há que se menear acerca da
fundamental necessidade de ﬁltro relativo aos casos submetidos ao Supremo
Tribunal Federal. Não se busca apresentar que qualquer razão utilizada para o não
conhecimento e/ou improvimento de recurso seja chamada de jurisprudência
defensiva, mas sim, apenas as situações que se mostrem em desacordo com os
princípios processuais e constitucionais, bem como o uso de formalismo
desnecessário. Notadamente, não se pode conceber que todas as matérias sejam
apreciadas pelos Tribunais Superiores, tendo em vista a limitação de matéria e
elementos especíﬁcos que permeiam a competência dos Tribunais. Porém, em
havendo permissivo, não se pode aceitar a criação de obstáculos escusos, não
formalmente criados, para afastar a competência da prestação jurisdicional.
Em sede de artigo, Sarmento (2015) apresenta pensamento semelhante
acerca da jurisprudência defensiva, porém bastante particular, ponderando
que a jurisprudência defensiva deve ser utilizada como meio de viabilização
do sistema:

da matéria recorrida.
Já foi anteriormente exposto que o Supremo Tribunal Federal somente pode
analisar matéria recursal que discuta violação direta e frontal da Constituição.
Assim, discute-se tal máxima em relação a positivação de princípios
constitucionais no Código de Processo Civil de forma expressa. Haverá violação
de tais princípios de forma direta ou reﬂexa?
Wambier (2001, p. 169) apresenta máxima cirúrgica acerca do assunto,
respondendo nas entrelinhas a situação em voga:

A jurisprudência defensiva só deve ser aceita quando fomentar a

entender, leva a um paradoxo: a Constituição Federal consagra certo

Dizemos na maioria das vezes porque há casos em que o excesso de regras
em torno da admissibilidade desses recursos leva a contra-sensos.
Exemplo disso é a regra no sentido de que ao STF só cabe conhecer de
“ofensa direta” à Constituição Federal. Isso signiﬁca dizer que, se para
demonstrar que houve ofensa à Constituição Federal, a argumentação do
recorrente tem necessariamente de passar pela lei ordinária (em que, v.g,
se repete o princípio constante da Constituição Federal) é porque se estaria
diante de ofensa indireta à Constituição Federal, que, por isso, não deveria
ser examinada pela via do recurso extraordinário. Esta regra, em nosso

racionalização do sistema e desde que pautada por fundamentos que a

princípio e se, pela sua relevância, a lei ordinária o repete, POR ISSO, o

ponderação dos valores constitucionais demonstre se tratar como

tribunal, cuja função é a de zelar pelo respeito a Constituição Federal,

medida necessária pela busca da efetividade de uma prestação

abdica de examinar a questão.

jurisdicional qualiﬁcada.

Em contraponto com o exposto pelo autor, vê-se que a racionalização do
sistema judiciário não se dará mediante o uso de formalismos não preexistentes
em lei ou cuja existência não seja anteriormente conhecida, tampouco que não
fomente a resolução útil do mérito do processo sob análise.
O novo Código de Processo Civil conseguiu, por meio de criação legislativa,
afastar algumas das teses da jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal
Federal. Porém, ao passo que conseguiu afastar a análise exacerbada dos
requisitos de admissibilidade dos recursos, também criou nova tese para a
jurisprudência defensiva, relativa a violação de princípios constitucionais, e o teor

A fala da autora se mostra instigante, sobretudo quando se observa a
data de seu registro (2001), antes mesmo da concepção do anteprojeto do
novo Código de Processo Civil. Agora, decorrido tantos anos, a
manifestação se mostra ainda mais pertinente, vez que se enquadra
perfeitamente na questão envolvendo a Lei 13.105/15 e a positivação de
princípios constitucionais.
Dando lastro ao exposto, grife-se a emenda do seguinte agravo
regimental em recurso extraordinário, relatado pelo Ministro Dias Toﬀoli,
na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, publicado no DJe em
fevereiro de 2017:
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EMENTA Agravo regimental. Tributário. Pena de perdimento.
Duplo grau de jurisdição. Inexistência de assento constitucional.
Inafastabilidade da jurisdição. Devido processo legal. Ofensa
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de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
Sobre a questão, mediante uma análise histórica do Poder Judiciário,
Cezare (2016, p. 375) aﬁrma:

reﬂexa. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, não há no
ordenamento jurídico brasileiro a garantia constitucional do

É possível concluir que: (i) o advento da Constituição de 1988 e a

duplo grau de jurisdição. A afronta aos princípios do devido

separação de competências entre o STF e o STJ não deu origem à

processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, em termos

teoria da ofensa reﬂexa, haja vista este entendimento ser adotado

processuais, conﬁgura, via de regra, apenas ofensa indireta

desde o início da década de 1980; e (ii) a doutrina da ofensa

ou reﬂexa à Constituição. Precedentes. 2. Agravo regimental

reﬂexa é fruto de interpretação feita pela jurisprudência da

não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já

expressão "ofensa à Constituição" e não encontra - nem

ﬁxada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por

nunca

cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de

constitucional.

encontrou

-

amparo

em qualquer dispositivo

7

Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado
artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.(RE 976178 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 1402-2017 PUBLIC 15-02-2017) (sem grifo no original)

Na ementa acima, observa-se que o objetivo do agravo regimental é
discutir questão que se conecta com os princípios do devido processo
legal e inafastabilidade da jurisdição. Os quais foram veementemente
desconsiderados para o provimento do agravo regimental.
Vê-se, portanto, que a positivação de princípios constitucionais na Lei
13.105/2015 não resolveu a questão envolvendo a interpretação
apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à análise do tipo
da violação da matéria constitucional discutida em sede de recurso
extraordinário.
Abreviando a asserção, por intermédio da fala de Filardi (2008, p. 273),
crê-se que “uma decisão que não admite Recurso Extraordinário por
inexistência de violação direta à Constituição carece de qualquer tipo de
motivação aceitável dentro do Estado Democrático de Direito”.
A aﬁrmação supracitada se mostra impactante, pois questiona décadas

Em simples consulta ao site do Supremo Tribunal Federal (consulta de
jurisprudência), é visto tantos outros casos semelhantes, demonstrando a
tendência em afastar o conhecimento de recursos extraordinários sob a
alegação de violação reﬂexa da Constituição Federal.
À face do exposto, resta evidenciado que o Supremo Tribunal Federal,
no decorrer dos anos, criou formas de afastar a necessidade de
conhecimento e análise de recursos extraordinários, por vezes mediante
uso de formalismos exagerados. Negar tal fato é desprezar a simples
análise histórica do Tribunal.
Todavia, gize-se por necessário, que o risco ora discutido neste
trabalho, qual seja, do uso indevido de princípios constitucionais
positivados no Código de Processo Civil, se trata de risco hipotético, o
qual até a presente data, na feitura deste trabalho, se mostrou existente na
preocupada doutrina especializada, porém, não houve casos especíﬁcos e
representativos a serem destacados do arcabouço jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal.
7

