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ERRATA À PUBLICAÇÕES DA REVISTA CIENTÍFICA DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PIAUÍ 

 

O CONSELHO EDITORIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA 

DO PIAUÍ - CONSED/ESAPI, considerando deliberação em última reunião, divulga 

ERRATA ÀS EDIÇÕES DOS ANOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019, da 

REVISTA CIENTÍFICA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO 

PIAUÍ, da Editora da OAB. 

 Informa-se que os artigos são publicados coletivamente em Edições que são 

identificadas por volume e número. O VOLUME de cada edição corresponde ao número 

sequencial do ano-calendário, contado a partir do ano de fundação da Revista, 2013, e o 

número da edição corresponde ao número sequencial da edição em cada volume. 

Informa ainda que aos dados informados a Plataforma Lattes e Plataforma Sucupira, 

ambas da CAPES/MEC, não serão prejudicadas, desde que seja informado o ano da 

publicação. 

Assim, a Revista possui atualmente as seguintes edições, que contará com as 

respectivas correções: 
 

EDIÇÕES ANTERIORES 
VOLUME / NÚMERO 

ERRATA 

Vol. 1 | N. 1 julho | dezembro | 2013 Vol. 1 | N. 1 julho | dezembro | 2013 
Vol. 1 | N. 2 janeiro | julho | 2014 Vol. 2 | N. 1 janeiro | junho | 2014 
Vol. 1 | N. 3 agosto | dezembro | 2014 Vol. 2 | N. 2 julho | dezembro | 2014 
Vol. 1 | N. 4 | janeiro | junho 2015 Vol. 3 | N. 1 | janeiro | junho 2015 
Vol. 1 | N. 5 julho | dezembro | 2015 Vol. 3 | N. 2 julho | dezembro | 2015 
Vol. 1 | N. 6 janeiro | junho | 2016 Vol. 4 | N. 1 janeiro | junho | 2016 
Vol. 1 | N. 7 julho | dezembro | 2016 Vol. 4 | N. 2 julho | dezembro | 2016 
Vol. 8 janeiro | junho | 2017 Vol. 5 | N. 1 janeiro | junho | 2017 
Vol. 9 julho | dezembro | 2017 Vol. 5 | N. 2 julho | dezembro | 2017 
Vol. 10 janeiro | junho| 2018 Vol. 6 | N. 1 janeiro | junho | 2018 
Vol. 11 julho | dezembro | 2018 Vol. 6 | N. 2 julho | dezembro | 2018 
Vol. 12 janeiro | junho | 2019 Vol. 7 | N. 1 janeiro | junho | 2019 
Vol. 13 julho | dezembro |2019 Vol. 7 | N. 2 julho | dezembro |2019 

 

Teresina/PI, 06 de maio de 2021 
 

Conselho Editorial 
ESAPI 
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A digitalização do inss e seus impactos na sociedade brasileira

Alysson Victor Monção Bezerra
APRESENTAÇÃO

A construção da ciência do Direito exige um contínuo reexame de institutos 
e normas jurídicas, sopesados com o desabrochar de fatos sociais que 
influem na vida cotidiana, buscando-se assim a melhor simetria entre 

a teoria e aplicação prática do direito. Esse ciclo permanente, muito vezes até 
redundante, é que permite a efetividade de uma das mais básicas premissas de 
toda ciência, já enunciada por Karl Popper, que é a de refutação e confirmação 
de teses, o conhecido Princípio da Falseabilidade.

Na evidência da cientificidade jurídica, os juristas piauienses têm se guarnecido, 
satisfatoriamente, de diversos ambientes acadêmicos, dentre os quais, não poderia 
ser diferente, encontram no esteio da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 
Piauí, a Escola Superior da Advocacia que se esmera na formação continuada 
e abrilhanta a pesquisa científica com este veículo que periodicamente veicula 
as pesquisas dos advogados e advogadas piauienses, bem como de profissionais 
de outros estados que enrobustecem o nível acadêmico desta Revista.

Com robustez, a Revista Científica da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 
Piauí, alcança seu Volume 15, com artigos de envergadura de grandes Juristas 
piauienses, Mestres e Doutores em Direito, que fomentam a cientificidade e 
fixam posições doutrinárias para consubstanciar as discussões acadêmicas que 
permeiam o atual cenário jurídico.

O alinhamento teórico ao editorial da Revista trazido pelos artigos que encartam 
este Volume dá-se ao zelo peculiar que o Conselho Editorial tem dedicado na 
análise das produções científicas que são submetidas. Em uma análise de dupla 
revisão cega, garantem a imparcialidade e imprimem a excelência natural que 
se almeja das articulações científicas lançadas neste exemplar.
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Apresentação
Celso Barros Coelho Neto

O desejo de uma excelente leitura à advocacia piauiense é seguido pelos 
cumprimentos aos autores que contribuem, sobremaneira, para o desenvolvimento 
da pesquisa jurídica no Piauí.

Celso Barros Coelho Neto
Presidente da OAB-PI
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A DIGITALIZAÇÃO DO INSS E SEUS IMPACTOS NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA

THE DIGITALIZATION OF INSS AND ITS IMPACTS ON BRAZILIAN SOCIETY

ALYSSON VICTOR MONÇÃO BEZERRA
Especialista em Direito e Processo Previdenciário – OAB/PI, Mestrando em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT/
UFPI. E-mail: Alysson_victor@hotmail.com.

RESUMO: Com a proposta de diminuir as distâncias, os recursos humanos, de dar maior economia processual e 
administrativo na modernização do Instituto de Seguridade Social (INSS) foi criado o projeto intitulado INSS DIGITAL 
visando a digitalização da Previdência. Posto isso, o objetivo do presente estudo foi definir os impactos do INSS DIGITAL 
na eficácia dos atendimentos aos segurados quando do pedido dos benefícios previdenciários. Por meio de um estudo de 
natureza exploratória, utilizou-se os métodos qualitativo e quantitativo para compreender os problemas práticos que vem 
sofrendo a previdência, precisou-se, também, levantar documentos, tais como, artigos científicos, publicações em revistas 
jurídicas de alto impactos e coletar dados mediante materiais eletrônicos disponibilizados por entidades como INSS, 
DATAPREV, CNJ, CETIC.BR. Como resultado, tem-se que apesar dos altos valores no investimento da modernização do 
INSS, o projeto INSS DIGITAL não trouxe grandes impactos positivos aos cidadãos. Pois, apesar de ser uma ferramenta que 
facilita a interação entre a autarquia e os usuários, houve um aumento da procura ao judiciário para pleitear os benefício 
indeferidos automaticamente pelo sistema digital.

Palavras-chaves: INSS digital. Modernização. Autarquia.

ABSTRACT: With the proposal to reduce distances, human resources, to provide greater procedural and administrative 
savings in the modernization of the Social Security Institute (INSS), the project entitled INSS DIGITAL was created 
aiming at the digitalization of Social Security. That said, the objective of the present study was to define the impacts of the 
INSS DIGITAL on the effectiveness of assistance to policyholders when applying for social security benefits. Through an 
exploratory study, qualitative and quantitative methods were used to understand the practical problems that social security 
has been suffering, it was also necessary to raise documents, such as scientific articles, publications in high impact legal 
journals. and collect data reported by government agencies such as INSS, DATAPREV, CNJ, CETIC.BR. As a result, it is 
clear that despite the high values   of investment in the modernization of the INSS, the INSS DIGITAL project did not bring 
major positive impacts to citizens. Because, despite being a tool that facilitates the interaction between the municipality 
and users, there was an increase in demand from the judiciary to claim benefits automatically denied by the digital system.

Keywords: INSS digital. Modernization. Autarchy.

1 Introdução

A discussão a ser desenvolvida pelo artigo em tela, consubstancia-se no uso de 
novas tecnologias nas instituições previdenciárias, ajudando no processo de 
fluxos de atendimento e de trabalho para facilitar a vida do cidadão. Com isso, 
a ferramenta online, tem a função de promover a qualidade de vida de seus 
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funcionários, dos cidadãos e de mitigar os problemas como falta de servidores 
e de agências físicas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

Além disso, promove também a redução de despesas do governo e dá acesso aos 
segurados que desejam obter informações e requerer benefícios sem precisar 
enfrentar filas nas agências, através de dispositivos móveis sem necessidade de 
sair de suas casas.

Isso só se tornou realidade a partir de 2017, quando o INSS iniciou a 
implementação da proposta de atendimento dos usuários por plataformas 
digitais, normatizando-o pela Portaria nº 1.106 /PRES/INSS, de 30/06/2017, 
e pela Instrução Normativa n.96 /PRES/INSS, de 14/05/2018, que vem sendo 
adotado pelas Agências da Previdência Social (APS) de todo o país, com a 
perspectiva de modernização do Instituto Nacional (INSS, 2019).

A proposta de diminuir a distância entre a autarquia e o segurado, proporcionou 
aos requerimentos dos usuários a serem totalmente em meio eletrônico através do 
MEU INSS. Ademais, os requerimentos são digitalizados e todo o processamento 
dos benefícios é feito sem a geração de papéis ou processos físicos. Possibilitando 
ao segurado acompanhar a tramitação eletrônica do processo no endereço 
www.inss.gov.br. 

Desta feita, o objetivo do presente estudo foi definir os impactos do INSS Digital 
na eficácia dos atendimentos aos segurados dos benefícios previdenciários, 
investigando a necessidade da criação da ferramenta online como concretização 
dos direitos fundamentais para o acesso da cidadania, considerando a postura do 
governo  frente às limitações da população que mais precisam desses serviços e 
ver na prática as consequências das decisões judiciais e administrativas perante 
os direitos previdenciários.

A problemática residiu em saber se os investimentos no instrumento digital 
está resultando no atendimento às necessidades dos segurados quando do 
requerimento da concessão de benefícios. Para responder a tal questionamento, 
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partiu-se da hipótese de que não há de fato um resultado satisfatório do uso do 
INSS DIGITAL para atender as necessidades dos segurados e refletir positivamente 
no poder judiciário. 

Contudo, a escolha da temática deste trabalho, justificou-se na medida em que 
por ser uma ferramenta relativamente recente, com pouco material literário 
que trata do tema, faz-se necessário e importante o presente estudo para saber 
se os investimentos públicos estão dando um retorno positivo aos cidadãos. 
Sendo, com isso, a função principal do estudo disseminar informações não 
só aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, mas também toda a 
sociedade e comunidade acadêmica. 

Neste estudo, há que se destacar a metodologia utilizada que foi realizado através de 
uma metodologia de pesquisa quantitativa-qualitativa e exploratória. Não obstante, 
têm-se como procedimento técnico ao levantamento de documentos, tais como, 
artigos científicos, publicações em revistas jurídicas, livros, dados informados 
por órgãos governamentais, mediante materiais eletrônicos disponibilizados por 
entidades como INSS, DATAPREV, CNJ, CETIC.BR, dentre outros. 

2 Os novos meios de acesso aos órgãos públicos 

Com um projeto ambicioso de digitalizar os serviços prestados pelo Estado, 
tanto no âmbito executivo como no legislativo e judiciário, o governo brasileiro 
vem investindo cada vez mais em tecnologias sustentáveis de comunicação para 
prestar informações aos seus cidadãos.

Posto isso, foi criada a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527 de 2011, que 
teve como principal objetivo tratar do acesso à informação pública. Essas regras 
se referem a esclarecimentos das políticas de transparência, à divulgação de atos 
administrativos, a regulamentação de sigilo e sobre as restrições a determinados 
atos (BRASIL, 2011). Esta Lei tem embasamento jurídico na Constituição Federal, 
em seu artigo 5º, inciso XXXIII; no art. 37, § 3º e art.216, § 2º.
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Segundo o art. 5°, inciso XXXIII, da CRFB/88, ninguém será excluído pelo Estado 
a ter acesso a suas informações, dos atos públicos, de interesse de todos, no 
prazo determinado em lei, sob pena de responsabilidade, exceto os atos previstos 
como sigilosos, aqueles que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do 
Estado (BRASIL, 1988). 

Além disso, no parágrafo 3°, do artigo 37, que trata, especificamente, das formas de 
participação do usuário na administração pública direta e indireta, as reclamações 
relativas à prestação dos serviços públicos, o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo; e a de disciplinar a 
representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública (BRASIL, 1988).

Não obstante, em seu dispositivo 216, § 2º, assegura que, constituem-se bens de 
patrimônio cultural do país, os de natureza imaterial, tomados por um indivíduo 
ou por vários, que referenciam à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, cabendo à administração pública, na 
forma da legislação, a gestão da documentação governamental e as providências 
para franquear sua consulta a quem delas necessitarem (BRASIL, 1988).

Entretanto, além dessas, há também instrumentos normativos internacionais, 
como tratados em que o Brasil faz parte e que recomendam a desburocratização 
de acesso a dados públicos, que se relacionam com a legislação nacional já 
mencionada (BRASIL, 2019).

Sabe-se que acesso à informação é considerado como direito fundamental 
e é reconhecido por importantes organismos da comunidade internacional, 
como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) (BRASIL, 2019). 

Um dos tratados mais importantes que discorre sobre direitos fundamentais, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu artigo 19, 
expressa que “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
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e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras” (ONU, 1848).

Não distante, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, em 
seu artigo 19, promulgado pelo decreto no 592, propõe que toda pessoa terá 
direito à liberdade de expressão (BRASIL, 1992).

No mesmo entendimento, a Declaração Interamericana de Princípios de 
Liberdade de Expressão (2000), em seu item 4 é claro ao dizer que o acesso à 
informação tida pelo Estado constitui um direito fundamental e ele obrigações 
de garantir o pleno exercício desse direito a todos.

Por sua vez, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, de 2003, 
que, ao dispor sobre Informação pública, em seu artigo 10, determina que para 
combater a corrupção, o país adotará medidas necessárias para aumentar a 
transparência, para tanto, poderão instaurar procedimentos ou regulamentações 
de decisões de sua administração pública, com o devido respeito à proteção da 
intimidade e dos documentos pessoais; facilitar o acesso do público às autoridades; 
e também, poderá incluir informes periódicos sobre os riscos de corrupção na 
administração pública (BRASIL, 2016).

Ainda, o tratado anteriormente mencionado, no artigo 13, que aduz sobre a 
participação da sociedade, afirma que o país adotará, junto com a iniciativa 
privada, na prevenção e luta contra a corrupção, aumentando a transparência 
e promovendo a cidadania, garantir acesso do público a informação, prestar 
informações públicas fomentar a educação pública, respeitar, promover e 
proteger a liberdade de buscar, receber, publicar e difundir informação relativa 
à corrupção e garantir que o público tenha conhecimento dos órgão de luta 
contra a corrupção, e facilitará o acesso a eles (BRASIL, 2016).

Posto isso, autorizada pelo Poder Executivo, através da Lei nº 6.125, de 4 de 
novembro de 1974, constitui-se a Empresa de Processamento de Dados da 
Previdência Social - DATAPREV, empresa pública, vinculada ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social, com personalidade jurídica de direito privado, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
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patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, sua sede é em 
Brasília/DF (BRASIL, 1974).

A DATAPREV é uma empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da 
Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas 
sociais do Estado brasileiro (DATAPREV, 2019).

A empresa de tecnologia tem como finalidade a análise de sistemas, a programação 
e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados 
através de computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços 
correlatos (BRASIL, 1974).

Tem seu controle finalístico pelo Ministério da Fazenda, que possui 51% das 
suas ações participativas andando de mãos dadas com o INSS, que detém 49% 
das cotas acionárias (DATAPREV, 2019).

O seu primeiro estatuto foi o Decreto federal nº 75.463, de 1975, que posteriormente 
foi revogada pelo Decreto nº 2.115, de 1997. Ademais, seu Estatuto atual é o 
Decreto federal nº 7.151, de 2010. Todavia, teve a transferência para o Ministério 
da Fazenda e alteração de seu nome através do Decreto federal nº 13.341, de 2016.

Com isso, a empresa, em dados da evolução da digitalização do governo feito pela 
DATAPREV, o número, desde 2015 a 2018, dos processos digitais de políticas 
públicas já concretizadas, são:

              Imagem 1 - Evolução da digitalização do governo em números.