A fala do autor compactua com o apresentado por Cassio Scarpinella Bueno em seu artigo “Quem tem
medo do prequestionamento?”, já anteriormente referenciado.
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. CONJECTURAS SOBRE A APLICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA
Da análise do exposto, vê-se a problemática da incapacidade de
prestação jurisdicional de forma célebre e adequada e, ao mesmo tempo,
o uso da jurisprudência defensiva como instrumento capaz de reduzir o
ﬂuxo de acesso ao Supremo Tribunal Federal.
O novo Código de Processo Civil, na fala de Gaio Júnior (2017, p, 60) é
fruto da tentativa legislativa de melhorar o ﬂuxo do Judiciário.
Destacando o autor o ambiente plural e democrático que permeou a
construção do atual Código de Processo Civil.
A fala do autor se mostra esperançada quando da análise das
possibilidades evolutivas que o novo Codex processual apresentou.
Nessa mesma linha, Wambier et al (2013) apresentam em sede de
artigo explanatório, saldo positivo, apresentando dados estatísticos que
denotam a preocupação na feitura de um código processual atualizado e
democrático:
Não se poderá questionar o caráter democrático desse projeto,
pois, ao longo destes quatro anos de intensos e pro ícuos
debates, foram ouvidas instituições do sistema de Justiça,
acadêmicos, operadores do Direito e a sociedade civil como
um todo. Por exemplo, apenas na Câmara dos Deputados,
foram realizadas 15 audiências públicas, 13 conferências
estaduais, foram ouvidos mais de 140 palestrantes, o portal edemocracia registrou 25.300 acessos, 282 sugestões, 143
comentários e 90 emails. Ou seja: todos participaram ou
tiveram ampla oportunidade de participação.

Há que se reconhecer a carga evolutiva que a Lei 13.105/2015 trouxe ao
processo civil brasileiro no que concerne a aplicação dos princípios
constitucionais. Porém, a simples vigência da novel legislação não
signiﬁca, necessariamente, eﬁcácia e melhora do sistema jurídico
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brasileiro. Em outros termos, mesmo que haja evolução do ponto de vista
legislativo, não haverá melhora no sistema processual – e assim na
prestação jurisdicional -, se a compreensão e a aplicação dos novos
institutos e superação das velhas cismas não ocorrer.
Gaio Júnior (2017, p. 45) apresenta preocupação com a eﬁcácia de um
processo civil constitucional e atual:
Como instrumento para a efetivação dos valores bem como a
realização das liberdades e direitos supracitados, possibilita-se
compreender que o processo leva consigo toda a carga
tipicamente comandada pela sua exata noção de que, mais do que
um meio estatal para a tentativa de realização prática do justo, é
ele instrumento social e democrático eivado de direitos e
garantias imperativas que devem ser respeitadas em sintonia com
o Estado democrático que se presencia em dado tempo e espaço,
hoje, indissociável da ideia de um Processo justo.

A fala do doutrinador atina importante reﬂexão acerca dos meandros
do processo brasileiro. Conquanto, imperioso se mostra a feitura de
resalva: em termos práticos, tem-se que, com lastro nos enxertos
doutrinários expostos, o Supremo Tribunal Federal atua de forma
contrária a nova codiﬁcação processual.
Com base nos argumentos supracitados neste trabalho, é facilmente
observado que a jurisprudência defensiva se apresenta como instrumento
engendrado pelo Supremo Tribunal Federal - e também por outros
Tribunais - para, quando convier, tentar reduzir a quantidade de recursos
extraordinários, como tentativa de conseguir controlar o ﬂuxo de
trabalho.
Porém, conforme visto, a jurisprudência defensiva, quando praticada
pelo Supremo Tribunal Federal, acaba por violar sua própria competência,
eis que o Tribunal, sendo a maior instância do Poder Judiciários
brasileiro, tem como mister justamente proteger a Constituição, não o
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fazendo sob a alegação de existir grande quantidade de processos em
tramitação.
Nesse contexto, Vaughn e Veiga (2017) exasperam:

Sobre o tema em análise, diversos são os problemas que circundam o
Supremo Tribunal Federal e a criação da famigerada jurisprudência
defensiva, deste a disposição e composição do Poder Judiciário, o volume
de trabalho, as formas de recurso, etc. Assim, até mesmo a concepção de
um processo mais constitucional do que antes gera alarde, provocando
reação naqueles que sabem que o Supremo Tribunal Federal não tem
condições de apreciar mais demandas do que já tem em mãos.
Porém, tais problemas são de origem fática e prática, e quando se
concebe uma teoria do processo (partindo da premissa de que o Direito
8
como um todo é uma criação teórica ), há que se falar, indubitavelmente,
na criação de um processo constitucional, o mais possível. Sofrível
apresentar estudo de matéria de direito, quando sua aplicação não pode
ocorrer no mundo fático, ante alegadas desilusões e incapacidades
estruturais.
Em fala acadêmica, Neves (2018, p. 20) sustenta a importância da
constitucionalização do processo civil e da necessidade de diligenciar
para a melhora do sistema processual, sobretudo no que tange a
interiorização dos princípios constitucionais:

O formalismo oco e vazio, característico da jurisprudência
defensiva, deve ser combatido com veemência. Em pleno século
XXI, frente a um CPC moderno e preocupado com o exame do
mérito, não há espaço para que a jurisprudência defensiva
continue atormentando os jurisdicionados e a comunidade
jurídica, esta que é, senão absoluta, majoritariamente contrária a
tal prática. O formalismo exasperado deve dar espaço ao
formalismo-valorativo, informado pela lealdade, boa-fé e
cooperação processuais, sob pena de se colocar em xeque a
legitimidade democrática do direito.

Novamente, não é possível ignorar a descomunal quantidade de
processos que tramitam no sistema judiciário brasileiro. Porém, do ponto
de vista técnico e acadêmico do direito, a jurisprudência defensiva não
merece guarida.
Sarmento (2015) discorre sobre a questão, avaliando a situação
precária do Poder Judiciário brasileiro, da quantidade de processos em
curso, e da investida do novo Código de Processo Civil em remediar a
sistemática processual:

Como no direito brasileiro algumas vezes é preciso se dizer o
óbvio de forma expressa para que os operadores comecem a notar
e a aceitar a obviedade, o art. 1º do Novo CPC é importante por
consagrar de forma expressa o direito processual constitucional.
Dessa forma, ao aﬁrmar que o Novo Código de Processo deve ser

Em que pese tratar-se de providências insuﬁcientes para debelar o

interpretado de acordo com a Constituição Federal o dispositivo

mal da morosidade na justiça brasileira — cujas verdadeiras

ora analisado exige que as dúvidas interpretativas sejam

causas vão muito além de uma simples reforma processual,

resolvidas a favor da otimização dos valores e das normas

passando pelas deﬁciências estruturais e de gestão do serviço

fundamentais previstas no texto constitucional.

público judiciário, pela formação excessivamente formalista e
contenciosa dos proﬁssionais do Direito e pela indevida utilização
do Judiciário como instrumento de moratória da dívida pública —
há que se reconhecer que algumas propostas trazidas pelo NCPC
são propostas que debelam evolução.