                 Fonte: Monteiro, 2019.
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No ranking de países do mundo que investem em tecnologia da informação em 
seus governos, percebe-se que o Brasil ocupa o 44° dos países digitais em 2018, 
mas já chegou a ocupar o 51° em 2016. Nos países da América latina, o Brasil, 
em 2018, ocupou o 1°, o topo do ranking. Porém, nesse mesmo ano, em relação 
ao Países da América do Sul, o Brasil ocupa o 4° lugar (DATAPREV, 2018).

Diante de tal informação, infere-se que o Brasil está em constante crescimento 
no que tange a tecnologia governamental. Em 2010, foi o ano em que ficou em 
61°, porém, no ano seguinte, deu um salto subindo para a 59° posição.

Ademais, ganhadora de inúmeros prêmios, a DATAPREV (2019), empresa 
que propõe soluções tecnológicas governamental, se comprometendo com 
a qualidade de vida dos brasileiros e prestando responsabilidade social de 
relevância, desenvolveu um novo modelo de atendimento no INSS, também 
conhecido como INSS Digital, a fim de modernizar os serviços e melhorar o 
atendimento aos cidadãos. 

Porém, foi no ano de 2017 que o INSS começou a implementar a digitalização 
em suas agências, com uma proposta de atender os seus usuários na política 
previdenciária e de gestão de um novo processo dentro da autarquia. Foi 
normatizado pela Portaria nº 1.106 /PRES/INSS, de 30/06/2017, e Instrução 
Normativa n.96 /PRES/INSS, de 14/05/2018, e vem sendo adotado pelas Agências 
da Previdência Social (APS) de todo o país

Atualmente, mais de mil agências adotaram o fluxo de tramitação eletrônica 
dos processos. Nessas unidades, o segurado apenas leva seus documentos para 
serem escanceados no dia do atendimento agendado e já sai com o número do 
protocolo de requerimento para acompanhar pela internet o andamento do pedido, 
promovendo a economia e agilidade da ferramenta MEU INSS (INSS, 2019).

O MEU INSS é uma central de serviços desenvolvida para facilitar as demandas 
dos segurados. O Meu INSS pode ser acessado por meio de computador, 
celular, ou em qualquer dispositivo que navegue pela internet. A ferramenta 
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permite fazer agendamentos, solicitar benefícios, serviços e realizar consultas. 
O segurado tem acesso e pode acompanha todas as informações da sua vida 
laboral, como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e 
períodos que trabalhou (INSS, 2019). 

3 A expectativa do governo em relação ao inss digital 

Com a pretensão de digitalizar 80% dos serviços públicos prestados à população 
até o final de 2020, o governo federal (DEMARTINI, 2019) ao implementar o 
INSS DIGITAL, prevê que a redução de gastos possa chegar a R$ 6 bilhões até 
o final de 2020 (RODRIGUES, 2019), além disso, a expectativa é que o retorno 
sobre o investimento feito em iniciativas de digitalização seja de 300% comparado 
a anos anteriores (DEMARTINI, 2019).

Ademais, além de reduzir custos para os cofres públicos, possibilita economia 
em transporte, em cópias de documentos, de tempo em filas para os cidadãos 
e respeito aos direitos fundamentais (RODRIGUES, 2019).

Para ter uma contínua qualidade, um aumento na eficiência, dar mais publicidade 
aos atos da administração pública, aumentar a fiscalização do governo e incentivar 
a participação popular no exercício da cidadania, tem como objetivo reduzir a 
distância entre a administração e segurado na oferta dos serviços públicos para 
dar maior comodidade ao cidadão (PEREIRA, 2010).

O MEU INSS dispõe de 16 serviços de governo ofertados de forma 100% 
digital para uso dos cidadãos, tais como concessão de aposentadoria por idade; 
agendamento de perícia médica; solicitação de salário-maternidade; extrato 
previdenciário; simulação de tempo de aposentadoria, dentre outras (DATAPREV, 
2018). Logo, os serviços oferecidos pelo MEU INSS são os seguintes: 

Aposentadorias Urbanas, que ao ser selecionada serão apresentadas duas opções: 
Aposentadoria por Idade Urbana e Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 
Por meio da última opção, é feita uma busca nos sistemas do INSS para saber se 
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já pode haver a concessão do benefício automaticamente. Se não for possível, 
deverá acompanhar, com o número do protocolo de requerimento, o andamento 
do pedido pelo Meu INSS ou telefone (INSS, 2019).

O Salário Maternidade, ao ser requerido o benefício, também é feita uma busca 
nos sistemas da previdência para saber se já pode ser concedido automaticamente. 
Caso não seja possível o deferimento de pronto pelo sistema, o solicitante poderá 
acompanhar seu processo online ou por telefone (INSS, 2019).

Extrato Previdenciário (CNIS), é um histórico de toda as contribuições do 
trabalhador na ativa, seja empregado, individual, empresário, doméstico e também 
sobre o aposentado. Permite saber se a empresa está repassando, regularmente, 
a contribuição e se os recolhimentos estão sendo feitos corretamente. Mostra 
também qual o tempo faltante para que possa garantir aposentadoria, além de 
mostrar outros requisitos (INSS, 2019).  

Calculadoras faz uma busca no sistema de todos os dados do contribuinte 
registrados no INSS para calcular o tempo de contribuição. Faz cálculos também 
da Aposentadoria tempo de contribuição e por Idade, mostrando quanto falta 
para se aposentar, o valor da renda inicial e acusa se o segurado preenche os 
requisitos para o benefício (INSS, 2019). 

A ferramenta possibilita fazer Agendamentos e Requerimentos para um 
atendimento presencial e/ou acompanhar o andamento do requerimento feito 
pelo contribuinte (INSS, 2019).

Permite também, consultas simples como a do Extrato de Pagamento de Benefício, 
que mostra o histórico que pode ser usado para comprovar que a pessoa recebe 
benefício do INSS e que contém sua renda mensal. Vale como comprovante 
de rendimentos para fins legais para abertura de conta em bancos, abertura 
de crediário, empréstimo consignado, gratuidade para idosos no transporte 
interestadual, programas educacionais, entre outras finalidades (INSS, 2019). 
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Por sua vez, tem a opção de Carta de Concessão de Benefício, que é um documento 
que informa ao cidadão sobre a concessão do benefício, a forma de cálculo 
utilizada para apuração da renda mensal inicial e fornece informações relativas 
ao banco responsável pelo pagamento (INSS, 2019).

Agora o Agendamento da Perícia ficou mais fácil, o serviço de agendamento 
específico para a perícia médica, pode ser feito tanto para o pedido inicial quanto 
para o pedido de prorrogação do benefício (INSS, 2019).

Na ferramenta, é oferecido também o serviço de Resultado de Requerimento/
Benefício por Incapacidade, informa se o segurado foi considerado capacitado ou 
não para o trabalho. Esses se destinam às pessoas que solicitaram auxílio-doença 
ou outro benefício por incapacidade e passaram por perícia médica no INSS 
(INSS, 2019).

Extrato de Empréstimo Consignado que por meio desse extrato é possível que 
o segurado confira toda movimentação de créditos consignados feitos com 
desconto em folha no benefício previdenciário, além de outras informações 
como a margem da consignação atual, valores de parcela e prazo (INSS, 2019).

O Extrato para Imposto de Renda (IR) É utilizado pelos beneficiários do INSS que, 
sendo declarantes obrigatórios, precisam declarar imposto de renda (IR), podem 
fazer o pedido do extrato pelo computador de forma rápida e prática (INSS, 2019).

Com o MEU INSS, também fica fácil requerer a Declaração de Benefício – 
Consta/Nada Consta que informa a existência ou não de benefício no CPF do 
solicitante. Documento importante para quem desconhece recebimento de 
benefício que não tenha pedido (INSS, 2019).

Pode ser feitas Consultas de Revisão de Benefício – Artigo 29, II da Lei 9876/76. 
Serve para saber se o benefício está listado para revisão quanto à fórmula de 
cálculo. Só para os enquadrados no artigo referido (INSS, 2019).
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Ademais, tem também o Encontre uma agência, que localiza as unidades de 
atendimentos do INSS mais próximas do local de quem procura por meio do 
CEP ou do município (INSS, 2019).

Permite solicitar a Declaração para o Contribuinte Individual (DRSCI) que 
informa a situação do Contribuinte Individual, que comprova se o trabalhador 
segurado autônomo, também chamado de Contribuinte Individual, está com 
situação cadastral regular e com seus recolhimentos adimplido (INSS, 2019).

Por fim, em Alterar Dados de Contato, Por meio deste, é possível atualizar 
dados de contato, como endereço, telefone e e-mail do solicitante. Além disso, 
é possível incluir um endereço secundário, que pode ser inclusive um endereço 
de segurado em país estrangeiro (INSS, 2019).

O resultado de tudo disso é que houve mais de 25 mil aposentadorias automáticas, 
a superação de mais de 42 mil emissões de salário maternidade, ultrapassa 48 
mil extratos de consignado todo dia, forem feitas mais de 79 mil simulações de 
tempo de aposentadoria por dia, e teve mais de 400 mil acessos diariamente no 
ano de 2018 (DATAPREV, 2018).

Posto isso, o MEU INSS tem por disponibilizar os principais serviços realizados 
nas agências físicas, por meio da internet, se comprometendo ser a porta de 
entrada para os requerimentos que demandem atendimento presencial, além 
das rotinas de verificação automatizadas do reconhecimento do direito após 
solicitação de benefícios pelo cidadão realizada com auxílio da ferramenta ou 
do telefone 135 (SENADO FEDERAL, 2018).

4 A realidade do uso do meio digital pelos cidadãos

Para que a ferramenta tenha sua eficácia comprovada, é necessário fazer um 
estudo sobre a realidade dos segurados do INSS. 
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De acordo com a secretaria do INSS (2017), há segurados de todas as idades e de 
ambos os sexos que se usufruem dos serviços oferecidos pela autarquia. Porém, 
chama-se atenção para a faixa etária que mais se beneficiam com a previdência. 
As idades entre 65 a 69 anos, de 2015 a 2017 foram os que mais procuraram o 
INSS para requerer aposentadorias. Em 2015, aproximadamente 102.611 idosos 
procuraram as agências. Por outro lado, em 2016 foram 133.074 beneficiados e 
2017 recorreram aos seus direitos 135.443 segurados (INSS, 2019). 

No mesmo período, observou-se também, que a faixa etária de deficientes que 
requerem benefícios previdenciários e assistências foi de jovens de até 19 anos. 
Em 2017, 59.146 deficientes de até 19 anos tiveram seus pedidos deferidos. No 
ano anterior, em 2016, teve um aumento significativo, foram 60.503 concessões, 
quase o dobro de deferimentos em relação a 2015, que teve 37.597 (INSS, 2017). 

Com base nisso, foi feito uma busca no site da CETIC.BR (2019), para verificar 
dados relacionados ao uso de internet no país, do qual foi constatado que ainda 
cerca de 65% dos entrevistados em 2018, maiores de 60 anos, não possuem acesso 
à internet, apenas 34% dos ouvidos na pesquisa pelo brasil estão conectados. 
Por outro lado, os jovens de até 24 anos, 94% dos entrevistados, responderam 
que possuem conexão com a rede.

 Não obstante, infere-se que deveria ter uma política de inclusão para que esses 
maiores de 60 anos obtenham mais informações e para terem acesso a rede 
mundial de computadores para não só se comunicarem com outras pessoas, 
mas para terem acesso a conhecimentos prestadas por meio digital dos atos do 
governo e utilização do MEU INSS.

Ademais, deve ser analisados os dados noticiados pelo INSS para ser verificado 
a realidade desses segurados. Posto isso, abaixo, será informado sobre os 
requerimentos, concessões e indeferimentos dos benefícios do período de 2006 
a 2019, nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social.
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Imagem 2. Evolução dos requerimentos, concessões e indeferimentos de 
benefícios - 2006/2019.

   Fonte: INSS, Suibe e Síntese-web, 2019.

A partir dos dados do INSS, inferiu-se que de 2006 até 2018 houve um 
considerável e contínuo crescimento no número de requerimentos, concessões 
e indeferimentos aos benefícios previdenciários, porém, com pouca variação 
de um ano para outro.

Verificou-se que de 2006 ao ano de 2014 houveram crescimentos nos números 
de requerimentos, pedidos e concessões, com variações baixas, mas previsíveis, 
dentro da normalidade. Entretanto, em 2014 foi o ano em que teve o maior 
número de concessões de benefícios na história da autarquia, no período de 
2006 até 2018, com 5.211.030 deferimentos, consequentemente com o menor 
índice de indeferimento da história do INSS, com 3.136.186 rejeições.
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Entretanto, em 2015 houve uma queda no INSS no pedido de benefícios, 7.834.471 
nesse ano, com 4.435.621 deferimentos e 2.632.464 requerimentos não colhidos 
pela autarquia (CNJ, 2016).

O ano de 2016, antes da implementação do INSS DIGITAL, voltou a crescer 
totalizando 8.68.134 atendimentos referentes a pedidos de concessões de 
benefícios, do qual apenas 5.132.451 foram colhidos e 4.164.435 rejeitados por 
não terem atendidos os requisitos exigidos em lei, segundo a agência (CNJ, 2019).

Observa-se que as variações de requerimentos entre 2017 até o final do primeiro 
semestre de 2019 são poucas e não muito diferentes dos anos anteriores, não 
podendo ser considerada uma margem muito alta e podendo ser dito como 
previsível. Foram 9.388.515 novos pedidos de usuários aos benefícios da 
previdência em 2017. Em 2018 totalizaram 9.898.636 enquanto que no primeiro 
semestre de 2019 já foram 4.642.536 (INSS, 2019).

Nesse mesmo período (2017 até primeiro semestre de 2019), foram concedidas 
respectivamente 4.995.623, 5.123.777 e 2.430.770 dos pedidos feitos após a 
implementação do INSS DIGITAL, tendo variação não muito distante dos anos 
passados nas concessões de benefícios, na via administrativa. 

Não obstante, foram 3.950 pedidos rejeitados em 2017, menor que o ano de 2016 
e o terceiro maior entre 2006-2018. Em 2018, foram 3.889.600 requerimentos não 
acolhidos e no primeiro semestre de 2019, 1.836.684 segurados não obtiveram 
êxito em seu pedido (CNJ, 2019).

Com isso, para se chegar em uma conclusão mais sólida sobre o tema, e saber 
os reais impactos do INSS DIGITAL na vida dos segurados, fez-se necessário 
observar a via judicial para analisar o antes e depois das demandas previdenciárias 
e relacioná-las com o projeto, para tanto, foi usado os dados do Conselho 
Nacional de Justiça, e o período estudado foi de 2015 a 2018.

A partir das informações colhidas anteriormente, percebe-se que é grande o número 
de processos administrativos indeferidos. Para reverter a situação, muitos desses 
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segurados recorrem às vias judiciárias para verem seus direitos serem respeitados. 
Posto isso, será feito uma análise a partir das informações fornecidas pelo CNJ.

Isso feito, inicialmente, buscou-se analisar a quantidade dos principais processos 
previdenciárias protocolados na justiça antes e depois da implementação do 
INSS DIGITAL, e após isso, fazer uma comparação com os dados levantados 
pelo INSS para as devidas conclusões.

Nas demandas das varas federais no ano de 2015, referentes aos benefícios e 
auxílios previdenciários, ficaram na 9° posição, com mais de 623.889 protocolos, 
correspondendo a 1,4% dos processos nacionais, ultrapassando os da seara penal, 
que corresponde a 1,15%, e os de Família e Casamento, 1,10% dos litígios sob 
os cuidados da Justiça Federal (CNJ, 2016).

Ademais, nos juizados especiais cíveis e criminais da justiça federal também há 
demandas previdenciárias. Foram deduzidas do ano base 2015, do qual foram 
mais de 500 mil processos interpostos (CNJ, 2016).

Mais especificamente, do ano de 2015, infere-se que uma das áreas mais 
recorrentes nos juizados federais do direito previdenciário, o assunto que mais 
tem demandas, é o de auxílio doença, que corresponde a 304.216, ou seja, 4,19% 
dos processos (CNJ, 2016).

Ainda, nota-se que a aposentadoria por invalidez tem bastante volume, pois 
corresponde a 2,19% da procura da justiça para reverter a decisão da autarquia 
federal que indefere o pedido de benefício previdenciário (CNJ, 2016).

Há também bastante descontentamento com as questões de benefícios assistenciais, 
que representam 1,33% das causas dos juizados, contabilizando 96.429 pleitos, 
ocupando o 17° lugar do ranking dos 20 litígios que mais movimentam o 
judiciário federal (CNJ, 2016).