8

Em relação ao exposto, vide “As Regras do Método Sociológico” do sociólogo Émile Durkheim, o qual
apresenta que todas as coisas sociais são produzidas pelo homem (v.g. a sociedade, o valor do dinheiro,
o estado, a nação, a moda, os direitos, o conceito de família, os dialetos, etc).
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Da análise dos julgados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, é
possível conceber que o novo Código de Processo Civil não conseguiu, até o
presente momento, modiﬁcar o entendimento do Tribunal. Ao contrário,
com o advento da Lei 13.105/2015, observa-se margem para eventual o
agravamento da jurisprudência defensiva, referente ao acesso ao Tribunal via
recurso extraordinário.
A positivação de princípios constitucionais no Código de Processo Civil
não deveria servir como forma de afastar a possibilidade de o jurisdicionado
atingir o Supremo Tribunal Federal para dirimir sua questão. Deveria, ao
contrário, melhorar a prestação jurisdicional.
Até porque, como bem acentua Filardi (2008, p. 275), “a função do
Supremo Tribunal Federal é zelar pela efetividade máxima das normas
constitucionais, e não relegá-las ao campo da retórica, dissociado de qualquer
relevância prática”.
Bueno (2018, p. 72) também manifesta a importância de grifar o processo
civil de acordo com os ditames constitucionais:

fundamental a construção de um sistema processual funcional e ao
mesmo tempo assegurado de formalismos que impeçam o efetivo
deslinde do pleito submetido à análise do Poder Judiciário.
Não se perfaz o trabalho em voga com tom de voz esperançoso, eis que
da análise dos julgados apresentados, bem como da análise doutrinária, é
vista a tendência existente do Supremo Tribunal Federal em conseguir
relegar sua função máxima de assegurador da lei.
Porém, noutro norte, é visível que o novo Código de Processo Civil é
um instrumento que exprimiu e forjou melhorias ao sistema processual
civil brasileiro, sendo incumbência de todos os envolvidos na seara
jurídica desenvolverem sua aplicação, criando melhorias, objetivando
regularizar e fazer progredir o Poder Judiciário. Sempre um pouco mais.

O estudo do direito processual civil na perspectiva do seu
“modelo constitucional”, faço questão de enfatizar isso, não se
resume a saber os temas que a CF trata sobre direito processual
civil, mas, muito mais do que isto, aplicar diretamente as
diretrizes constitucionais com vistas à obtenção de fruições
concretas de direito material resultantes da atuação do Estadojuiz pelo e no exercício de sua função jurisdicional. O CPC de 2015
deve se adequar, necessariamente, ao atingimento daqueles ﬁns,
nunca o contrário.

Cumpre inferir que não se discute o necessário ﬁltro do acesso aos
Tribunais Superiores, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal,
considerando os dados quantitativos existentes. O que se busca inﬁrmar é
a possibilidade de um campo minado processual a ser criado para
funcionar como armadilha ao operador de direito. O processo deve ser
conduzido de forma segura e bem amparado pela jurisprudência, sendo

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho dignou-se a discorrer acerca da positivação de princípios
constitucionais no novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e
relação de tal ato com a jurisprudência defensiva criada pelo Supremo
Tribunal Federal, no ﬁto de afastar a necessidade de conhecimento e
julgamento de recursos extraordinários.
De início, o trabalho em vértice ostentou reﬂexão acerca da evolutiva
constitucionalização do processo civil brasileiro, apresentando
importantes considerações doutrinárias a respeito do tema. Observando
disso a real necessidade de o processo civil brasileiro desenvolver a
cultura do processo democrático e constitucional.
Em um segundo momento, foi trazida à baila a positivação de princípios
constitucionais dentro do Código de Processo Civil, relevando-se a
identiﬁcação de tais princípios, a relação com a norma procedimental e a
análise de suas estruturas em relação ao desenvolvimento do processo civil.
Na sequência, apontou-se o papel do Supremo Tribunal Federal na sua
função de ﬁscal da aplicação, interpretação e segurança da Constituição
Federal, destacando o exercício da sua competência envolvendo a

424

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

violação de princípios constitucionais e o julgamento de recursos
extraordinários. Indo além, restou evidenciada a problemática
envolvendo as formas de violação da Constituição (se por via direta ou
reﬂexa), e os critérios existentes para o conhecimento de recursos
extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal.
Nessa linha, restou demonstrado que há, em efeito, tendência do
Tribunal Superior em exigir excessivo rigor formal que, objetivando
reduzir a quantidade de ingresso de recursos, exige critérios processuais
demasiados formais e desprovidos de razão para o conhecimento dos
respectivos recursos extraordinários, corroborando com a alegada
existência de jurisprudência defensiva.
Foram também trazidos ao trabalho em análise, julgados do Supremo
Tribunal Federal onde é possível observar a aﬁrmada existência de
jurisprudência defensiva.
Consequentemente, viu-se que há risco hipotético da positivação de
princípios constitucionais no Código de Processo Civil ser usada como
arrimo para eventualmente obstaculizar o acesso recursal ao Supremo
Tribunal Federal.
Em sede de conclusões, gize-se que, embora as normas que tratam de
procedimentalização
do
processo
civil
apresentem
normas
constitucionais em sua essência, negar o acesso do jurisdicionado aos
Tribunais Superiores, em especíﬁco ao Supremo Tribunal Federal, sob a
alegação de que tais princípios constitucionais foram violados de forma
reﬂexa, é ferir expressamente o desejo do legislador.
Pelo exposto, evidencia-se que o tema em discussão se mostra pertinente,
tanto ao operador de direito, quanto ao legislador preocupado com o regular
desenvolvimento de um sistema processual democrático e eﬁcaz.
Por óbvio que o presente trabalho não se digna a liquidar o assunto,
tampouco apresentar uma solução deﬁnitiva para as mazelas do
judiciário. Todavia, serve como um instrumento para que seja possível
justamente focar atenção ao problema em questão, abrindo margem para
a superação da questão em busca da efetividade processual.
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ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PROPOR
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CAPÍTULO
INDENIZATÓRIO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO

com exaurimento das instâncias superiores, bem como com a limitada eﬁcácia do
título executivo judicial, que no transcorrer do julgamento de recursos penais
pendentes pode ser modiﬁcado integralmente e até mesmo deixar de existir,
com a perda de toda sua eﬁcácia pela sentença absolutória integral que exima o
Executado, anteriormente condenado, de uma indenização mínima à vitima.
Conclui-se que à luz da jurisprudência reaﬁrmada por ocasião do julgamento
do Habeas Corpus 152752 é possível propor execução provisória baseada em
título executivo criminal precário, sem o trânsito em julgado da sentença
condenatória, isto pois, se há garantias ao Estado para promover a execução da
pena, última medida no sistema normativo brasileiro, o que importa no
cerceamento de direitos de liberdade ao condenado, a execução provisória
ressarcitória, que de forma forçada afeta unicamente o patrimônio do
condenado criminalmente, traz menores impactos contra liberdades
constitucional e, ainda, porventura do regramento do artigo 520, inciso I do
Código de Processo Civil, se houver reforma em grau superior da sentença
penal que originou o título, o exequente terá que reestabelecer o status quo ante
e ressarcir o Executado, o que não ocorre no primeiro caso.