Posto isso, somados os litígios previdenciários das varas federais com as dos 
juizados especiais, totalizam 1.183.393 demandas no ano de 2015. Por outro 
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lado, as rejeições administrativas de pleitos dos segurados no mesmo ano foi 
de 1.593.002. Disso, se extrai foi o segundo ano que mais teve indeferimentos 
administrativos no período de 2006 a 2018 (CNJ, 2016).

Ademais, é relevante estudar o número de demandas feitas na justiça em 2016 para 
comparar com o número de rejeições feitas pela autarquia INSS no mesmo ano.

Os demandantes que procuraram a via judicial para reclamar as rejeições de 
auxílio doença, em 2016, foi de 612.613, representando cerca de 1,21% dos 
litígios contabilizados pelo CNJ (2017).

Nesse sentido, as causas que tratam de benefícios em espécie de aposentadoria 
por invalidez retratam 0,78% das demandas das varas federais no mencionado 
ano, com 359.635 pedidos de apreciação judicial (CNJ, 2017).

Posto isso, os números informados pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2017, 
totalizam 1.008.248 em demandas contra o INSS relacionados a benefícios ou 
auxílio doenças e aposentadoria por invalidez em primeiro grau. No mesmo ano, 
houve 4.164.435 indeferimentos de pedidos de benefícios no Instituto. Foi o maior 
índice de rejeição de pedidos pela autarquia no período de 2006 a 2018 (CNJ, 2017). 

No juizado especial federal (JEF), 891.247 foram o total de demandas para 
reformar as rejeições administrativas (CNJ, 2017).

Desta feita, o direito previdenciário, foi subdividido em quatro temas. Do qual 
o primeiro tema foi benefício de auxilio doença, que movimentou 394.972 
processos no juizado especial cível e criminal da justiça federal, representando 
4,85% dos litígios (CNJ, 2017).

O segundo benefício mais demandado foi o de aposentadoria por invalidez, 
que, por sua vez, teve 259.449 reclamações contra o Instituto Nacional de 
Seguridade Social, do qual responde por 3,18% das causas sob os cuidados da 
justiça competente (CNJ, 2017).



30

Artigo 
A digitalização do inss e seus impactos na sociedade brasileira
Alysson Victor Monção Bezerra

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |  v. 8   |  n. 2  |  p. 13-37  |  jul./dez. 2020 

O terceiro foi o benefício assistencial, que trata da garantia que a constituição 
dá aos idosos e a pessoa portadora de deficiência de um salário mínimo de 
benefício mensal, equivale a 1,47%, resultando em 119.593 dos atritos de que 
cuida a justiça federal (CNJ, 2017).

E por último, a aposentadoria por idade, que caracteriza 117.233 das representações 
em face do INSS, por denegação de requerimentos de segurados que se dizem 
cumprir os requisitos estabelecidos em lei (CNJ, 2017).

De outro modo, afirma-se que 891.247 segurados recorreram aos JEFs e que 
ocorreu mais 1.008.248 demandas contra o INSS relacionados a benefícios e 
auxílios doenças e aposentadoria por invalidez em primeiro grau, totalizando 
1.899.495 litígios judiciais em 2016. Salienta-se que esse ano foi o que teve 
maior número de indeferimentos administrativo, foram 4.164.435 pedidos de 
benefícios não acolhidos pelo o Instituto (CNJ, 2017). 

Por conseguinte, foi examinado as demandas dos juizados especiais do ano 
base 2017, foi constatado que os dados dos litígios que trataram sobre direito 
previdenciário foram os mesmos do ano anterior.

Através dos estudos feitos, percebeu-se, também, que as maiores demandas 
previdenciárias da justiça de primeiro grau federal, em 2017, ainda é em relação ao 
auxílio doença, com 612.613 causas. Nesse sentido, em relação ao ano anterior, esse 
número congelou, e representou 1,21% dos litígios da primeira alçada (CNJ, 2018).

Também houve o mesmo número de causas nas varas sobre a temática benefícios 
de aposentadoria por invalidez. E que também continuou sendo a segunda 
temática que mais teve litígio previdenciário, foram 395.635, valendo 0,78% 
das demandas naquele ano. 

Surpreendentemente, em 2018, o CNJ disponibilizou as informações de dados 
processuais do ano base 2017 como sendo os mesmos do ano anterior, publicou 
as mesmas quantidades e proporções que teve o ano de 2016.
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Em 2018, foram divulgados os dados do ano base 2017, publicados em 2018, iguais 
aos publicados em 2017, que seria a divulgação do ano base 2016. Porém, vale 
lembrar que, administrativamente, 3.950.436 requerimentos foram indeferidos 
e que foi o ano em que o INSS DIGITAL começou a operar (CNJ, 2019). 

Posto isso, faz-se necessário observar os dados do ano base 2018, para ter uma 
análise mais relevante sobre os impactos, na prática, do projeto INSS DIGITAL na 
vida dos segurados e para toda sociedade, pois em 2018, mais de 1 mil agências 
do instituto aderiram ao projeto digital (INSS, 2019).

A partir de dados, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (2019), nota-
se que os processos previdenciários cresceram em relação aos anos passados. 
O auxílio doença ocupa o topo dos benefícios das mais demandas nas varas 
federais. De acordo com informações prestados pelo Conselho Nacional, foram 
787.728 causas, representando 1,90 dos litígios em 2018. Comparando a 2017, 
foram cerca de 175.115 demandas a mais.

O segundo assunto com mais litígios previdenciários foi o da Aposentadoria por 
Invalidez, com 512.416 mil processos, correspondendo a 1,23% das demandas globais 
das varas federais, tendo um aumento de 116.781 em relação ao ano que passou.

A aposentadoria por idade, em grau de vara comum, nem aparecia nos resultados 
dos mais demandados, porém, é presumível que as causas cresceram comparado 
ao ano anterior. Em 2018 foram 228.115 novas demandas, correspondendo a 
0,55% dos litígios globais, resultando, assim, 1.528.259 de novos processos.

Em continuidade a pesquisa, nota-se que também houve um aumento relevante 
nas demandas previdenciárias nos juizados especiais federais, de acordo com 
os dados do Conselho Nacional de Justiça.

O cenário de processos previdenciários no ano base 2018 não foi muito diferente 
dos anteriores. Houve um aumento significativo na procura judicial, sobretudo 
nos juizados, contando 520.669 novas demandas relativas ao auxílio doença, 
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correspondendo a 6,89% das causas dos JEFs. Foram 125.697 litígios a mais 
que 2017 (CNJ, 2019).

Não obstante, a aposentadoria por invalidez representou 4,70% das causas nos 
JEF’s, foram 355.546 novos processos, ou seja, 96.097 litígios a mais que o ano que 
o antecedeu, que correspondia a 3,18% das demandas nos juizados (CNJ, 2019).

Ademais, os novos pleitos em relação a aposentadoria por idade foram de 
120.871, no ano de 2018, e que equivale a 1,60% das demandas dos juizados, 
com diferença de 3.638 do ano anterior, saindo da 5°posição em 2017 para a 3° 
em 2018, dentre os assuntos mais demandados (CNJ, 2019).

Enquanto aos benefícios assistenciais houve uma diminuição em relação a 
2017. Foram 19.238 ações a menos contra o INSS no ano de 2018. Porém, 
continuou na 4° posição e nesse ano correspondeu a 1,33% dos litígios da 
referida competência (CNJ, 2019).

Por outro lado, apareceu um novo assunto entre os mais demandados nos juizados 
especiais federais em 2018, relativos a pedidos genéricos aos benefícios em 
espécies referentes ao restabelecimento de benefícios assistenciais, que é quando 
ocorre a suspensão arbitrária do benefício pela autarquia (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2018), do qual teve 67.206 novas demandas 
contra o Instituto Nacional de Seguro Social, que equivale a 0,89% das causas 
nos JEFs (CNJ, 2019).

Ressalta-se, que houve um crescimento bastante preocupante em 2018 de 
processos previdenciários na via judicial. Foram 1.164.647 só nos juizados 
especiais em 2018, quase o total de demandas previdenciárias no ano base 2015, 
que teve 1.183.393 causas (CNJ, 2019).

 Ademais, no mesmo ano houve 3.889.600 indeferimentos administrativos de 
pedidos de auxílios e benefícios previdenciários, e teve um total de 2.625.700, 
subtraídos os processos genéricos de restabelecimento, demandas no poder 
judiciário (CNJ, 2019).
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5 Conclusão 

Retratou-se no decorrer deste estudo a importância de se criar meios de acesso 
para que os cidadãos pratiquem o exercício da cidadania, terem informações, 
transparência e contarem com uma ouvidoria para esclarecimentos de informações 
juntos aos órgãos públicos. 

Com isso, o MEU INSS visa agilizar a interação dos usuários por meio do site 
do INSS e por aplicativo em aparelhos móveis oferecendo os serviços que as 
agências físicas da previdência já realizavam, objetiva também diminuir o tempo 
de atendimento da previdência pelos cidadãos. Porém, frustrou os segurados que 
esperavam uma justa análise de seus pedidos e que conforme foi demostrado não 
teve diferenças significativas nos números de concessões e de indeferimentos 
de benefícios pela autarquia em relação aos anos em que não havia o projeto 
de digitalização do INSS.

Ademais, o governo investiu milhões de reais em um projeto que o maior público, 
que é o grupo que mais necessita dos serviços, não possui acesso à internet e 
é a faixa etária que possui o maior índice de analfabetos do país. Também, o 
tempo de espera do agendamento da perícia até o atendimento do segurado 
não tiveram mudanças significativas.

Com isso, infere-se que o governo federal se preocupou apenas com a 
modernização de seus sistemas e com o fechamento de agências físicas do INSS, 
diminuindo os recursos humanos e dificultando o agendamento de perícias, 
assim não deu importância ao acesso pelos cidadãos que mais procuram a 
agência, pois conforme dados mostrados nesta pesquisa, muitos brasileiros que 
precisam dos benefícios e auxílios previdenciários, ainda não são alcançados 
pela conexão com a rede mundial de computadores. 

No âmbito judicial, percebe-se também que não houve diminuição dos 
números de litígios previdenciários na justiça federal brasileira. A cada ano os 
números só aumentam, indicando a insatisfação dos segurados com as decisões 
administrativas tomadas por inteligência artificial.
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RESUMO: O presente trabalho tem como problemática a inexistência de ordenamento jurídico que regule a reserva de 
vagas em cargos comissionados às pessoas com deficiência. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi analisar a construção 
histórica da identidade da pessoa com deficiência, sua relação com o trabalho e o instituto dos cargos em comissão. 
Utilizou-se de fontes primárias e secundárias. O contexto da pesquisa visou analisar o tema por meio de levantamentos 
bibliográficos realizados em sites especializados, artigos jurídicos, doutrina, legislações e protocolos internacionais. Já 
o relato de experiência foi descritivo com abordagem qualitativa, de caráter informativo com conteúdo em sequência 
apropriada tendo como parâmetro de narrativa a ótica do autor deste artigo, sendo possível identificar os fatores que 
contribuem para que o tema em questão se demonstre relevante. Diante dos estudos realizados constatou-se que há meios 
para que seja promovida a reserva de vagas, contudo, até o presente momento não há legislação que vise à regulamentação 
destes cargos comissionados às pessoas com deficiência. Conclui-se que este trabalho poderá servir como fonte de pesquisa 
para futuros escritos acadêmicos, além de entusiasmar os defensores da causa a buscarem possível regulamentação das 
vagas, uma vez que há pessoas com deficiência em plena capacidade e eficiência para exercer cargos de chefia e direção.

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Regulamentação. Cargos em comissão. 

ABSTRACT: The present work has as problematic the inexistence of a legal system that regulates the reservation of 
vacancies in commissioned positions to the disabled people. In this sense, the objective of this article was to analyze the 
historical construction of the identity of people with disabilities, their relationship with work and the institute of positions 
in committee. It was used from primary and secondary sources. The context of the research aimed to analyze the theme 
through bibliographic surveys conducted in specialized websites, legal articles, doctrine, legislation and international 
protocols. The experience report was descriptive with a qualitative approach, informative with content in appropriate 
sequence having as narrative parameter the viewpoint of the author of this article, being possible to identify the factors that 
contribute to the theme in question to be relevant. Given the studies conducted, it was found that there are ways to promote 
the reservation of vacancies, however, so far there is no legislation aimed at regulating vacancies in positions commissioned 
to people with disabilities. It is concluded that this work may serve as a source of research for future academic writings, 
as well as enthusiastic advocates to seek the possible regulation of vacancies, since there are people with disabilities in full 
capacity and efficiency to occupy positions of leadership and direction.

Keywords: Person with Disabilities. Regulation. Positions in committee.
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1 Introdução

Em uma sociedade cada vez mais dinâmica, meio às evoluções sociais e da 
ciência, a pessoa com deficiência (PCD) tem-se tornado mais independente. Aos 
poucos é quebrado o ideal criado de que as pessoas com deficiência – nascida 
ou adquirida – não possuem capacidade para gerir sua vida e estar participando 
ativamente no meio social. A luta social das pessoas com deficiência é algo 
histórico e tem por objetivo buscar meios de quebrar paradigmas para alcançar 
a inclusão desses indivíduos em todas as esferas da sociedade.

Nunca se falou tanto em inclusão como agora. A busca por melhores condições 
ganha mais força, a sociedade reconhece e torna afirmativa a necessidade de lutas, 
debates e realização de medidas inclusivas. A causa das pessoas com deficiência 
já tem adquirido ganhos, entretanto de forma tímida e nem sempre eficientes.

Dentre as diversas esferas em que o Estado tem a função garantidora de direitos, 
o presente trabalho volta-se, em especial, para o direito ao trabalho. No âmbito 
da legislação brasileira vigente, há duas regulamentações Federais voltadas à 
inclusão da PCD na área trabalhista: a Lei 8.213/91 que regulamenta a criação 
de reserva de vagas para contratação na esfera privada, e a Lei 8.112/90 que 
regulamenta a reserva de vagas no edital dos concursos públicos.

Há diversas formas, além do certame público, do indivíduo ingressar nos quadros 
de funcionários da Administração Pública. Um desses meios são os cargos em 
comissão em que tal ocupação é de livre nomeação e livre exoneração, sem a 
necessidade de aprovação em concurso público. Ou seja, a nomeação se dá com 
base na confiança que a autoridade nomeadora possui no nomeado. 

Conforme o Portal da Transparência/ Governo Federal, existem 6.549 cargos 
em comissão, ou seja, funções ocupadas por pessoas sem vínculo com a 
Administração Pública. Mesmo com o grande número de cargos, o Estado 
ainda não se atentou para a necessidade de se fazer a regulamentação desses, 
reservando cotas às pessoas com deficiência.
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Para a construção do presente artigo utilizou-se de fontes primárias e secundárias. 
Tem-se por intuito analisar e discutir a possível regulamentação de reserva de 
vagas para cargos comissionados para pessoa com deficiência como medida 
inclusiva e afirmativa de proteção do Direito ao Trabalho. 

O contexto da pesquisa visa analisar o tema por meio de levantamentos 
bibliográficos realizados em sites especializados, artigos jurídicos, doutrina, 
legislações e protocolos internacionais. Já o relato de experiência é descritivo 
com abordagem qualitativa, de caráter informativo com conteúdo em sequência 
apropriada a partir da ótica do autor deste artigo, sendo possível identificar os 
fatores que contribuem para que o tema em questão se demonstre relevante.

Foram trabalhados tópicos inerentes ao tratamento da pessoa com deficiência 
no decorrer da História, a definição de deficiência, a alteração da capacidade 
civil no Código Civil de 2002 e a mudança da nomenclatura portadora para 
pessoa com deficiência. Além desses, trabalhou-se a capacidade laborativa da 
pessoa com deficiência e as leis federais que estabelecem critérios de inclusão no 
âmbito privado e na Administração Pública, bem como o instituto dos cargos 
em comissão no ordenamento jurídico brasileiro e o relato de experiência de 
pessoa com deficiência ocupante de cargo em comissão. 

 Desse modo, considera-se o tema relevante para a comunidade em geral, para a 
Administração Pública, constituindo-se como uma fonte de estudo das causas que 
lutam e buscam progressos na inclusão das pessoas com deficiência, uma vez que 
é dever de todas as esferas do poder assegurar o tratamento igualitário, o acesso 
à informação, as condições adequadas e oportunidade de trabalho.

2 A (in)capacidade da pessoa com deficiência e a atividade laboral

2.1 A construção histórica da identidade social da pessoa com deficiência 

Ao analisar a História, encontra-se uma linha evolutiva quanto ao tratamento 
da pessoa com deficiência pela sociedade da referida época. Quanto à era 
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primitiva, não há registros referentes sobre o assunto. Já na Grécia Antiga, tida 
como o berço da civilização, a acolhida aos bebês com alguma deficiência não 
era a mais favorável. Nesse tempo priorizava-se apenas pessoas saudáveis e 
que pudessem estar a serviço do exército. Em Esparta, ao nascer, os bebês era 
conduzidos e apresentados para uma comissão oficial que analisavam se aquela 
criança era saudável ou não. Quando constatada alguma “deformidade”, o bebê 
era levado até a Ápothetai (alto de uma montanha) de onde eram lançadas a 
fim de encontrar a morte, pois se acreditava que a mesma não serviria para 
servir a sua nação. Esta é considerada a fase de eliminação (ADAMI, KREMER, 
PAGANI E SILVA, 2006).

No período escravista, o tratamento era semelhante ao da Grécia. Com a 
profissionalização do exército, algumas famílias nobres passaram a não 
“eliminar” aqueles que possuíam alguma deficiência. Com a decadência 
desse sistema, surge a servidão, em que os servos recebiam as terras de seus 
senhores feudais e poderiam prover o sustento de toda a família. Além disso, 
com a instituição do Cristianismo houve a proibição de morte das pessoas 
que possuíam alguma deformidade. Contudo, a maioria era abandonada em 
asilos ou hospitais que eram mantidos pela igreja. No entanto, como esses não 
eram suficientes para atender a demanda, a maioria vagava pela cidade, ou 
passava a servir de bobo da corte. Tal fase é tida como da tolerância (ADAMI, 
KREMER, PAGANI E SILVA, 2006).

Com o aperfeiçoamento das atividades econômicas, eclode uma nova classe social: 
a burguesia. Com as inúmeras transformações, estudos e evoluções tecnológicas 
acontece no século XIX a Revolução Industrial. O foco é a máquina, sendo o 
homem apenas um auxiliar, diferente da época feudal, em que ele produzia 
suas ferramentas de trabalho para prover seu sustento (ADAMI, KREMER, 
PAGANI E SILVA, 2006).

Nesse momento o homem passa a vender sua mão-de-obra, mas a discriminação 
em empregar o indivíduo com alguma deficiência continua. Assim, passa a ser 
notado que há necessidade em adaptar as fábricas para que seja dado acesso 
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aos possíveis trabalhadores com deficiência (FERNANDES, SCHLESENER E 
MOSQUERA, 2011).

Com o advento das manufaturas surgiram as deficiências provenientes do trabalho 
e as doenças que este ocasiona, sendo necessário pensar na reabilitação desses 
trabalhadores. Sobre esse assunto, Fernandes, Schlesener e Mosquera (p. 136, 
2011) trazem a seguinte colocação sobre o trabalho, a reabilitação e o interesse 
sobre estudar as deficiências:

É importante ressaltar que, a partir da Revolução Industrial iniciada no século 
XVIII e caracterizada pela passagem da manufatura à indústria mecânica, 
a questão da habilitação e da reabilitação da pessoa com deficiência para o 
trabalho ganhou força (...). O trabalho, muitas vezes em condições precárias, 
começou a ocasionar acidentes mutiladores e também doenças profissionais. 
Assim, tornou-se necessário a criação do Direito de Trabalho e de um sistema 
de seguridade social mais eficiente. No século XIX finalmente percebe-se 
uma grande mudança para os indivíduos com deficiência. Surge uma atenção 
especializada e não só institucional como os hospitais e abrigos. Começam 
os estudos para os problemas de cada deficiência. 

Desse modo, o século XX passa a ser um marco para aqueles que possuíam alguma 
deficiência. Nessa ocasião surge o que se chama de medidas assistencialistas, 
como o cuidado, o suporte à saúde e o acesso a cadeiras de rodas. Todavia, 
o convívio social ainda era cerceado, ou seja, o indivíduo era tratado como 
“coitado”, subjugado de que não teria condições para tomar decisões sobre sua 
vida. (FERNANDES, SCHLESENER E MOSQUERA, 2011).

Na sociedade brasileira, os anos entre 1854 e 1956 foi caracterizado por iniciativas 
com destaques no âmbito educacional. Dom Pedro II cria em 1854, por meio de 
Decreto, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (Instituto Benjamin Constant). 
Já em 1857 é fundado o Imperial Instituto de Surdos e Mudos (FERNANDES, 
SCHLESENER E MOSQUERA, 2011).
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Sobre o século XX, os autores trazem a pertinente colocação do quão 
importante foi tal século para melhores condições às pessoas com 
deficiência:

O Século XX foi marcado por muitas mudanças de paradigmas. Ele trouxe 
consigo avanços importantes para os indivíduos com deficiência, sobretudo 
em relação às ajudas técnicas: cadeiras de rodas, bengalas, sistema de ensino 
para surdos e cegos, dentre outros que foram se aperfeiçoando. Notamos 
que a sociedade começou a se organizar coletivamente para enfrentar os 
problemas e para melhor atender a pessoa com deficiência. A conscientização 
dos direitos humanos e da necessidade da participação e integração na 
sociedade de uma maneira ativa se fez presente (FERNANDES, SCHLESENER 
E MOSQUERA, 2011).

Logo, as pessoas com deficiência passam a ser consideradas cidadãos com 
direitos e deveres e participação social. A partir daí, com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, iniciam-se os primeiros movimentos sociais norteados, 
principalmente, pelas críticas à discriminação. (FERNANDES, SCHLESENER 
E MOSQUERA, 2011).

Acredita-se que no Brasil a luta pela educação daqueles que tinham alguma 
deficiência foi feita em razão da economia dos cofres públicos, evitando os altos 
gastos com manicômios, asilos e penitenciárias. Assim, o indivíduo era inserido no 
mercado de trabalho e logo os deficientes bem colocados socialmente poderiam 
gerar sua própria renda. (FERNANDES, SCHLESENER E MOSQUERA, 2011).

Desde a década de 80 o Brasil busca internalizar Tratados e Convenções 
Internacionais que disciplinem matéria de Direitos Humanos. Com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos veio a figura do homem livre dotado de direitos 
e deveres. No âmbito do indivíduo com deficiência surge a necessidade da 
inclusão, ou seja, o direito a não segregação social daquele grupo. Além de 
promover a integração social, viu-se que era necessária a adaptação dos meios para 
melhor acomodação e locomoção das pessoas com deficiência (FERNANDES, 
SCHLESENER E MOSQUERA, 2011).
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A primeira ideia do que seria ser deficiente veio no artigo 20, §2 da Lei nº 
8.742/1993 em que a pessoa portadora de deficiência (nomenclatura desatualizada) 
era considerada incapacitada para a vida independente e para o trabalho.

Com a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das pessoas com 
Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em 2007 na cidade de Nova 
York nos moldes do artigo 5° §3° da Constituição Federal/88, pelo Decreto n° 
6.949/2009, com status constitucional, houve a necessidade de adequação das 
legislações infraconstitucionais, uma vez que, a pessoa não é portadora e sim 
apenas pessoa com deficiência. A nova conceituação trazida por este Decreto 
vem em seu preâmbulo alínea e:

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 
deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 
devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas (BRASIL, 2009).

A alínea i do mesmo Decreto afirma que há pluralidade de deficiências, não 
podendo ser tratadas de mofo uniforme, já que apresentam diferentes limitações. 
Assim, a conceituação não está meramente ligada à classificação médica, mas 
sim adotando um conceito que visualiza a dimensão social do indivíduo.

De acordo com o artigo 2º da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência) pessoa com deficiência é:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (BRASIL, 2015).

Ao realizar a mudança da percepção e a nomenclatura de portador para pessoa 
com deficiência, muda-se o enfoque político sobre esses indivíduos que passam 
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de pessoas com incapacidade para viver em sociedade para indivíduos de direitos 
e deveres com capacidade civil para tomar decisões pertinentes a sua qualidade 
de vida, com a perspectiva de tirar o foco do assistencialismo e da concepção 
arcaica de que pessoas com deficiência são dispendiosas e improdutivas.  

2.2 A capacidade jurídica da pessoa com deficiência em face o Código 
Civil de 2002

Como já explanado, no século XX inicia-se a busca pela fixação dos direitos 
sociais. Conhecidos como Direitos fundamentais de segunda geração, as 
definições de direitos sócios culturais, econômicos e de igualdade substancial 
tornam-se necessárias para a sociedade. Tais preceitos, diferente dos direitos 
da primeira geração, são medidas positivas que beneficiam a coletividade e são 
exigíveis do Estado. 

Com a figura do Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 
1988 trás em seu bojo princípios norteadores que visam propiciar ao cidadão o 
bem estar social. Em seu artigo 1°, inciso III é garantido a dignidade da pessoa 
humana, no artigo 3°, I, construir uma sociedade livre, justa e solidária, no 
artigo 4°, II, prevalência dos direitos humanos, no artigo 5° em seu Caput trás 
a igualdade de todos perante a lei e o artigo 6° que elenca os direitos sociais e 
dentre eles o direito ao trabalho (BRASIL, 1988).

 Além disso, o Decreto nº 6.949/2009 (Promulgação da Convenção Internacional 
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo) apresenta 
como propósitos “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade”. Na redação do artigo 3° do 
Decreto infra citado é discorridos quanto aos princípios basilares, sendo estes:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive 
a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não-discriminação;
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c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 
como parte da diversidade humana e da humanidade;
e) A igualdade de oportunidades;
f) A acessibilidade;
g) A igualdade entre o homem e a mulher;
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com 
deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua 
identidade (BRASIL, 2009).

Adiante, o artigo 4º trata quanto à promoção de todos os direitos humanos e de 
liberdades fundamentais às pessoas com deficiência, e em suas alíneas descreve 
que deverão ser adotadas medidas necessárias, inclusive legislativas, com o 
intuito de proteger a pessoa com deficiência e assegurar seus direitos, ou seja, 
indo contra atos que possam gerar descriminação.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
censo de 2010 cerca de 45 milhões de pessoa possui algum tipo de deficiência, 
representando, dessa forma, 24% da população nacional. Em meios aos avanços 
da saúde, a qualidade de vida das PCD’s tem possibilitado melhor condição 
de vida (IBGE, 2010).

Hoje, há uma maior preocupação com a formação educacional tendo início na 
educação infantil, ensino médio com oferta de cursos profissionalizantes até 
as cadeiras de graduação, como forma de inclusão e inserção dos mesmos no 
mercado de trabalho e sua permanência.

O grande marco da Lei 13.146/2015 é a alteração ocasionada por seu artigo 6º ao 
artigo 3º do Código Civil de 2002. A redação dada pelo artigo 6° da Lei brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência revoga todos os incisos do artigo 3° do 
Código civil desclassificando as pessoas com deficiência como totalmente incapazes. 
Na nova redação, apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são considerados 
absolutamente incapazes para os atos civis (CÓDIGO CIVIL, 2002).
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Como bem pontua Tartuce (2015), o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz 
avanços para a proteção da dignidade da pessoa com deficiência além de ocasionar 
mudanças estruturais e funcionais à teoria das incapacidades, repercutindo 
diretamente nos institutos do Direito de Família. Portanto, tem-se um avanço 
significante para o reconhecimento da autonomia e independência das pessoas 
com deficiência.

Portanto, o Estatuto da Pessoa com deficiência enaltece o princípio da dignidade 
da pessoa humana, considerando a pessoa com deficiência como ser dotado de 
plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de institutos 
específicos como à tomada de decisão apoiada e a curatela, em ocasiões 
extraordinárias (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2017).

2.3 O acesso ao trabalho como meio de ação afirmativa à seguridade 
de Direitos

O homem está ligado aos seus feitos em sociedade e uma das melhores formas 
de contribuição social é o trabalho. Isso não poderia ser diferente para a pessoa 
com deficiência, uma vez que, o labore serve como uma ferramenta positiva 
de inclusão social. 

O trabalho gera grande repercussão na vida das pessoas, desse modo, ele é 
apontado como uma atividade basilar para a realização pessoal, para a interação 
social, para a pertinência e para a afirmação de capacidade, além da construção 
de uma identidade autônoma e ativa (TOLDRÁ, MARQUE E BRUNELLO, 2010).

No ordenamento jurídico brasileiro há leis de cotas que visam à proteção ao 
trabalho da pessoa com deficiência, ou seja, a sua inserção no mercado de 
trabalho. São elas: a Lei 8.213/91 que em seu artigo 93 trabalha as cotas reservadas 
a pessoa com deficiência ou reabilitados no âmbito das empresas privadas nas 
seguintes proporções:
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Quadro 1: percentual de contratação de PcD por empresa privada proporcio-
nal ao número de empregados.

Até 200 empregados 2%
De 201 a 500 empregados 3%
De 501 a 1.000 4%
De 1.001 em diante 5%

FONTE: ARTIGO 93, INCISOS I AO IV DA LEI Nº 8.213/1993.

Sobre a legislação brasileira, Toldrá, Marque e Brunello (2010) a consideram 
como uma das mais avançadas no tocante à promoção da inclusão das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho, onde há um alicerce constitucional, 
conjunto de princípios que afiançam uma vida digna. Contudo, ainda se encontra 
muito fragilizada, sendo, portanto, indispensável à manutenção das leis vigentes 
bem como a promoção de qualificação e ações de caráter profissionalizante. As 
oportunidades acabam sendo ofertadas de forma tímida, tendo a fiscalização do 
Ministério Público do Trabalho como incentivador do cumprimento das leis.

A Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil 
da União, das Autarquias e das fundações públicas federais, em seu artigo 5° 
§2° traz a porcentagem das cotas a ser aplicada nos certames públicos. Assim, 
são asseguradas às pessoas com deficiência a inscrição em concurso público 
para o provimento em cargos em que as atribuições sejam compatíveis com a 
sua deficiência, sendo a porcentagem de 20 % sobre o total das vagas ofertadas. 

Hoje o decreto nº 9.508/2018 regulamenta o dispositivo anteriormente citado, assim, 
conforme o artigo 1º, §1º reserva no mínimo cinco por cento das vagas oferecidas 
para ocupação de cargos efetivos e para contratação por tempo determinado no 
âmbito da administração pública federal direta e indireta (BRASIL, 1988).

Dentre os ordenamentos jurídicos mais recentes, a Lei 13.146/2015 traz um 
capítulo intitulado “Do Direito ao Trabalho”, em que discorre entre os artigos 
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34 a 38 orientações de tratamento e adequações para que o local e condições 
de trabalho estejam acessíveis. O artigo 34 afirma que a pessoa com deficiência 
tem direito ao trabalho bem como sua livre escolha e aceitação, em igualdade 
de oportunidades. Além disso, veda a diferenciação salarial e consolida que 
as pessoas de direito público e privado devem garantir ambientes de trabalho 
acessíveis (BRASIL, 2015).

Complementando, o artigo 37 da mesma lei elenca como modo de inclusão 
a colocação competitiva, em igual oportunidade nos termos das legislações 
trabalhistas e previdenciária. Finalizando, o artigo 38 ressalta a observância 
dos dispostos nas leis vigentes quanto à contratação e a realização de processo 
seletivo público para cargos, funções e empregos (BRASIL, 1988).

3 O instituto dos cargos em comissão na legislação brasileira

É de exacerbado conhecimento que, os Princípios norteadores da Administração 
Pública estão elencados no Caput do Artigo 37 da Constituição Federal. Dentre os 
referidos, os princípios da impessoalidade e moralidade norteiam a investidura de 
cidadãos em cargos ou empregos públicos por meio de aprovação em Concurso 
Público. Carlos Filho (p. 33, 2014) traz os princípios administrativos como 
postulados fundamentais que norteiam todo o modo de agir da Administração 
Pública, ou seja, norteadores da conduta estatal. Os indivíduos no campo privado 
podem tudo o que a lei não proíbe, enquanto a administração pública só poderá 
agir no que a lei autoriza.  

Contudo, fez-se necessário demonstrar a existência de uma exceção voltada 
a satisfazer as atribuições públicas que como regra deva haver um estimável 
grau de confiança por parte do chefe nomeador. Tal predicado é característica 
principal dos denominados cargos de confiança.