Daniel Ivonesio Santos*

Resumo: O presente artigo busca responder se é legalmente possível iniciar no
juízo cível o cumprimento do capítulo indenizatório da sentença penal
condenatória que esteja fundada em título executivo precário e ﬁxa valor mínimo
para indenização da vítima do crime analisado, com base no artigo 387, inciso IV do
Código de Processo Penal, antes mesmo do exaurimento das esferas recursais e
trânsito em julgado deﬁnitivo, trazendo como hipótese a possibilidade da execução
provisória, diante de uma interpretação conforme a Constituição. A pesquisa se
sustentará no método dedutivo, partindo de bases gerais acerca dos títulos
executivos e seus atributos necessários, através de suporte bibliográﬁco,
principalmente nas doutrinas tradicionais de Cândido Rangel Dinamarco, Luiz
Guilherme Marinoni, Marcelo Abelha e Humberto Theodoro Júnior, passando
posteriormente aos entendimentos que se desdobraram por ocasião do
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Habeas Corpus número 152752,
que permitiu o início do cumprimento de pena privativa de liberdade antes do
trânsito penal condenatório, ﬂexibilizando a ideia constitucionalmente positivada
de trânsito em julgado, para ao ﬁnal analisar a hipótese proposta. O objetivo
primário do estudo é analisar a possibilidade de se observar os interesses da vítima
prejudicada por conduta antijurídica antes mesmo de se encerrar todo o percurso
recursal do processo penal, com suas implicações e demora, para que proponha a
execução ex delicto junto ao juízo cível, com base em título executivo que ainda
carece de estabilidade, buscando a competente indenização. O objetivo secundário
é, se possível a execução provisória intentada, pontuar quais as implicações de se
propor esta execução antes mesmo de se ter todas as deﬁnições do processo penal,
*Graduando do curso de Direito na Universidade do Sul de Santa Catarina. E-mail: santosidaniel@yahoo.com.br.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9731333044840124.
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Abstract: This article seeks to answer whether it is legally possible to initiate in
the civil court the compliance with the chapter of the criminal conviction that is
based on a precarious executive order and establishes a minimum value for
compensation of the victim of the crime analyzed, based on article 387, IV Code
of Criminal Procedure, even before the exhaustion of the courts and ﬁnal res
judicata, bringing as a hypothesis the possibility of provisional execution, based
in an according to the Constitution interpretation. The research will be based on
the deductive method, starting from general bases about the executive titles
and their necessary attributes, through bibliographical support, mainly in the
traditional doctrines of Cândido Rangel Dinamarco, Luiz Guilherme Marinoni,
Marcelo Abelha and Humberto Theodoro Júnior, and afterwards to the
understandings that were unfolded during the judgment by the Federal
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Supreme Court of Habeas Corpus number 152752, which allowed the beginning
of the sentence of deprivation of liberty before the convicting criminal transit,
making the constitutionally positive idea of res judicata ﬂexible, to analyze in
the end the proposed hypothesis. The primary objective of the study is to
analyze the possibility of observing the victims interests attacked by unlawful
conduct even before the entire criminal procedure has been closed, with its
implications and delay, so that it can be proposed ex delicto execution within
the civil court, based on an executive title that still lacks stability, seeking the
competent indemnity. The secondary objective is, if possible the provisional
execution attempted, to indicate the implications of proposing this execution
before even having all the deﬁnitions of the criminal procedure, with the utmost
of the superior instances, as well as with the limited eﬀectiveness of the judicial
enforcement order, that in the course of the trial of pending criminal remedies
may be totally modiﬁed and even cease to exist, with the loss of all its
eﬀectiveness by the full acquittal sentence that exempts the previously
convicted Executory from a minimum indemnity to the victim. It is concluded
that in the light of the jurisprudence reaﬃrmed at the time of the judgment of
the Habeas Corpus 152752 it is possible to propose provisional execution based
on a precarious criminal executive title, without the ﬁnality of the sentence of
condemnation, i.e., if there are guarantees to the State to promote the execution
of the penalty, the last ratio in the Brazilian legal system, which implies in the
restriction of rights of freedom to the convicted, provisional enforcement of
compensation, which forcibly aﬀects only the assets of the convicted criminal,
brings minor impacts against constitutional freedoms and, perhaps, of the rule
of article 520, item I of the Code of Civil Procedure, if there is a reform in a
higher instance of the criminal sentence that originated the title, the executor
will have to reestablish the status quo ante and reimburse the Executed, which
does not occur in the ﬁrst case.
Keywords: provisional execution; res judicata; constitutional interpretation
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. INTRODUÇÃO

O julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Habeas Corpus número
152752, no dia 4 de abril de 2018, mais uma vez trouxe posicionamento da
suprema corte acerca da relativização do princípio da presunção de inocência,
previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, abarcando a
possibilidade de se iniciar a execução provisória da pena privativa de liberdade
após condenação em segundo grau, ainda que pendentes recursos.
A decisão pela denegação da ordem ao paciente trouxe grande celeuma
para o campo do direito penal, com grandiosas e legítimas discussões acerca
do acerto ou não do julgamento e da relativização da noção de presunção de
inocência, mas os impactos na esfera civil foram pouco explorados.
Diante desse cenário o presente artigo busca responder se é legalmente
possível iniciar no juízo cível o cumprimento do capítulo indenizatório da
sentença penal condenatória fundada em título executivo precário e que ﬁxa
valor mínimo para indenização da vítima do crime, com base no artigo 387, inciso
IV do Código de Processo Penal, antes mesmo do exaurimento das esferas
recursais e trânsito em julgado deﬁnitivo, trazendo como hipótese a possibilidade
da execução provisória, diante de uma interpretação conforme a Constituição.
A pesquisa se sustentará no método dedutivo, partindo de bases gerais
acerca dos títulos executivos e seus atributos necessários, através de suporte
bibliográﬁco, principalmente nas doutrinas tradicionais de Cândido Rangel
Dinamarco, Luiz Guilherme Marinoni, Marcelo Abelha e Humberto
Theodoro Júnior, passando posteriormente aos entendimentos e
desdobramentos por ocasião do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal,
do Habeas Corpus número 152752, que permitiu o início do cumprimento de
pena privativa de liberdade antes do trânsito penal condenatório,
ﬂexibilizando a ideia constitucionalmente positivada de trânsito em julgado,
para ao ﬁnal analisar a hipótese proposta.
O objetivo primário do estudo é analisar a possibilidade de se observar os
interesses da vítima prejudicada por conduta antijurídica antes mesmo de se
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encerrar todo o percurso recursal do processo penal, com suas implicações e
demora, para que proponha a execução ex delicto junto ao juízo cível, com
base em título executivo que ainda carece de estabilidade, buscando a
competente indenização.
O objetivo secundário é, se possível a execução provisória intentada,
pontuar quais as implicações de se propor esta execução antes mesmo de se
ter todas as deﬁnições do processo penal, com exaurimento das instâncias
superiores, bem como com a limitada eﬁcácia do título executivo judicial, que
no transcorrer do julgamento de recursos penais pendentes pode ser
modiﬁcado integralmente e até mesmo deixar de existir, com a perda de toda
sua eﬁcácia pela sentença absolutória integral que exima o Executado,
anteriormente condenado, de uma indenização mínima à vitima.
O artigo foi dividido nesse capítulo introdutório, em um seguinte capítulo
de desenvolvimento teórico, onde se conceituará o que é um título executivo,
serão expostos quais os títulos executivos judiciais, quando o título executivo
judicial terá eﬁcácia executiva e quais os atributos da obrigação a ser
executada e que formam o conteúdo do título; em um terceiro capítulo, de
análise, onde serão veriﬁcados argumentos contrários e favoráveis à
possibilitar a execução provisória do capítulo indenizatório da sentença penal
condenatória não transitada em julgado; em um capítulo, o quarto, onde se
pontuam os efeitos práticos da execução provisória do título precário como a
prestação de caução idônea e suﬁciente e a restituição ao status quo ante; e
ﬁnda-se com as considerações ﬁnais.

processo de execução, permitindo que se satisfaçam os atos executivos
independentemente de averiguação judicial quanto à efetiva existência do direito
que lhe é subjacente” (MEDINA, 2008, p. 43)
É o título que levará ao judiciário o reconhecimento de um direito, sobre o qual
não pendem mais questionamentos fáticos, esposando-se as razões de
inadimplemento e requerendo o suporte jurisdicional para que o objeto seja
contemplado e a situação obrigacional resolva-se.
Nesse sentido o título é um documento representativo de um direito
líquido, certo e exigível, que serve como requisito para a proposição de uma
ação executiva, seja autônoma ou o impulso no processo sincrético do módulo
de conhecimento ao executivo, cuja ﬁnalidade é dar segurança às relações
jurídicas, guardando elevada probabilidade do direito nele representado,
conferido ao seu portador (ABELHA, 2015).
Além de ser documento o título é um negócio jurídico representativo de um
direito (do Exequente ou credor) em relação a outrem, de forma que enquanto
pressuposto executivo ele carrega tanto uma forma quanto um conteúdo
(SHIMURA. 1997)
O conteúdo do título executivo é o que dará à tutela jurisdicional maior garantia
de que não serão efetuados atos executórios injustos e inadequados, contra pessoa
alheia às relações jurídicas do exequente, dando ares de legitimidade para o
processo, daí que a execução será nula sem o título — nulla executio sine titulo
(ABELHA, 2015).
Os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais, estes são os
títulos vinculados a documento cujo conteúdo não passou por apreciação
judicial, e aqueles surgem diante da jurisdição, porém ambos emanam uma
certeza,

. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS, SUA EFICÁCIA E
OS ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO A SER EXECUTADA

Mesmo quando a lei permite o início da execução sem o prévio processo

A passagem do direito processual para uma sistemática sincrética não afastou
do juiz da busca de uma pretensa verdade, declarar o direito perseguido pondo ﬁm
à resistência da pretensão através do conhecimento da lide e dos atos executivos
que culminam com a total satisfação do direito daquele que é seu titular.
O título executivo é a “condição necessária e suﬁciente para a realização do

de conhecimento o título executivo extrajudicial exerce função
equivalente à da sentença condenatória, i.e., representa, por vontade da
lei, uma forma de declaração de certeza ou de acertamento da relação
jurídica estabelecida entre devedor e credor. É que, na sistemática do
direito atual, não apenas o Judiciário mas também as próprias partes
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podem dar efetiva aplicação à lei (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 255).

Desse modo irrelevante se a formação se deu judicialmente ou
extrajudicialmente, ambos terão eﬁcácia, validade e, mais do que isso, elevado grau
de certeza e segurança para os envolvidos na relação jurídica, tendo como única
diferença a amplitude das matérias de defesa alegáveis pelo executado.
Passando adiante, para que o título tenha força suﬁciente para inicio da
execução forçada, garantindo ao juízo elementos informadores da existência e
limites do direito a realizar, essa obrigação que ele funda deve ter três
características, que juntas lhe dão robustez: certeza, liquidez e exigibilidade
(THEODORO JÚNIOR, 2016).
Segundo Carnelutti (apud THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 256) o direito do
credor
é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência;
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na execução deﬁnições fáticas, pois, no caso do título judicial, já exaurido o
módulo de conhecimento; será líquida quando por simples leitura do título possase auferir o quanto é devido; será exigível quando em relação à obrigação não
pender mais condição ou termo.
O Código de Processo Civil traz em seu artigo 515 um rol de títulos
executivos judiciais, que é o interessante para o escopo do presente
trabalho:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de
acordo com os artigos previstos neste Título:
I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade
de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;
II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;
III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer
natureza;

líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto; exigível

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao

quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade

inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;
V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou

Citando Calamandrei, Theodoro Júnior (2016, p. 256, grifos do autor)
expõe que

honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não

VII - a sentença arbitral;

há controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade,

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à

quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está

carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

sujeito a outras limitações.