A nomenclatura “cargos em comissão” surge pela primeira vez na Constituição 
de 1967 no artigo 95, §2º prescindindo de concurso à nomeação para cargos 
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em comissão (PAVANI, 2014), assim permanecendo na Constituição de 1976. 
O conceito atual decorre da redação dada ao artigo 37, inciso II e V da Magna 
Carta de 1988:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração.

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento (BRASIL, 1988).

O entendimento sobre a legalidade da criação desses cargos é una, contudo, 
sempre deverão respeitar as normas constitucionais e a dotação orçamentária 
e as reais necessidades na entidade pública contratante.

Além do caráter de confiança, há outra peculiaridade quanto à investidura nos 
cargos em comissão, uma vez que, esses são de livre nomeação e livre exoneração. 
O principal alicerce da nomeação está no instituto da confiança. Já sobre a 
exoneração, como não existe a figura da estabilidade, aquela poderá se dar ad 
nutum, assim, a exoneração é de arbítrio do poder Público, sem a necessidade 
de prévia motivação.  

Quando se trabalha este tema há uma confusão terminológica gerada pelo termo 
funções de confiança. Sobre este dilema, Borges (p. 45, 2012) faz as seguintes 
colocações: “a terminologia mais apropriada é aquela que define as funções 
de confiança como gênero. E dentro desse gênero funções de confiança, estão 
englobados os cargos em comissão e as funções de confiança stricto sensu”.
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É comum tal confusão, pois os dois tipos de função apresentam como similaridade 
o vínculo transitório com a Administração Pública, atribuições exclusivas de 
direção, chefia ou assessoramento, além da confiança depositada.

O artigo 37, inciso II afirma que os cargos públicos dependem de aprovação 
prévia em concurso público, ressalvados as nomeações para cargos em comissão. 
Cargos esses que, segundo Di Pietro (2014), é um ato discricionário ex ofício 
da autoridade competente.  

Quanto à criação de cargos comissionados, Carlos Filho (p. 469, 2011) faz a 
seguinte crítica: 

Não obstante, afigura-se fragrantemente inconstitucional a criação de cargos 
em comissão em números excessivos e desproporcional ao quantitativo dos 
cargos efetivos, fato que denuncia claramente o propósito de favorecimento 
de alguns poucos apaniguados, frequentemente por interesse público. Da 
mesma forma, é inconstitucional a lei que cria cargos em comissão com 
atribuições incompatíveis com o regime de livre nomeação e exoneração, 
isto é, funções que não sejam de direção, chefia ou assessoramento.

Com enfoque na pessoa com deficiência, o mesmo artigo em seu inciso VIII 
descreve que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para 
as pessoas com deficiência e deve definir os critérios de sua admissão. Para 
Di Pietro (p. 615, 2014), “o dispositivo não é autoaplicável, cabendo aos 
interessados adotar as medidas judiciais cabíveis em caso de omissão do Poder 
Público na promulgação da lei”. 

Os cargos criados após a criação da Emenda Constitucional n. 19 na própria 
lei de criação deve regulamentar sobre as condições e percentuais mínimos 
no tocante ao preenchimento de parte das vagas por servidores efetivos, o que 
prioriza o princípio da eficácia (PAVANI, 2014). Quanto à reserva de percentual 
para servidores efetivos, Rezende (2017) lembra que um concurso público mede 
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apenas conhecimento, não probidade. Além de que não afere comprometimento, 
produtividade e responsabilidade com as atribuições de seu futuro cargo.

Consoante à temática de pessoa com deficiência e cargos em comissão abordadas 
nesse artigo é possível destacar o Projeto de Lei nº 102/2019 do Distrito Federal 
que reserva no mínimo 10% dos cargos em comissão e das funções de confiança 
para as pessoas com deficiência. O estudo é um passo tímido para uma maior 
inclusão da pessoa com deficiência nos quadros de trabalho da Administração 
Pública, contudo, é um pontapé inicial para a discussão sobre a regulamentação 
em esfera nacional.

4 Breve explanação sobre a reserva de vagas

As reservas de vaga surgem como meio garantidor de acesso às minorias. Seu 
conceito está intimamente ligado às políticas afirmativas. Tal medida estimula 
à inclusão e a promoção à desigualdade, propiciando que todos possam ter 
condições igualitárias para correr em diferentes esferas sociais, tais como 
trabalho e educação.

Como já bem colocado, há reservas de vagas destinadas a inclusão da pessoa com 
deficiência. Mas por que reservar vagas em cargos comissionados? A crítica que se 
faz às leis vigentes que determinam as reservas de vagas é que seu cumprimento 
está sendo feito apenas para não ser aplicadas sanções, uma vez que, parte das 
vagas ofertadas a pessoa com deficiência a subutilizam. Cria-se, portanto o que 
se pode denominar de estagnação profissional. Os cargos comissionados exigem 
certa qualificação para a ocupação.

A criação das reservas de vagas para cargos comissionados possibilitaria aproveitar 
pessoas com deficiência que tenham capacitação compatível com as funções 
arguidas, além das pessoas com deficiência que são efetivas na administração 
pública. Assim, poderá se criar uma cultura e maior incentivo para a formação 
educacional e capacitação qualificada para as pessoas com deficiência.  



54

Artigo 
A regulamentação da reserva de vagas em cargos comissionados na administração pública para as pessoas com deficiência
Bárbara Byanca Silva de Almeida, Alexandre Augusto Batista de Lima

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |  v. 8   |  n. 2  |  p. 38-58  |  jul./dez. 2020 

5 Relato de experiência: a pessoa com deficiência em cargo comissionado

Para início deste relato vem-se salientar a árdua busca por um indivíduo com 
deficiência que seja ocupante de cargo em comissão. A pessoa observada para 
este relato de experiência foi notada no ambiente de trabalho da autora deste 
artigo na Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência- SEID, 
pois o órgão em que a mesma trabalha (Secretaria de Estado da Assistência 
Social, Trabalho e Direitos Humanos – SASC) apresenta atividades correlatas 
em benefício das pessoas com deficiência. 

Para a formação deste relato fez-se necessário dispor de algumas horas para 
acompanhar e observar a rotina de trabalho da pessoa com deficiência. Esta 
trabalha há 10 anos na administração pública e atualmente ocupa o cargo em 
comissão de coordenador, trabalhando na coordenação dos serviços especiais 
voltados para a pessoa com deficiência idosa e sua família, na Diretoria de 
Proteção Básica. Nota-se que o mesmo está gratificado em realizar suas atividades 
e em poder ajudar essas famílias, pois é sempre solícito, prestativo e disposto a 
orientar aos que desconhecem de seus direitos.

Sua deficiência está classificada como física por sequelas da paralisia infantil – 
CID10 – B91 B83 (informação dada pela pessoa com deficiência). Foi possível 
notar, na secretária em que trabalha, a presença de outras pessoas com deficiência, 
mas que não são ocupantes de cargos em comissão. Como comparativo, no 
ambiente de trabalho em que a autora está inserida só há duas pessoas com 
deficiência, sendo uma efetivada e outra ocupante de cargo político, ou seja, não 
estão dentro dos parâmetros a serem analisados nesse artigo. Assim, é evidente 
a escassez de pessoas com deficiência ocupantes de cargos em comissão, sendo 
ainda tratados como exceções, subjugados às meras funções administrativas.

Entre os contatos mantidos com a pessoa com deficiência observada para o relato 
de experiência, é notório que sua competência, sua paixão e sua dedicação ao 
seu trabalho se sobressaíram. Sua deficiência torna-se apenas um mero detalhe 
diante de seu profissionalismo e responsabilidade que destina para executar suas 
atividades e auxiliar outras pessoas com deficiência na conquista de seus direitos.
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6 Considerações finais

Diante do exposto, ao decorrer deste artigo, em especial sobre a construção da 
capacidade da pessoa com deficiência, sua inclusão no mercado de trabalho através 
das reservas de vagas em certames públicos e porcentagens para as empresas privadas 
além do magno relato de experiência sugerem-se a análise da regulamentação de 
vagas em cargos comissionados para as pessoas com deficiência como um novo 
meio de inclusão social e reafirmação da capacidade laborativa.

Além do mais, foi possível demostrar neste trabalho que a pessoa com deficiência 
tem capacidade para assumir tal tipo de cargo. A sociedade possui um déficit 
histórico quanto à proteção e seguridade dos direitos da pessoa com deficiência. 
Acredita-se que tal estudo, além de gerar uma reflexão naqueles que possuem 
o poder de realizar essa regulamentação, possa, também, embasar que a pessoa 
com deficiência faz jus e tem direito a essa reserva de vagas.

Como há previsão que os cargos de confiança sejam ocupados em parte por 
funcionários efetivos, deve-se ressaltar que há pessoas com deficiência concursadas 
e que podem estar mais que aptas a ocupar funções de confiança e cargos em 
comissão strito sensu, o que possibilita mais uma via de acesso da pessoa com 
deficiência nos quadros da administração pública em cargos que não sejam para 
o simples cumprimento das reservas de vagas já existentes.

Vale relembrar, como já bem colocado no corpo deste artigo, que a aprovação 
em concurso público é capacitada para aferir apenas conhecimento. O afinco, a 
eficiência e o compromisso com os trabalhos desempenhados estão enfatizados 
pelos princípios que regem a administração pública, presentes no caput do 
artigo 37 da CF/88, e podem estar em qualquer indivíduo, inclusive na pessoa 
com deficiência.

Portanto, é indispensável discutir e analisar quanto à reserva de vagas nestes 
casos como meio de garantir mais acesso aos cargos de direção e chefia a pessoa 
com deficiência, o que possibilita real oportunidade para aqueles que possuem 
capacidade e sua deficiência seja compatível com a atividade exercida. 
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Destarte, acredita-se que este trabalho possa ser o ponta pé inicial para estudos que 
relacionem a pessoa com deficiência e a reserva de vagas em cargos comissionados. 
Que a partir deste, possam surgir mais debates e projetos de leis em diferentes 
Estados da federação.   
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RESUMO: O texto aborda a evolução do Tribunal de Contas do Piauí ao longo da vigência da Constituição estadual de 
1989. Está dividido em três partes. Na primeira, apresenta-se um panorama da atividade de controle da administração 
pública, com ênfase no controle externo. O objetivo é justificar e contextualizar a atuação das cortes de contas. Faz-se a 
distinção entre órgãos singulares e órgãos colegiados de controle no direito comparado. Apresenta-se ainda a origem e a 
evolução dos tribunais de contas no Brasil. Na segunda parte, aborda-se a trajetória do Tribunal de Contas do Piauí nas 
últimas décadas, sob os aspectos legislativo e jurisprudencial. São expostas suas principais competências constitucionais e 
legais, bem como algumas construções jurisprudenciais. Na terceira e última seção, são traçadas perspectivas para o futuro 
próximo do Tribunal de Contas do Piauí, com destaque para questões relativas aos avanços tecnológicos e de processamento 
e compartilhamento de dados, de informações e de transações, bem como à justiça intergeracional, principalmente quanto 
ao impacto, nas futuras gerações, das ações estatais no meio ambiente e no endividamento público.

Palavra-chaves: Constitucional. Administrativo. Controle. Tribunais de Contas

ABSTRACT: This article addresses the evolution of the Piauí Court of Accounts over the term of the state constitution 
enacted in 1989. It is divided into three parts. In the first one, it presents an overview of the public administration control 
activity, with emphasis on external control, in order to justify and contextualize the performance of the courts of accounts. 
It distinguishes between single bodies and collegiate bodies of control in comparative law. The origin and evolution of 
the courts of accounts in Brazil are also presented. In the second part, it approaches the trajectory of the Piaui Court of 
Accounts in the last decades, under the legislative and jurisprudential aspects. Its constitutional and legal competences are 
exposed, as well as jurisprudential constructions about it. In the third section, prospects are drawn for the near future of the 
Piaui Court of Accounts, with emphasis on issues related to technological advances and the processing and sharing of data, 
information and transactions, as well as to intergenerational justice, mainly regarding the impact, in future generations, of 
governmental actions in the environment and public debt.

Keywords: Constitutional Law. Administrative Law. Court of Accounts.
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Introdução

O presente texto aborda a evolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
(TCE- PI) ao longo da vigência da Constituição federal de 1988 (CF/88) e da 
Constituição estadual de 1989 (CE/89) e indica perspectivas de atuação para 
os próximos anos. Está dividido em três partes, além da introdução e das 
considerações finais.

Na primeira, será apresentado panorama da atividade de controle da administração 
pública. A ênfase estará no controle a cargo do Poder Legislativo e na atuação dos 
órgãos técnicos ligados a esse poder. O objetivo será o de justificar e contextualizar 
a atuação dos tribunais de contas. Serão apontadas as garantias e as restrições 
advindas do modelo de tribunal judicial. De um lado, as prerrogativas funcionais 
e institucionais próprias do Judiciário e, de outro, o dever de observância rigorosa 
do devido processo legal na tomada de decisões. Além disso, serão apresentadas, 
de modo resumido, a origem e a evolução de tais órgãos no Brasil, desde a criação 
do Tribunal de Contas da União (TCU), em 1890, até a extinção do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), no ano de 2017.

Na segunda parte, será abordada a trajetória do TCE-PI nas últimas décadas, 
sob os aspectos legislativo e jurisprudencial. Serão expostas suas principais 
competências constitucionais e legais. Serão tratadas igualmente algumas 
construções jurisprudenciais, como o poder de expedição de provimentos 
cautelares, com fundamento na teoria dos poderes implícitos, reconhecido pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Na terceira parte, serão traçadas algumas perspectivas para o futuro dos tribunais 
de contas. Far-se-á um breve sumário do contexto em que os órgãos de controle 
estão inseridos no início do Século XXI, no que tange à complexidade das relações 
sociais, aos avanços no processamento de dados, de informações e de transações 
financeiras, bem como os desafios a serem enfrentados. Será dado destaque a 
dois pontos que demandam atenção dos órgãos de controle externo, em face 
do impacto nas atuais e nas futuras gerações: a questão ambiental e a saúde 
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financeira dos entes públicos, especialmente no que tange ao endividamento. 
São, pois, temas que envolvem justiça intergeracional e que requerem, cada vez 
mais, atenção por parte dos tribunais de contas nos próximos anos.

1 Controle externo e tribunais de contas: visão panorâmica

De acordo com James Madison, quando participava dos debates que antecederam 
a criação dos Estados Unidos da América e a elaboração da constituição daquele 
país: “Se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Se anjos 
governassem os homens, nenhum controle interno ou externo sobre os governos 
seria necessário” (HAMILTON, JAY, MADISON, 2003, p. 318).

Tal afirmação partia das mesmas premissas estabelecidas, anos antes, na 
Declaração de Massachusetts, de 1780. Em seu artigo V, era afirmado de modo 
solene que: “Como todo poder reside originalmente no povo e é dele derivado, 
os vários magistrados e oficiais de governo investidos dessa autoridade, seja 
legislativa, executiva ou judicial, são os seus substitutos e agentes, e são sempre 
responsáveis perante ele” (JELLINEK, 2015, p. 61).

Do outro lado do Oceano Atlântico, no contexto da Revolução Francesa, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, estabelecia, em seu 
artigo 16, que “a sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público 
pela sua administração”.1

O direito de pedir contas é demanda natural, um autêntico direito fundamental. 
Molda a relação jurídica entre os cidadãos e os governos, de modo que quem 
administra recursos públicos tem o dever de demonstrar honestidade, eficiência, 
eficácia e transparência. Nos termos do art. 93, do Decreto-lei 200, de 25.02.1967, 
ainda em vigor: “Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar 

1  Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l- Homme-
et-du-Citoyen-de-1789. Acesso em: 11.07.2019.

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-
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seu bom e regular emprêgo na conformidade das leis, regulamentos e normas 
emanadas das autoridades administrativas competentes”.

A atividade de controle tem suas origens ligadas ao trabalho legislativo, 
especificamente no que tange ao acompanhamento das receitas e das despesas 
públicas (SILVA, 1973, p. 368). Um dos marcos mais importantes foi o conflito, 
na Inglaterra medieval, entre o Rei João Sem Terra e os barões locais (BALEEIRO, 
1978, p. 400). Na ocasião, o monarca foi submetido à exigência de justificar a 
cobrança de tributos e a destinação dos recursos arrecadados, nos termos do 
art. 12 da Magna Carta, de 1215.

Entende-se que tal documento representa uma espécie de protótipo do que 
viriam a ser o Direito Tributário, Direito Financeiro e a moderna técnica do 
orçamento público, principalmente a partir do Século XIX (BURKHEAD, 1971, 
p. 05). Havia, de um lado, a constatação de que nem mesmo os desejos financeiros 
dos reis estavam acima das leis e, de outro, o entendimento de que um governo 
só teria legitimidade se obtivesse o consentimento do povo, diretamente ou por 
representantes reunidos em parlamento (CANE, 2016, p. 28-29).

Do poder de autorizar a cobrança de tributos para o reconhecimento da prerrogativa 
de fiscalizar a aplicação das receitas auferidas o caminho foi curto. Por sua vez, a 
justificativa se mostrou intuitiva: se ao Legislativo cabe estabelecer as leis financeiras, 
a esse mesmo Poder cabe a atribuição de, em última instância, exigir e avaliar 
o cumprimento do que foi determinado ou autorizado (DUVERGER, 1975, 
p. 367). Eis, então, o fundamento da competência das casas legislativas para o 
exercício do controle e da fiscalização. Deve ser ressaltado que os fins devem ser 
acompanhados dos meios e instrumentos legítimos. Nesse sentido, os agentes 
fiscalizadores passaram a ter asseguradas as garantias inerentes ao cumprimento 
dessa atividade. Garantias institucionais e individuais, inclusive no que tange aos 
atuais tribunais de contas e aos seus membros (CATARINO, 2014, p. 383-384).

O Direito brasileiro segue essa tradição. Nesse sentido, a Constituição de 
1988 (CF/88) estabelece que a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, 
operacional e patrimonial da União e de suas entidades “será exercida pelo 
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Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder” (art. 70). Ou seja, o Poder Legislativo é o protagonista 
do controle da gestão pública. Ou, conforme Medauar (2014, p. 104), a “função 
de controle sobre o Executivo aparece hoje como inerente ao Parlamento, em 
qualquer regime de governo do mundo ocidental.” Trata-se de atuação originária, 
ao passo que a atuação da Administração Pública, em qualquer dos poderes e 
órgãos autônomos, possui natureza derivada, limitada aos termos da lei. Note-se:

As leis, como atos próprios do Poder Legislativo, já constituem por si mesmas, 
o instrumento maior de controle da Administração Pública. A razão é singela 
e se reflete no princípio da legalidade, segundo o qual ao administrador 
público compete atuar dentro dos parâmetros fixados pelo legislador. Nunca 
é demais sublinhar que o Poder Legislativo tem a função de dar vida às 
leis, ao passo que os órgãos da Administração se incumbem de executar 
as leis. Em outras palavras, a atuação do Legislativo é originária, enquanto 
a da Administração é derivada, pois que pressupõe o exercício daquela 
(CARVALHO FILHO, 2019, p. 153).

No entanto, a atuação fiscalizatória do Poder Legislativo possui limites. Com 
efeito, as casas e seus membros não têm condições materiais de realizar todas 
as atividades de controle na profundidade e na velocidade que os cidadãos 
esperam e precisam. Além disso, há questões relacionadas ao caráter técnico de 
algumas matérias e à necessidade do cumprimento de formalidades processuais 
que fogem à dinâmica própria dos trabalhos parlamentares.

Desse modo, os parlamentos passaram a receber auxílio de órgãos específicos, 
munidos inclusive de competência julgadora e/ou sancionadora. Adotou-se, 
desse modo, uma espécie de delegação de parcela da atividade de legislativa 
de controle, quanto a matérias de conteúdo técnico. Atribuiu-se, pois, essa 
competência (de prestar auxílio ao Legislativo) a unidades dotadas de autonomia, 
distintas organicamente das casas parlamentares.

Em alguns países, como nos de tradição anglo-saxônica, esses órgãos são 
singulares, isto é, chefiados por uma única autoridade. Nos Estados Unidos da 
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América, a entidade superior de fiscalização é o US Government Accountability 
Office (GAO), ligado ao Congresso daquele país e responsável pelo controle e 
fiscalização orçamentária.2 No Reino Unido, é o National Audit Office (NAO), 
órgão igualmente singular, vinculado ao Parlamento, e que atua como fiscal da 
despesa pública (“public spending watchdog”) e tem como um de seus objetivos 
explícitos a constante melhoria da qualidade dos serviços públicos.3

Em outros países, como nos de tradição romano-germânica, esses órgãos técnicos 
atuam de modo colegiado, sob o formato de tribunal. É o caso de França, 
Bélgica, Itália, Espanha, Alemanha e o Brasil.4 A própria União Europeia, 
tendo moeda, banco central, receitas e despesas próprias, possui seu tribunal 
de contas, distinto do órgão de controle externo dos países que a compõem.5 

Deve ainda ser observada uma peculiaridade quanto ao modelo adotado em 
Portugal: o Tribunal de Contas é órgão integrante do Poder Judiciário,6 “estando 

2  “The U.S. Government Accountability Office (GAO) is an independent, nonpartisan agency that works for Congress. 
Often called the “congressional watchdog,” GAO examines how taxpayer dollars are spent and provides Congress and 
federal agencies with objective, reliable information to help the government save money and work more efficiently.” 
Disponível em: https://www.gao.gov/about/ . Acesso em: 30.10.2020.

3  “The National Audit Office (NAO) is the UK’s independent public spending watchdog. We support Parliament in 
holding government to account and we help improve public services through our high-quality audits. (…) The Comptroller 
and Auditor General (C&AG), Gareth Davies, leads the NAO and is an officer of the House of Commons. He and the 
staff of the NAO (about 800 people) are independent of government. They are not civil servants and do not report to a 
minister.” Disponível em: https://www.nao.org.uk/about-us/. Acesso em: 30.10.2020.

4  “A partir de sua criação em 1807, na França, os Tribunais de Contas tiveram uma notável evolução, com implantação 
na Holanda em 1820, na Bélgica em 1831, na Itália em 1862, estendendo-se, após, pelo mundo inteiro. Por estarem 
entre os primeiros países a instituírem Tribunais de Contas como órgão estatal destinado a fiscalizar a atividade 
financeira da Administração, os três tipos clássicos de tribunais de contas citados pelos doutrinadores são: o francês, 
o belga e o italiano” (MILESKI, 2011, p. 208).

5  “O Tribunal de Contas Europeu tem como missão contribuir para a melhoria da gestão das finanças públicas da 
UE, promover a prestação de contas e a transparência, e agir como guardião independente dos interesses financeiros 
dos cidadãos da União. Na sua qualidade de auditor externo da UE, a função do TCE é verificar se os fundos da 
UE são corretamente contabilizados, cobrados e despendidos em conformidade com os princípios relevantes de 
economia, eficiência e eficácia e tendo em conta a otimização dos recursos.” Disponível em: https://www.eca.europa.
eu/pt/Pages/MissionAndRole.aspx. Acesso em: 30.10.2020.

6  “A Constituição da República Portuguesa de 1976 incluiu o Tribunal de Contas no elenco dos Tribunais, qualificando-o 
como órgão de soberania – a par do Presidente da República, da Assembleia da República e do Governo.” Disponível 
em: https://www.tcontas.pt/pt/apresenta/actualidade/sit_act.pdf. Acesso em: 30.10.2020.

http://www.gao.gov/about/
http://www.nao.org.uk/about-us/
http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/MissionAndRole.aspx
http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/MissionAndRole.aspx
http://www.tcontas.pt/pt/apresenta/actualidade/sit_act.pdf
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qualificado como órgão de soberania, sendo-lhe destinados princípios gerais 
constitucionalmente estabelecidos para os Tribunais Judiciais” (MILESKI, 2011, 
p. 223). Em todo caso, os tribunais de contas devem ter sua atuação pautada 
em critérios estritamente técnicos, com vistas ao cumprimento de sua missão 
institucional. Note-se:

O Tribunal de Contas tem como mister a verificação técnica dos dispêndios 
e investimentos da Administração Pública. Exemplo de exaltação da saudável 
tecnicidade objetiva da atuação estatal, o controle exercido pelo Tribunal de 
Contas deve ser acolhido como meio operacional voltado a afastar a análise 
subjetiva dos atos administrativos – muitas vezes rotulada como ofensiva 
ao mérito do Executivo. As contas; a adequação entre o recebido e o gasto; 
a correição do dinheiro público empregado de acordo com as políticas 
de Estado factíveis, impessoais e com verdadeiras finalidades de atingir o 
maior bem comum possível devem ser feitas por um órgão técnico, como o 
Tribunal de Contas. Da mesma forma que os demais meios de controle da 
Administração, a valorização, a fortificação e o respeito do trabalho desta 
instituição são chaves-mestra para a realidade de um Estado forte, promotor 
do cidadão (FRANÇA, 2016, p. 121).

Nesse contexto, foi adotado no Brasil, desde o final do Século XIX, o modelo 
de tribunal de contas, como órgão integrante do Poder Legislativo. O primeiro 
criado foi o da União, em 07.11.1890, logo após a proclamação da República. 
O segundo foi o do Piauí, em 27.05.1891. Ao longo do Século XX, os demais 
foram sucessivamente criados e instalados (FERNANDES, 2003, p. 578-580).

Além do TCU, dos TCE’s e do TC-DF, existem no Brasil mais duas espécies de 
cortes de contas. Uma delas corresponde aos tribunais de contas dos municípios, 
órgaos que abrangem todas as municipalidades de um estado. Esse modelo 
atualmente adotado na Bahia (TCM-BA), em Goiás (TCM-GO) e no Pará 
(TCM-PA). Na estrutura desses entes da federação, há dois tribunais de contas: 
um para o Estado e outro para todos os municípios. Ambos mantidos com 
recursos do orçamento estadual.



67

Artigo 
Notas sobre papel jurídico-institucional do tribunal de contas do piauí na vigência da constituição estadual de 1989

Leandro Maciel do Nascimento

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |   v. 8  |  n. 2  |  p. 59-83  |  jul./dez. 2020

Até recentemente, havia o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. 
No entanto, este órgão foi extinto pela Emenda Constitucional Estadual n. 
92, de 21 de agosto de 2017. Suas atribuições, estrutura e quadro de pessoal 
foram absorvidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a exceção dos 
conselheiros, os quais tiveram seus cargos extintos e os então ocupantes foram 
colocados em disponibilidade remunerada. A extinção foi questionada e a 
matéria foi levada ao STF, por meio da ADI n. 5.763/CE. Ao decidir o mérito, 
afirmou-se o entendimento de que os estados têm autonomia para criar e 
extinguir tribunais de contas dos municípios, sendo permitida “experimentação 
institucional”, quanto ao melhor modelo de controle em face das peculiaridades 
locais. Segundo o Ministro Marco Aurélio, relator:

Mostra-se inadequado articular com a perpetuação dos Tribunais de Contas 
dos Municípios. O legislador constituinte permitiu a experimentação 
institucional dos entes federados, desde que não fossem criados conselhos 
ou tribunais municipais, observando-se o modelo federal, com ao menos um 
órgão de controle externo. É dizer, a Assembleia Constituinte de 1987/1988 
limitou-se a reconhecer a existência de estrutura dúplice de controle em 
determinados Estados, sem torná-la obrigatória. A instituição de Tribunal 
de Contas específico para as contas municipais não foi tida como essencial 
para o funcionamento do sistema de controle (Disponível em: http://portal.
stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341538876&ext=.pdf . Acesso 
em: 30.10.2020).

O outro grupo é o dos órgãos de controle externo com competência para um 
único município. Há dois no Brasil: os tribunais de contas das cidades de São 
Paulo (TCM-SP) e do Rio de Janeiro (TCM-RJ). Cada um exerce controle sobre 
as atividades de uma única municipalidade, ao passo que os respectivos TCE’s 
têm jurisdição sobre as contas estaduais e de todos as demais cidades. Tanto o 
TCM-SP quanto o TCM-RJ são mantidos com recursos do próprio município. 
Ressalte-se, porém, que na vigência da constituição brasileira de 1988 tal modelo 
não pode ser replicado em outros locais, pois é “vedada a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas Municipais”, conforme art. 31, §, 4º, da CF/88. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341538876&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341538876&ext=.pdf
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No entanto, conforme entendimento adotado pelo STF na ADI n. 154/RJ:

A vedação contida no § 4º do art. 31 da Constituição Federal só impede a 
criação de órgão, Tribunal ou Conselho de Contas, pelos municípios, inserido 
na estrutura destes. Não proíbe a instituição de órgão, Tribunal ou Conselho, 
pelos Estados, com jurisdição sobre as contas municipais (Disponível em: http://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266224 . 
Acesso em 30.10.2020).

Os tribunais de contas brasileiros são órgãos que, a despeito de não comporem 
o Poder Judiciário, estão submetidos ao mesmo formato, ritos e procedimentos 
de qualquer tribunal judicial. Assim, são dotados de prerrogativas equivalentes, 
como a autonomia administrativa, orçamentária e financeira, além de iniciativa 
de lei sobre matérias de seu interesse.

Ademais, seus julgadores possuem as mesmas garantias e vedações dos membros 
do Poder Judiciário.7 No caso da União, os ministros do TCU são equiparados 
aos do Superior Tribunal de Justiça (art. 73, § 3º, da CF/88). Nos estados e 
no Distrito Federal, os conselheiros são equiparados aos desembargadores. 
Ministros-substitutos e conselheiros-substitutos possuem as garantias e as 
vedações da magistratura, quando no exercício das funções de judicatura (art. 
73, § 3º, da CF/88).

Em todos os tribunais de contas, as deliberações devem ser submetidas ao devido 
processo legal. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo 
facultada a participação de advogado. Igualmente, deve ser vedada a prova ilícita 
e assegurada, na forma da lei, a interposição de recursos, entre outros direitos e 
garantias constitucionais aplicáveis do início ao fim dos processos. Por sua vez, as 
decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Tudo de acordo com 
o due process of law, o qual deve ser observado por todos os órgãos responsáveis 
pela fiscalização da lei e aplicação de sanções. Nesse sentido:

7 Súmula n. 42 do STF: “É legitima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas, em direitos e garantias, aos 
membros do Poder Judiciário.”

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266224
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266224
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Resumindo o que foi dito sobre esse importante princípio, verifica-se que 
cláusula do due process of law nada mais é do que a possibilidade efetiva de 
a parte ter acesso à justiça, deduzindo pretensão e defendendo-se do modo 
mais amplo possível, isto é, ter his day in Court, na denominação genérica 
da Suprema Corte dos Estados Unidos.

Bastaria a Constituição Federal de 1988 ter enunciado o princípio do devido 
processo legal, e o caput e os incisos do art. 5º, em sua grande maioria, seriam 
absolutamente despiciendos. De todo modo, a explicitação de garantias 
fundamentais derivadas do devido processo legal, como preceitos desdobrados 
nos incisos da CF 5º, é uma forma de enfatizar a importância dessas garantias, 
norteando a administração pública, o Legislativo e o Judiciário para que 
possam aplicar a cláusula sem maiores indagações (NERY JUNIOR, 2009, 
p. 85).

Ressalte-se que, em cumprimento ao formato judicial adotado pelos tribunais 
de contas brasileiros, é necessária a participação do Ministério Público. Com 
efeito, da mesma forma que ocorre nas causas que tramitam perante o Poder 
Judiciário, em que são tratadas questões relativas a direitos indisponíveis, as 
decisões proferidas pela instância controladora externa devem ser precedidas, 
nos termos da lei, da participação do órgão ministerial, seja como parte ou 
como custus legis. No caso, a atuação ocorre por meio do Ministério Público 
de Contas, nos termos do artigo 130, da CF/88.

Destaque-se que o Ministério Público de Contas não foi uma novidade da 
constituição brasileira de 1988, pois já existia e atuava perante as cortes de contas 
“desde os primórdios da República”, conforme exposto no voto proferido pelo 
Ministro Celso de Mello, na ocasião do julgamento da ADI n. 789-1/DF, cujo 
trecho segue abaixo transcrito:

A nova Lei Fundamental do Estado, ao conferir assento jurídico ao Ministério 
Público que atua perante os Tribunais de Contas, veio, na realidade, a 
prestigiar, agora de modo mais expressivo, especialmente em face do que 
dispõe o seu artigo 130, a tradição que se iniciara, na prática republicana de 
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nossas instituições, com a edição do Decreto n. 1.166, de 1892, que veiculou 
a primeira Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.