Acerca da exigibilidade, Marinoni e Arenhart (2012, p. 122, grifos do autor)
lecionam que “a prestação não pode ser exigida sem a ocorrência de alguma
outra situação, que confere àquela a necessária eﬁcácia de pretensão. A
exigibilidade, portanto, liga-se ao poder, inerente à prestação devida, de se lhe
exigir o cumprimento.”.
Assim, em breves palavras, a obrigação é certa quando o título contém em seu
bojo todos os seus elementos essenciais identiﬁcadores, e assim o é pois não cabe

A sentença penal, quando certiﬁcado seu trânsito em julgado, está apta para
fundar uma execução ou, se ilíquida, a liquidação prévia, já que prevista como título
executivo no inciso VI do artigo 515 do Código de Processo Civil, disposto acima.
O ponto de questionamento do artigo presente está na possibilidade de se
executar o capítulo indenizatório da sentença penal condenatória, pois é o que
importa ao ofendido no juízo cível, antes mesmo do trânsito em julgado.
A primeira questão prática acerca da executoriedade do capítulo indenizatório
da sentença penal repousa em se veriﬁcar se há ou não liquidez na sentença. Note-
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se o que dispõe o artigo 387 do Código de Processo Penal, em seu inciso IV, com
grifo nosso:

Diz-se que o título possui eﬁcácia executiva quando apto a excutir do executado
seu patrimônio, mediante atos expropriatórios e responsabilização patrimonial. A
eﬁcácia executiva só pode ser conferida ao título executivo, carecendo o
documento de forma ou conteúdo que se subsuma ao previsto no rol de títulos
executivos, judiciais ou extrajudiciais, previstos no Código de Processo Civil não
há, em princípio, que se falar em título para julgar sua eﬁcácia.
Acerca da exigência de um título executivo ensina Dinamarco (1997, p. 458)
que o

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
IV - ﬁxará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Como o Código de Processo Penal prevê que o juízo ﬁxará a reparação mínima,
o quantum debeatur acaba por ﬁcar ilíquido, dependendo de prévia liquidação antes
de se executar o título, diz-se aí que o título não possui ainda força executiva, mas
força liquidatória (ABELHA, 2015).
Humberto Theodoro Júnior (2016) aduz que a sentença penal sempre será
ilíquida, pois o juízo criminal não possuiria competência para deﬁnir o valor da
reparação civil ex delicto, Marcelo Abelha (2015), por outro lado, argumenta que
embora o título seja em regra ilíquido, ﬁxará o valor mínimo de reparação, essa
quantia poderá ser líquida. A liquidez se observaria, por exemplo, se o exequente
propor a execução dando-se por satisfeito com o valor disposto no título, ou seja,
não havendo qualquer intenção de veriﬁcar a exata extensão do dano, o que só
ocorreria na liquidação perante o juízo cível, a obrigação seria líquida.
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2016) não destoam de Marcelo
Abelha, os autores entendem que ao Exequente é facultado dar-se por contente
com o valor de indenização mínima que foi arbitrado pelo juízo penal na sentença
condenatória, sendo o título líquido sempre que a vítima não pretender discutir a
majoração da indenização, apenas executá-la nos contornos deﬁnidos nele, e
ilíquido no caso de discussão da extensão do dano pelo juízo cível, em liquidação.
A formação do título estará, portanto, completa, mas sua eﬁcácia dependerá de
prévia liquidação, em resumo, sabe-se quem deve, a quem se deve, o que é devido,
mas não o quanto é devido. A obrigação já se funda em certeza, isso se torna claro
na hermenêutica gramatical do artigo 91 do Código Penal, que dispõe sobre os
efeitos da sentença penal, com grifo nosso:
Art. 91 - São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

reconhecimento de que a esfera jurídica do indivíduo não deve ser
invadida, senão quando existir uma situação de tão elevado grau de
probabilidade de existência de um preceito jurídico material descumprido,
ou de tamanha preponderância de outro interesse sobre o seu, que o risco
de um sacri ício injusto seja, para a sociedade, largamente compensado
pelos bene ícios trazidos na maioria dos casos.

Daí que decorrem os princípios de que a execução será nula sem um título
executivo (nulla executio sine titulo) e o princípio da tipicidade, que estipula que só a
lei tem força para criar títulos executivos (nulla titulus sine lege), não havendo, em
regra, a possibilidade das partes de uma relação jurídica criarem títulos executivos
atípicos e que não sejam já positivados.

. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DO CAPÍTULO INDENIZATÓRIO DA
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO
TRANSITADA EM JULGADO
A noção de trânsito em julgado tem se modiﬁcado com a caminhada da
presunção de inocência de um viés principiológico e fundado em interpretação
literal do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal para outro consequencialista,
que recorre ao princípio fundamental, mas atento ao resultado útil que sua
aplicação pode causar em torno do contexto social, isso explica-se, dentre outros
motivos, por decisões baseadas na opinião pública e sua visão banalizada de
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punição.Com o julgamento do Habeas Corpus de número 152752 o Supremo
Tribunal Federal assentou o entendimento acerca da possibilidade de se executar
provisoriamente as penas privativas de liberdade após o julgamento de recurso de
segundo grau que conﬁrma ou acorda pela condenação, ainda que pendentes
recursos ao STJ e STF e sem o trânsito em julgado da sentença e acórdão.
Em suma, reviveu-se o instituto do in dubio pro societate, relativizando-se
entendimento há muito consolidado na corte máxima de que só o trânsito em
julgado do último recurso pendente poderia dar início à execução da pena,
ressalvada a restrição da liberdade apenas diante da necessidade de manutenção
das prisões preventivas.
Para uma ciência do direito poder-se-ia trazer dois argumentos pertinentes ao
tema, ambos se vinculariam muito mais à noção de trânsito em julgado de que
propriamente discussões acerca do início da execução.
O primeiro argumento, atento à noção de trânsito em julgado ﬂexibilizada,
levaria à conclusão de que se permite também a ﬂexibilização do rol taxativo de
títulos executivos previstos no Código de Processo Civil, em interpretação
conforme a Constituição, para que já se revista de eﬁcácia executiva no juízo civil a
sentença penal, antes mesmo do trânsito em julgado, por outro lado, o segundo
argumento é no sentido de que a ausência do trânsito em julgado de todos recursos
propostos importaria na impossibilidade de se permitir a execução provisória do
capítulo indenizatório da sentença penal condenatória, pois ainda o título seria
precário, tudo em respeito à presunção constitucional de inocência — ou seja, sem
concordar com a mitigação dos precedentes atuais do Supremo Tribunal Federal.
A conclusão à que esse estudo chega é que as possibilidades práticas para
resposta da pergunta levantada devem estar adstritas ao contexto histórico e
jurídico, sempre com a atenção de sopesar os direitos fundamentais dos
litigantes e posicionamentos aclamados pela corte suprema com seus
precedentes e jurisprudência.
Tecidas essas considerações tem-se por pouco, porém viável, a possibilidade de
se iniciar o cumprimento provisório do capítulo indenizatório da sentença penal
que condena o Acusado à indenização mínima a ser paga para a vítima de crime,
pois está mantido com certa estabilidade o entendimento do Supremo Tribunal