Vê-se, pois, que o Ministério Público junto ao TCU, desde os primórdios da 
República, quando ainda se ensaiava o seu processo de institucionalização 
no direito positivo brasileiro, revelou-se peça essencial no desempenho 
das atividades fiscalizadoras e de controle atribuídas a essa alta Corte de 
Contas (Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=266534 . Acesso em: 30.10.2020).

Por fim, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 ampliou as 
competências, garantiu estrutura e aperfeiçoou os meios à disposição das cortes 
de contas. A Constituição do Estado do Piauí de 1989, por sua vez, seguiu a 
mesma linha quanto ao TCE-PI. Desde então, poucos órgãos constitucionais 
receberam tantos instrumentos e mecanismos de atuação e poucos tiveram sua 
configuração tão detalhada e fortalecida quanto os tribunais de contas.

2 A trajetória do tribunal de contas do Piauí na vigência da 
Constituição Estadual de 1989

A CE/89 declara solenemente o fundamento democrático das atividades de 
controle da gestão pública, ao estabelecer que:

Art. 84. À sociedade assiste o pleno direito de acompanhar, através de 
associações representativas da comunidade, ou diretamente, pelo próprio 
cidadão, os atos do governo, no exercício de qualquer dos poderes do Estado, 
sujeitando-se estes, em relação aos atos praticados, de natureza administrativa, 
ao controle público, exercido pelos órgãos competentes.

Inspirado no já mencionado artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789, o dispositivo simboliza e reafirma o direito de a sociedade 
piauiense acompanhar os negócios da administração estadual e municipal, de 
pedir contas e de responsabilizar aquele que mal gerir recursos públicos.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266534
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266534
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Em simetria com a CF/88, o controle externo no Piauí é atribuição da Assembleia 
Legislativa e é exercido com o auxílio do TCE-PI, conforme artigos 85 e 86 
da CE/89. Quando se compara a CF/88 com a CE/89, não são observadas 
maiores inovações na distribuição das competências entre os órgãos de controle. 
Há, em termos gerais, adaptações na organização estadual das disposições 
relativas ao Congresso Nacional e ao TCU. É o que ocorre, por exemplo, quanto 
à Comissão Mista (de Orçamento), prevista nos artigos 72 e 166, § 1º, da CF/88, 
cujo equivalente no Piauí é a Comissão de Fiscalização e Controle, nos termos 
do artigo 87, da CE/89.

Ainda nos termos da CE/89, compete ao TCE-PI (artigo 86): 1) apreciar, mediante 
parecer prévio, as contas do Governador do Estado, para julgamento por parte da 
Assembleia Legislativa (inciso I); 2) julgar as contas dos demais administradores 
públicos e daqueles que derem causa a prejuízo ao erário público (inciso II); 3) 
apreciar a legalidade de atos de pessoal, tanto de admissão (exceto cargos em 
comissão) quanto de inativação (inciso III); 4) realizar inspeções e auditorias 
(inciso IV); 5) fiscalizar a aplicação de recursos relativos a convênios, ajustes ou 
acordos (inciso V); 6) prestar ao Poder Legislativo informações sobre fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (inciso VI); 7) 
aplicar as sanções previstas em lei, em caso de ilegalidade de despesa ou de ou 
irregularidades na prestação de contas (inciso VII); 8) fixar prazo para adoção 
de providencias para o saneamento de atos irregulares (inciso VIII); 9) sustar a 
execução de ato impugnado, no caso de não atendimento da determinação de 
saneamento (inciso IX) ou, no caso de contrato, o encaminhamento de pedido de 
sustação para a Assembleia Legislativa (§ 1º ) e 10) dirigir ao poder competente 
representação sobre irregularidade ou abusos apurados (inciso X).

Quanto ao controle interno, registra-se importante avanço no ano de 2012, quando 
foi aprovada a Emenda Constitucional Estadual n. 38, de 13 de dezembro. Por 
meio de alteração do artigo 90, passou-se a exigir que os titulares de controle 
interno sejam “nomeados dentre integrantes do quadro efetivo de cada Poder 
e instituição, nos âmbitos de estadual e municipal, com mandato de três anos” 
(§ 1º) e que o mandato somente poderá ser abreviado “através de processo 
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administrativo em que se apure falta grave aos deveres constitucionais e 
desrespeito à Lei Orgânica do Sistema de Controle Interno” (§ 2º). O objetivo 
é proporcionar mais autonomia para o controle interno no cumprimento de 
suas atribuições.

Ao longo da vigência da CF/88 e da CE/89, houve intensa produção legislativa 
e jurisprudencial, que impactou o trabalho das cortes de contas. Nos parágrafos 
a seguir, serão enumerados alguns dos pontos mais relevantes.

Em 1993, entrou em vigor a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho. Esta lei 
trouxe dispositivo (artigo 113) que, aperfeiçoando a legislação anterior, passou 
a estabelecer expressamente a competência dos tribunais de contas para o 
controle das despesas decorrentes de contratos administrativos. E mais: reafirmou 
que é do administrador (ou ordenador de despesa, conforme o caso) o ônus 
de comprovar a regular aplicação dos recursos públicos.8 Nesse sentido, uma 
relevante inovação ocorreu no § 2º do mencionado artigo, o qual atribuiu aos 
TC’s o poder de requisitar editais de licitação para fins de fiscalização, bem 
como o dever de o órgão licitante adotar as medidas corretivas. Possibilitou-se, 
de modo expresso, o exercício de uma das mais impactantes competências de 
controle: o acompanhamento e a correção de rumos das contratações públicas 
ainda na fase da licitação.

Esse fundamento possibilitou, por exemplo, a criação do sistema informatizado 
LicitaçõesWeb no TCE-PI, o qual se tornou ferramenta de ampla utilização 
tanto pela administração, quanto pelos licitantes e pelos cidadãos em geral. 
Operacionalizou-se, por meio dele, a exigência de que as unidades licitantes 
informem previamente dados relativos às aquisições públicas. Embora não 
seja imune a falhas e requeira aperfeiçoamento constante, esse instrumento 

8 Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo 
Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração 
responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e 
sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.
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fomenta maior transparência e controle por parte da sociedade sobre licitações 
e contratos administrativos.

A criação do FUNDEF nos anos 1990, aperfeiçoado pelo FUNDEB nos anos 2000, 
ampliou a atuação dos TC’s no controle dos recursos destinados à educação básica 
(artigo 11, da Lei n. 9.424, de 24.12.1196 e art. 26 da Lei n. 11.494, de 20.062007). 
Posteriormente, a Lei Complementar n. 141, de 13.01.2012, regulamentou “o § 
3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a 
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde” e igualmente estabeleceu competências 
aos tribunais de contas quanto ao acompanhamento das receitas e despesas no 
campo da saúde pública.9 Em outras palavras, ao longo das últimas décadas, 
leis passaram a incluir ações e serviços de saúde e de educação como atribuição 
do controle externo. Previsão relevante, visto que tais despesas estão entre os 
maiores orçamentos de todos os entes da federação.

Outra lei importante para o trabalho dos tribunais de contas é a Lei Complementar 
n. 101, de 04.05.2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Tendo como 
objetivo o estabelecer normas gerais de finanças públicas, enuncia que (artigo 
1º, § 1º):

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

9  Art. 25. (...).

Parágrafo único. Compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de suas atribuições, verificar a aplicação dos recursos 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde de cada ente da Federação sob sua jurisdição, sem prejuízo do 
disposto no art. 39 e observadas as normas estatuídas nesta Lei Complementar.
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A LRF abrange amplos aspectos das finanças públicas e estabelece mecanismos 
de fiscalização e mesmo de punição. É reforçada por outras leis, como a Lei n. 
10.028, de 19.10.2000, cujo art. 5º prevê infrações administrativas, cuja sanção 
é de competência dos tribunais de contas. Quanto aos tipos penais previstos na 
mencionada lei, a competência para processamento e julgamento é atribuição 
do Poder Judiciário.

Não é o caso de detalhar as regras da LRF. Basta enfatizar que sua vigência 
reforçou o controle quanto ao planejamento, o equilíbrio das contas públicas, 
as metas de resultados entre receitas e despesas, as transferências voluntárias, a 
destinação de recursos para o setor privado, o endividamento, as relações com 
bancos, a gestão patrimonial e a transparência.

Ainda quanto ao aspecto legislativo, a Lei Estadual n. 5.888, de 19.08.2009, atual 
Lei Orgânica do TCE-PI, trouxe inovações importantes. Além de detalhar as 
competências constitucionais, foram estabelecidas pelo menos três atribuições 
que já eram exercidas por outros tribunais: 1) as consultas “acerca de dúvida 
suscitada na interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 
matéria de sua competência” (art. 2º, XVI); 2) a possibilidade de “apreciar, no caso 
concreto, a constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (art. 
2º, XXII) e 3) a expedição de medidas cautelares (art. 86),10 incluindo o bloqueio 
de contas bancárias que movimentem recursos das unidades gestoras, no caso de 
omissão no dever de prestar contas (art. 86, IV). São inovações legislativas que, 
observadas as formalidades necessárias, são exercidas cotidianamente pelo TCE-
PI e permitem a obtenção de resultados eficazes para as atividades de controle.

10 Art. 86. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas, de ofício ou a requerimento de 
Conselheiro, de Auditor ou do Ministério Público de Contas, poderá:

I - determinar, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, 
prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, 
causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento;   II - sustar a execução de ato ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico; III - determinar a exibição de documentos, dados informatizados e bens; IV - determinar às instituições 
financeiras depositárias o bloqueio da movimentação das contas bancárias dos órgãos, entidades, pessoas e fundos 
sujeitos à sua jurisdição, no caso de atraso na remessa dos balancetes, relatórios, demonstrativos ou documentos 
contábeis, enquanto persistir o atraso; V - adotar outras medidas inominadas de caráter urgente.
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Além das alterações legislativas, os últimos anos foram um período de intensa 
construção jurisprudencial acerca dos tribunais de contas. A seguir serão 
mencionadas algumas delas, todas com reflexos nos trabalhos do TCE-PI.

Inicialmente, serão citados alguns entendimentos registrados em súmulas do 
STF. De um lado, a possibilidade de as cortes de contas realizarem controle de 
constitucionalidade em casos concretos continua reconhecida, nos termos do 
Enunciado n. 347, segundo o qual o “Tribunal de Contas, no exercício de suas 
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder 
público”. Embora haja controvérsia quanto à compatibilidade da mencionada 
súmula com a CF/88, em casos envolvendo contratações diretas realizadas pela 
Petrobrás, o fato é que ao longo das últimas três décadas, o STF não revogou a 
mencionada súmula e não proferiu decisão definitiva de mérito quanto ao tema. 
Dessa forma, nos termos de sua lei orgânica e seu regimento interno, o TCE-PI 
continua a decidir os incidentes de inconstitucionalidade que lhe são apresentados.

Ponto de controvérsia ao longo dos anos 1990 dizia respeito à composição dos 
tribunais de contas estaduais. As regras para a nomeação dos nove ministros do 
TCU estão detalhadas no artigo 73, da CF/88. Por sua vez, o texto constitucional 
dispõe unicamente que as “constituições estaduais disporão sobre os Tribunais 
de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros” (artigo 75, 
parágrafo único). Dúvidas surgiram e para as sanar, o STF editou a Súmula n. 
653, segundo a qual, entre os sete conselheiros estaduais (art. 75, CF/88), “quatro 
devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder 
Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre 
membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”. Ressalte-se 
que, antes da CF/88, todos os conselheiros eram indicados pelo Poder Executivo.11 

11 Assim dispunha a Constituição do Estado do Piauí anterior à que foi promulgada em 1989 (Emenda n. 01 à 
Constituição do Estado do Piauí de 1967):
“Art. 41. Os membros do Tribunal de Contas, com o título de Conselheiros, serão nomeados pelo Governador 
do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembleia Legislativa, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
(35) anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração 
pública, e terão as mesmas garantias, vencimentos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça 
do Estado.”
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Pelas regras atuais, a escolha passou a ser dividida com o Poder Legislativo, na 
proporção exposta na citada súmula.

O STF dedicou a Súmula Vinculante n. 03 ao TCU. Em seus termos, nos processos 
que lá tramitam devem ser assegurados “o contraditório e a ampla defesa quando da 
decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie 
o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão”. Em outras palavras, não há obrigatoriedade 
de tais formalidades em processos de controle de concessão inicial de atos de 
inativação. Tal entendimento estende-se aos demais tribunais de contas brasileiros.

Além das citadas súmulas, devem ser mencionados pelo menos três 
posicionamentos do STF que impactam as atividades de controle externo. O 
primeiro é o reconhecimento da autonomia dos TC’s diante das assembleias 
legislativas. Nesse ponto, reconheceu-se, na ADIn. 3.715-TO, que o julgamento 
de contas não está sujeito a recurso para o Legislativo. Ou conforme o STF, 
“o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica 
subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo”.12 Na ocasião, dispositivos 
da Constituição de Tocantins foram declarados inconstitucionais.

O segundo é o posicionamento do STF quanto às contas dos chefes do Poder 
Executivo. Considerando que o Presidente da República e que os Governadores 
são julgados pelo Legislativo, por simetria, os prefeitos devem ter todas suas 
contas julgadas pelas câmaras municipais. Nesses casos, os tribunais de contas 
emitem parecer prévio e o remetem ao legislativo municipal para julgamento, 
pois o “Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento 
de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, 
em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República 
(‘checks and balances’)”, conforme RE n. 848.826-CE.13

12 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7026331. Acesso em: 
30.10.2020.

13 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13432838. Acesso em: 
30.10.2020.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7026331
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13432838
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E o terceiro é o reconhecimento pelo STF, com fundamento na teoria dos poderes 
implícitos, de que os tribunais de contas possuem poder geral de cautela e que 
podem expedir medidas cautelares. Inclusive sem a oitiva do gestor, nas situações 
em que os requisitos estiverem devidamente caracterizados, conforme decisão 
proferida no MS n. 24.510-DF.14

Eis, em breve síntese, os pontos mais relevante acerca da evolução constitucional, 
legal e jurisprudencial do TCE-PI, nos trinta anos de vigência da CE/89. Passa-se 
agora a pontuar alguns temas e perspectivas para as próximas décadas.

3 Perspectivas do tce-pi para o século xxi

Para o Século XXI, os tribunais de contas em geral e o TCE-PI, em particular, 
devem pautar suas atividades para as demandas de uma sociedade cada vez 
mais complexa (MORIN, 2015) e que requer soluções ágeis e eficazes para os 
desafios que se apresentam no futuro próximo.

Em primeiro lugar, há de ser dada mais ênfase à informatização da gestão pública, 
bem como na coleta e no tratamento dos dados e das informações prestadas pelos 
administradores. A utilização de inteligência artificial, internet das coisas, robôs e 
outras ferramentas tecnológicas deverá ser prioridade para a atividade de regulação 
e controle estatal, cada vez mais efetivo e eficaz (FRANÇA, 2019, p. 401).

Atualmente, quase todas as operações financeiras são realizadas em ambiente 
virtual e geram dados e registros que demandam metodologias próprias para 
busca, armazenamento, tratamento e transformação em informação útil. O desafio 
do TCE-PI será adotar procedimentos próprios das ciências de dados e os aplicar 
na execução de suas atividades. Em um mundo que as operações são realizadas 
e seus resultados circulam a uma velocidade cada vez mais crescente, uma 
atividade essencial é a de separar os dados úteis no meio da grande quantidade 
de informações disponíveis.

14  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86146. Acesso em 30.10.2020.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86146
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No trabalho de controle, a sinergia gerada por equipes multidisciplinares 
(especialistas em Direito, Contabilidade, Economia, Engenharia, Tecnologia 
da Informação, Estatística, etc.) deverá ser uma busca prioritária. Trabalhar 
em grupo e operar dados serão habilidades necessárias para o desempenho das 
atividades que terão como ferramentas cotidianas sistemas de big data.

A adoção de tais diretrizes trará ganhos em duas importantes frentes de atuação: 
a produção de informações e a responsabilização por atos ilícitos cometidos.

Com efeito, além do combate aos desvios, compete ao TCE-PI cada vez mais 
produzir informações de qualidade, por meio de relatórios e de outras análises, em 
linguagem acessível e que possam ser úteis à população e aos gestores. Partindo 
da premissa de que em um “mundo inundado de informações irrelevantes, 
clareza é poder” (HARARI, 2018, p. 11), a meta é que tais informações sejam 
acessíveis e inteligíveis e possam ser utilizadas no planejamento e execução de 
políticas públicas e ação governamental.