Federal de que a pena privativa de liberdade já pode ser provisoriamente
executada, sem aguardar o julgamento de recursos pendentes.
Se é viável executar a pena mais gravosa em nosso ordenamento, que limita
um entre os direitos fundamentais mais importantes para o indivíduo, seu direito
de ser livre, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, também
considerando que a absolvição não importa em direito a ter restituição pecuniária
pelo período enclausurado, a clássica parêmia in eo quod plus est semper inest et
minus, quem pode o mais, pode o menos, acabaria por ser válida ao caso.
Desse modo seria imperativo lógico que deveria ser possível a execução
provisória da pena muitíssimo menos gravosa, que ataca apenas o direito de
propriedade, e que ainda assim tem a garantia processual e civilista de que, diante
da reforma da sentença penal que modiﬁque a extensão da liquidez do título, o
status quo ante deve ser restituído para que o Executado seja reparado de tudo o que
foi constrito e expropriado.
Em outras palavras, permitir a execução provisória da sentença no tocante à
restrição da liberdade e não permitir em relação à restrição do direito de
propriedade é, em rasa análise, dar muito mais valor ao patrimônio do que à vida, o
que colide frontalmente com a dignidade da pessoa humana.
Tangenciando esta questão há outro ponto que merece detida análise. O rol dos
títulos executivos judiciais e extrajudiciais tem uma razão de ser para sua
taxatividade. A escolha legislativa buscou conferir estabilidade jurídica a
determinados documentos e não a outros, com entendimento de que, no caso dos
judiciais, a apreciação jurisdicional torna a coisa litigiosa muito mais próxima de
alcançar naquele vencedor da ação um encontro entre sua pretensão e a verdade,
pois respeitados procedimentos que garantiram o contraditório.
Em primeira análise a ﬂexibilização do rol de títulos executivos judiciais poderia
por ﬁm à segurança jurídica e econômica conferida pelo legislador ao ofertar aos
indivíduos um rol taxativo de títulos para suas relações jurídicas e a dar caro valor à
coisa julgada, o traço comum dos títulos previstos no artigo 515 do Código de
Processo Civil é “a autoridade da coisa julgada, que torna seu conteúdo imutável e
indiscutível [...]” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 44)
Ocorre que o princípio da execução sem título permitida e as escolhas do legislador
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são no sentido de se progredir para uma mitigação, ainda que muito leve, do
princípio da nulla executio sine titulo, como ocorre, por exemplo, na mudança da
expressão “sentença” para “decisões”, que ocorreu da transição do artigo 475-N do
Código de Processo Civil de 1973, “I – a sentença proferida no processo civil que
reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar
quantia;”, para o artigo 515 do Código de Processo Civil de 2015, “I - as decisões
proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;”.
As sentenças no processo civil são aquelas terminativas, enquanto decisões
englobam tanto as sentenças quanto as decisões interlocutórias, que têm caráter
transitório, podendo-se estabilizar. A decisão interlocutória poderá ser modiﬁcada
até a tutela ﬁnal, ou seja, não está protegida pela coisa julgada até o trânsito
deﬁnitivo, de forma que o cumprimento provisório e a executoriedade possibilitada
por ela correrá por conta e risco do exequente.
Aqui há que se perceber que no plano abstrato é extremamente simples
entender que se é lícito executar provisoriamente as decisões cíveis, que no plano
da realidade afetam a esfera patrimonial do devedor e carecem de estabilidade, não
faria qualquer sentido não permitir executar a sentença penal, que também afeta o
patrimônio do devedor e que, da mesma forma, não transitou em julgado.
Já no plano prático a barreira que se tem é muito mais política do que jurídica.
Optou-se por determinada conformação do sistema de execução, dando mais ou
menos garantias de certeza conforme o título se adeque a parâmetros que foram
alçados à importância maior ou menor (ASSIS, 2015), são os elementos formais que
devem ser respeitados, o que merece ser questionado.
O legislador conferiu eﬁcácia a determinados títulos executivos ainda que
mutável a sentença, como no supracitado caso das decisões do artigo 515, inciso I do
Código de Processo Civil. O que há aqui é a ponderação de que “em algumas
ocasiões, seria mais prejudicial o retardamento da execução do que o risco de se
alterar o conteúdo da sentença com o reﬂexo sobre a situação de fato decorrente
dos atos executivos” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 116)
Como o que se discute na seara penal é a presunção da inocência, que só se
reverte com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que a própria

deﬁnição de trânsito em julgado já tenha sido ﬂexibilizada, não caberia ao Judiciário
se imiscuir da função legislativa e dar novos contornos ao artigo 515, inciso VI do
Código de Processo Civil, e trazer o início da execução para antes da imutabilidade
da sentença penal, exceto para se fazer uma interpretação conforme a Constituição.
A interpretação conforme a Constituição é um método de controle de
constitucionalidade e interpretação hermenêutica que, segundo Pedro Lenza
(2009) garante que determinada norma seja visualizada sob um ponto de vista
normativo-constitucional, assim, se a interpretação constitucional permitiu a
ﬂexibilização do trânsito em julgado, como trazido alhures por conta do decidido no
Habeas Corpus 152752, então o título contido no inciso VI do artigo 515 do Código
de Processo Civil deve ser considerado de acordo com a interpretação que a
expressão “trânsito em julgado” tem à luz Constitucional, abstraindo-se da anterior
noção vinculada ao esgotamento das esferas recursais também ali no diploma
processual civil.
Por óbvio que o Habeas Corpus assinalado embora demonstre um corrente
posicionamento do Supremo Tribunal Federal não importa em decisão com efeitos
vinculativos para os Tribunais de primeiro grau, o que só ocorrerá com o
julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 43 e 44.
A ação de execução civil provisória ex delicto é tema novo que, diante da
contemporaneidade da mitigação da presunção de inocência no Habeas Corpus
152752 e do novo posicionamento do STF acerca da matéria, ainda não foi
apreciado em julgados, de forma que não há jurisprudência a respeito e se encontra
unicamente como tese estudada no plano da ciência jurídica, portanto, não se
conclui aqui com o a ã de por ﬁm ao extenso e interminável debate acerca do
trânsito em julgado e sua afronta ou conformidade com a Constituição nem as
técnicas e discussões hermenêuticas levantadas diuturnamente e seus impactos no
âmbito do processo civil ou penal.
Pondera-se que, casuisticamente, no campo da prática jurídica, há sim
viabilidade de executar provisoriamente o capítulo indenizatório da sentença penal
condenatória não transitada em julgado, com fulcro em interpretação ampliativa
do sentido da norma, pelos precedentes da Suprema Corte e uma análise conforme
a Constituição, tese que merece ser posta à apreciação do judiciário.

442

443

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

ANAIS DO XIII CONGRESSO DIREITO UFSC

. EFEITOS PRÁTICOS DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO
CAPÍTULO INDENIZATÓRIO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO

Ao tratar-se de indenização, direito cujo cumprimento implica em feições de
restrição patrimonial, e não da liberdade de locomoção, o Código de Processo Civil
bem estabelece que a provisoriedade do cumprimento atrai para o exequente a
responsabilidade pelo excesso do que fora executado na pendência da coisa
julgada: se há alteração no título executivo, que é precário, no sentido de se excluir a
responsabilidade de indenizar imposta ao acusado na ação penal, o exequente
deverá restituir toda e qualquer quantia constrita; se a alteração é na extensão da
reparação mínima imposta, diminuindo-a, deverá restituir tudo que constrito e que
vá além do devido, pois foge do disposto no título executivo.
Cabe ressaltar que mesmo com o trânsito em julgado o título executivo que
antes era dotado de eﬁcácia poderá perder esse atributo diante de uma ação
rescisória, por exemplo, que reverta a condenação penal à reparação mínima,
caso em que a máxima de impedimento ao locupletamento sem causa também
é atraída e o Exequente deve restituir ao Executado tudo quanto este teve de
danos, para que retorne seu patrimônio ( ísico e moral) ao patamar anterior à
execução promovida.
Tudo isso é o que traz o princípio da responsabilização do exequente pela
execução indevida, que se consagra no artigo 776 do Código de Processo Civil:

Segundo Norberto Bobbio é um indivíduo responsável aquele que antes de agir
se acautela em veriﬁcar quais os efeitos prováveis de suas ações, não se curvando à
obediência de princípios que cegamente crê e ações que só lhe trazem proveito,
independente do bem ou mal que possam causar aos outros (BOBBIO, 1997), e essa
é a tônica que deve ser observada na construção do pensamento jurídico que
validou a hipótese trazida pelo presente artigo.
Transposta a análise acerca da possibilidade de se executar o capítulo
indenizatório da sentença penal condenatória que pende recursos para
perfectibilização da coisa julgada, adiante apontar-se-á os efeitos práticos do
cumprimento provisório pautado no título precário, resposta que pode ser
encontrada em direcionamento aos incisos do artigo 520 do Código de Processo
Civil:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento deﬁnitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu,

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a

quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou

sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

em parte, a obrigação que ensejou a execução.

II - ﬁca sem efeito, sobrevindo decisão que modiﬁque ou anule a sentença

direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,

Anote-se aí que a responsabilização não se dá simplesmente no campo
pecuniário. A propositura de uma execução pode trazer ao executado danos para sua
esfera personalíssima, de forma que também atrairá do exequente a responsabilidade
extrapatrimonial caso esteja comprovado o dano sofrido (ABELHA, 2015).
Ademais, a prática de atos constritivos na execução provisória também estará
em muitas situações garantida pela caução do exequente, que deverá ser suﬁciente
e idônea, conforme artigo 520, inciso IV do Código de Processo Civil:

dependem de caução suﬁciente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso

objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modiﬁcada ou
anulada apenas em parte, somente nesta ﬁcará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro

prestada nos próprios autos.

desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento deﬁnitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
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[...]

aﬁrmar que representa um título, ou quando ele se fundamenta em

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que

algo que aﬁrma ser título executivo, mas não está tipiﬁcado na lei

importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro

como tal. Isso acontecerá, por exemplo, se o exeqüente pretender

direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,

executar com fundamento em uma sentença meramente declaratória

dependem de caução suﬁciente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e

ou constitutiva, ou ainda pendente de recurso recebido em ambos os

prestada nos próprios autos.

efeitos (devolutivo e suspensivo) [...]. Faltando o título executivo, o
exeqüente carecerá de ação, por falta do requisito interesse-

Theodoro Júnior (2016) ensina que a caução será idônea quando do ponto
de vista prático é possível de ser prestada e suﬁciente quando puder cobrir todo
prejuízo que o executado porventura possa ter por conta da execução
provisória, por ﬁm, leciona que não há conferência ao magistrado de
discricionariedade para dispensá-la, ela decorre ope legis, e a dispensa só poderá
ocorrer nos casos previstos em lei.
Assim, sendo revertida a sentença e o título executivo perdendo sua eﬁcácia
e validade qualquer ato que importou em perdas patrimoniais ao executado
poderá ser segurado com a caução, que se apresenta mais uma vez como
instrumento capaz de trazer maior segurança às partes.
Agora do ponto de vista do executado a atuação implica em se desvencilhar
do prosseguimento da execução, e o argumento preponderante para sua defesa
é a da impossibilidade de se utilizar interpretação extensiva ao artigo 515, inciso
VI do Código de Processo Civil e de ampliar o rol previsto em todos os incisos
do referido artigo, já que taxativos e deﬁnidos por escolha do legislador.
Outro viés claro de defesa é arguir pela manutenção da presunção de
inocência antes do trânsito em julgado, ainda que a suprema corte já tenha se
decidido em casos pela possibilidade de ﬂexibilizar tal instituto, pois as
decisões do Supremo Tribunal Federal não poderiam ser caracterizadas como
precedentes vinculativos e com eﬁcácia erga omnes, um pelo princípio da
individualização da pena, outro pelo princípio da dignidade humana em seu
sentido mais lato.
Assim, ensina Dinamarco,
Falta o título executivo quando o exeqüente simplesmente propõe a
demanda executiva sem exibir documento algum com a intenção de

adequação. (DINAMARCO, 2004, p. 671 – 672)

Diante da sentença penal não transitada em julgado o executado teria
fortíssimos supedâneos para sua defesa em uma execução forçada, por não
estar a sentença pendente de recursos no rol dos títulos executáveis.
Quanto aos efeitos práticos conclui-se que caberá ao juízo a apreciação do
conﬂito entre o direito da vítima de crime e sua dignidade humana e o direito do
executado, acusado de crime, sua presunção de inocência e direitos de propriedade,
com ponderação casuística e balanceada com os princípios constitucionais, porém,
se o caminho for pelo prosseguimento da execução o executado minimamente terá
como se ver segurado de constrições indevidas até que seus recursos na esfera
penal sejam julgados, o que esvaziaria o título executivo precário em eventual
reforma da condenação penal.

. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, após análise, por se entender como viável a execução provisória
do capítulo indenizatório da sentença penal condenatória não transitada em
julgado, sobretudo por conta de uma interpretação do artigo 515, inciso VI, do
Código de Processo Civil, conforme a Constituição, o que considera o
posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal acerca da relativização do
trânsito em julgado previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
Se a restrição da liberdade pode ocorrer já na pendência de recursos que
porventura alterariam a sentença de primeiro grau, não haveria qualquer objeção
para impedir a restrição dos direitos de propriedade, que afetam com muito
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menos gravidade os direitos constitucionalmente positivados daquele que sofre a
execução: quem pode o mais, pode o menos.
Por ﬁm, veriﬁcada a possibilidade tem-se que esse tipo de execução
provisória possui muito mais garantias ao executado, que será restituído de tudo
quanto o constrito além do devido por conta de eventual modiﬁcação da
sentença condenatória após o início da execução do que as garantias que tem tido
o acusado enclausurado, que se vê sem qualquer reparação pelo tempo na prisão
após a reforma da sentença condenatória, absolvendo-o.
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