Por outro lado, a sofisticação das atividades criminosas no mundo digital 
requer atuação cada vez mais coordenada por parte dos órgãos de controle. 
Desse modo, o TCE-PI há de aperfeiçoar cada vez mais o monitoramento do 
fluxo de recursos públicos e das estratégias de ocultação de patrimônio e de 
lavagem de dinheiro, que tem como origem a apropriação indevida de valores 
(ou a obtenção de vantagens ilícitas). Se o modus operandi dos desvios evoluiu 
(TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016, p. 33), os órgãos de controle devem sofisticar 
seus instrumentos de atuação.

Por fim, o foco do controle deve ser ampliado. Não pode mais se ater a questões 
cotidianas, meramente formais e de baixo impacto no médio e no longo prazos. 
Recursos devem ser dirigidas a questões que resultem em ganhos de longo prazo 
e que envolvem compromissos para o futuro. Este talvez seja o grande desafio 
para o Século XXI.
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É nesse contexto que, para os próximos anos, o TCE-PI há de atuar também com 
foco na responsabilidade intergeracional. E essa forma de atuação inclui, de modo 
mais imediato, a fiscalização: 1) dos impactos ambientais da administração pública 
e 2) das escolhas (de despesas e de receitas) feitas no âmbito das finanças públicas. 
Sustentabilidade ambiental e financeira: provavelmente, não há outros campos 
de atuação que mais influenciam as gerações futuras, que não sejam as opções 
relativas ao meio ambiente e ao financiamento governamental (TREMMEL, 
2009, p. 07).

No que tange às finanças públicas, uma atuação efetiva do TCE-PI para os 
próximos trinta anos envolve o concreto acompanhamento do endividamento 
público, o qual se mostra um dos grandes desafios do Século XXI e que tem 
impacto direto sobre as futuras gerações. Dada a dimensão da dívida pública na 
maioria dos governos nacionais e subnacionais, afirma- se que o mundo está a 
ver a passagem do “Estado orçamental” para o “Estado endividado”, em que as 
preocupações com a dívida pública tomaram o centro dos debates sobre finanças 
públicas (STREECK, 2013).Como os cidadãos do porvir suportarão os custos do 
financiamento de despesas realizadas pelas atuais gerações (via endividamento), 
nada mais natural (em termos de justiça, como objeto da Filosofia Política) que 
as gerações futuras participem igualmente dos ganhos gerados pela conta que 
serão chamadas a pagar. Daí porque o TCE-PI já deve começar a por na sua pauta 
de atuação as preocupações com justiça intergeracional (TREMMEL, 2009).

O cumprimento de tais atribuições pode não ser suficiente para resolver todos 
os problemas e desafios que já se desenham. Até mesmo porque o futuro é 
desconhecido e quase sempre boa parte das previsões se mostram falhas.

Em todo caso, com respaldo em todos os seus avanços obtidos ao longo dos 
últimos anos, se o TCE-PI conseguir cumprir ao menos parte dessa pauta para 
o futuro, nas próximas décadas a sociedade piauiense terá um retorno cada vez 
mais eficaz para os recursos públicos aplicados nas atividades de controle da 
gestão pública.
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Consideraçoes finais

A atividade de controle é inerente à gestão pública e tem sua origem relacionada 
ao exercício da atividade legislativa. Tendo por base essas premissas, o presente 
texto abordou a evolução do TCE-PI nos últimos anos e apontou perspectivas 
de atuação futura.

Foi exposto um panorama da atividade controladora. Contextualizou-se e se 
justificou a atuação dos tribunais de contas, apontando-os como órgãos de 
natureza técnica que tem por missão o exercício do controle externo a cargo 
do Poder Legislativo. Ressaltou-se que o modelo adotado no Brasil, e nos 
países de tradição romano-germânica, é o de atuação colegiada (tribunal), ao 
contrário de outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, que adotam 
modelo de órgão singular. Ressaltou-se que a adoção desse modelo traz como 
contrapartida o dever de rigorosa observância do princípio do devido processo 
legal no processo decisório. Expôs-se também, ainda que de modo resumido, 
a origem e a evolução dos tribunais de contas no Brasil, desde a criação do 
TCU até a extinção do TCM-CE, em 2017, não sem antes abordar algumas 
peculiaridades institucionais, como é o caso do TCM- SP e do TCM-RJ, que são 
órgãos organizados e mantidos no âmbito dos respectivos municípios.

Tratou-se também da trajetória do TCE-PI nos últimos anos. Foram 
mencionadas suas principais competências constitucionais e legais, bem 
como entendimentos judiciais (especialmente do STF), quanto à composição 
e à possibilidade de expedição de medidas cautelares, com fundamento na 
teoria dos poderes implícitos.

Em seguida, foram expostas perspectivas para o trabalho dos tribunais de contas. 
Expôs-se contexto relativo à complexidade das relações sociais, aos avanços 
da tecnologia de dados, mencionando-se a internet das coisas e a inteligência 
artificial, com destaque ao aumento da velocidade de processamento de dados, 
com impacto nas transações financeiras. Tudo para expor os desafios que os 
órgãos de controle têm diante de si no Século XXI.
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Ao final, deu-se destaque a dois pontos que demandam constante atenção da 
sociedade em geral e dos órgãos de controle em particular, em face do impacto 
nas atuais e nas futuras gerações: a sustentabilidade ambiental e a saúde financeira 
da administração pública, mormente no que tangem ao endividamento. Ambos 
os temas tocam em questões delicadas sobre justiça intergeracional e exigem 
cada vez mais atenção por parte dos tribunais de contas.

De todo modo, tendo em conta tais perspectivas, é importante não deixar cair 
no olvido a mensagem do Founding Father James Madison, ainda no Século 
XVIII (a qual continua e provavelmente continuará atual por muito tempo): se os 
homens não são anjos, precisam de governos; se os governos não são exercidos 
por anjos, o controle se faz necessário.
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RESUMO: O presente trabalho visa reacender a discussão travada tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria 
acerca da apuração da responsabilização civil na cirurgia plástica estética. Trata-se, afinal, de obrigação de meio, seguindo, 
portanto, a regra da responsabilização em relação às demais especialidades médicas ou configura-se uma obrigação de 
resultado? O método científico utilizado para resolver essa questão é o hipotético-dedutivo, visto que, na análise dos 
fatos, identificam-se lacunas no conhecimento atual, configurando-se, dessa forma, o estado da arte podendo evoluir para 
quebra de paradigmas a partir de hipóteses que levam a novas conclusões a respeito do problema proposto. As bibliografias 
selecionadas dão conta dos temas mais amplos, como a responsabilidade civil e a definição de obrigações de meio e de 
resultado, sem olvidar das temáticas mais específicas como a responsabilidade civil decorrente do ato médico. O objetivo 
do trabalho é debater os riscos inerentes ao procedimento de realização de cirurgia plástica estética, os impactos dos danos 
causados ao paciente e a respectiva responsabilização.

Palavras-chaves: Cirurgia plástica estética. Responsabilidade civil. Obrigação de meio. Obrigação de resultado.

Introdução

A cirurgia plástica no Brasil evoluiu consideravelmente nos últimos anos, 
tornando-se uma referência em âmbito internacional. Com o aumento da 
quantidade de intervenções cirúrgicas de cunho estético elevaram-se, outrossim, 
as ações de indenização por erro médico em todo país. No ordenamento jurídico 
pátrio casos dessa natureza são tratados no âmbito da responsabilidade civil e a 
jurisprudência dominante considera a obrigação do médico cirurgião plástico 
como obrigação de resultado. Assim, o profissional deve realizar os procedimentos 
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adequados e alcançar o fim ao qual se comprometeu antes da cirurgia. Importa 
destacar que, em regra, a obrigação do médico é de meio, ou seja, o profissional 
não garante o resultado ao paciente, o que não afasta a obrigação de praticar 
todos os atos da profissão com prudência, diligência e competência.

Essa discussão têm ganhado adeptos e proporcionado inclusive revisão de antigos 
posicionamentos a respeito do tema, levando a uma análise menos rígida. Tal 
debate tem por finalidade a busca de soluções mais justas para a problemática em 
questão. As divergências doutrinárias se fundam principalmente na finalidade 
da cirurgia, se terapêutica, ou meramente estética ou cosmética. O trabalho irá 
demonstrar a partir de pesquisa bibliográfica que a cirurgia plástica é espécie 
do gênero cirurgia geral, e que tem também finalidade curativa, principalmente 
nos casos de doenças psiquiátricas, como depressão e outras espécies.

1 Da responsabilidade civil

O termo responsabilidade é oriundo do verbo latino respondere, designando que 
responsabilizar-se significa exatamente responder por um ato realizado. Quando 
algo sai da normalidade, seja no âmbito contratual ou extracontratual, seja por 
conta de ação ou omissão própria ou de terceiros, há o dever de responder pelos 
danos causados. Isso se dá pela necessidade de trazer o reequilíbrio ao caos 
produzido por uma conduta lícita ou ilícita, restabelecendo deste modo o status 
quo ante, necessário para a estabilização social. Maria Helena Diniz conceitua, 
assim, responsabilidade civil:

Poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas 
que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado a 
terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela 
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.3

3  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2018, p.50.
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No referido conceito a autora busca abranger as várias nuances do tema baseando-se, 
sobretudo, no que dispõe o Código Civil, em especial nos artigos 186 e 927 
que define o dever de reparar um dano por quem o comete por ato ilícito 
(responsabilidade contratual), sem olvidar do artigo 389 e seguintes do Código 
Civil, que dispõem sobre a responsabilidade contratual.

Sérgio Cavalieri Filho sintetiza o conceito de responsabilidade civil: “é de um 
dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação 
de um dever jurídico originário”4. Na definição o autor descreve a obrigação como 
dever originário, seja contratual ou extracontratual. A responsabilidade seria, 
então, um dever sucessivo que decorre da quebra contratual, ou identificação 
de ato ilícito, que gera a reparação do dano restaurando a normalidade.

O Código Civil Brasileiro dedica ao tema o Título IX - Da Responsabilidade 
Civil, dividido em dois capítulos que se estendem dos artigos 927 ao 954. A 
regra no Direito Brasileiro é a adoção da responsabilidade civil subjetiva. Em 
outras palavras, deve-se comprovar a culpa, além, é claro, da conduta, do nexo 
de causalidade e do dano.

Não obstante à regra geral da responsabilização subjetiva, o diploma pátrio 
consagrou diversas hipóteses de responsabilidade objetiva, em que não há 
necessidade de comprovação de culpa. Esta modalidade decorreu, dentre outros 
fatores, da evolução do estudo da responsabilidade civil a partir do final do século 
XX com as mudanças advindas do período pós-revolução industrial. O Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) no intuito de proteger a parte mais frágil 
da relação de consumo estabelece como regra geral a responsabilidade objetiva.

No referido diploma legislativo a responsabilidade subjetiva se dá de forma 
excepcional, no caso dos profissionais liberais nas suas relações profissionais com 
clientes. É o que afirma o art.14 §4° do CDC: “A responsabilidade pessoal dos 

4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 27.
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profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa”. Essa exceção 
é explicada, dentre outras razões, pelo fato de que a relação entre profissional e 
consumidor são mitigadas pela confiança que deve haver na contratação desses 
serviços, pelo caráter personalíssimo da atividade, além da fragilidade maior de um 
fornecedor profissional liberal quando comparado a uma empresa de grande porte.

2 Obrigações de meio e de resultado

Em apertada síntese, consideram-se obrigações de meio aquelas em que o 
contratado não se obriga com o resultado da prestação avençada, apesar de 
se comprometer a aplicar toda competência e diligência necessárias para a 
prática do ato. Já na obrigação de resultado, além dos pressupostos relativos 
às obrigações de meio, o contratante se obriga pelo resultado acordado no 
momento da contratação.

A doutrina exemplifica fartamente algumas atividades que, por sua natureza, 
são definidas como obrigações de meio ou de resultado. Como afirma Rui Stoco: 
“Corolário lógico é que a obrigação de meio ou de resultado tem a ver com a 
atividade exercida pelo profissional ou prestador de serviços e sua natureza”5. Tal 
afirmação é acertada visto que em algumas atividades o nível de risco é muito 
pequeno, enquanto em outras existem peculiaridades que podem prejudicar o 
resultado da obrigação frustrando ambas as partes.

Exemplo emblemático de obrigação de resultado se refere ao transportes de 
pessoas. O Decreto-Lei n° 2.681 de 1912, por exemplo, estabeleceu a culpa 
presumida do transportador ferroviário pelos danos causado a passageiros. A 
obrigação de resultado recai ainda, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, 
ao empreiteiro ou construtor, dentre outros.

Já obrigação de meio é manifestada nas atividades dos profissionais liberais 

5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 161.
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como médicos, dentistas e advogados, que não se vinculam aos resultados, mas 
sim, à competência e diligência aplicadas junto ao seu cliente ou paciente. Tais 
conceitos podem levar ao entendimento de que as atividades de meio não se 
vinculam de modo algum ao resultado, o que não é verdade, pois tanto o médico 
e o dentista objetivam a cura como o advogado pretende obter o deferimento 
nas ações que patrocina. Por outro lado é temerário afirmar a presunção de 
culpa em todas as atividades que se caracterizam como obrigação de resultado.

Correto afirmar então que tanto as obrigações de meio como de resultado 
buscam o resultado útil do objeto da contratação. A responsabilidade se funda 
no não cumprimento do acordado. Afirma Pablo Rentería:

Em suma, a distinção entre obrigações de resultado e de meio não se baseia 
na presença ou ausência de resultado útil, o qual, como se viu, é efeito 
imprescindível do adimplemento obrigacional. A diferenciação entra as duas 
categorias ao revés funda- se na correspondência ou não entre o interesse (in 
obligatione) a ser satisfeito com o adimplemento e o interesse (preliminar) 
do credor objetivado com a constituição da obrigação.6

As críticas a essa distinção são muitas e variadas, tanto que alguns propõem o 
abandono completo desses conceitos, mesmo sabendo que tal diferenciação se 
dá de modo exaustivo na jurisprudência. Segundo o professor Pablo Rentería, 
a distinção entre obrigação de meio e de resultado só merece ser banida caso 
não se verifique a utilidade aos propósitos a que se destinam, quais sejam: a 
configuração da prestação devida e do descumprimento contratual, a distribuição 
do ônus da prova nas ações de reponsabilidade contratual e a determinação do 
regime de reparação de danos aplicável ao devedor inadimplente.

6 RENTERÍA, Pablo. Obrigações de meios e de resultado: análise crítica. Rio de Janeiro: Editora Forense; São 
Paulo: Editora Método, 2011, p. 65.
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3 Responsabilidade civil do médico

A responsabilidade civil do médico encontra-se sob a égide da regra geral 
da responsabilização subjetiva em que se deve provar a culpa pelos atos 
praticados. O regramento tem por base os arts. 927 e os artigos 186 e 187 que 
trazem a definição de ato ilícito, todos no Código Civil. O diploma civil, como 
relatado anteriormente, dispôs acerca da responsabilidade objetiva no parágrafo 
único do artigo 927 do Código Civil. No entanto, a legislação acertadamente 
corrobora a necessidade de ovar a culpa nas hipóteses específicas de condutas 
de profissionais liberais no exercício de sua profissão, conforme descreve o 
art. 14 §4º do CDC. Em outras palavras, a responsabilização do médico deve 
ser verificada por identificação de negligência, imperícia ou imprudência 
praticados em face do paciente.

Está pacificado na doutrina e jurisprudência pátria que a natureza da 
responsabilidade médica é contratual, mesmo nas hipóteses dos atendimentos 
de emergência, em que o paciente, muitas vezes, não pode manifestar sua vontade. 
Segundo Maria Helena Diniz “o médico que atende a um chamado determina, 
desde logo, o nascimento de um contrato com o doente ou com a pessoa que o 
chamou em benefício do enfermo”7.

A relação médico e paciente é personalíssima, fundada na confiança que este 
deverá obter daquele e toda a atenção e diligência no tratamento a ser executado. 
De outra parte, quem procura um médico busca a cura ou tratamento para 
amenizar os efeitos dos danos à saúde e para isso deve também ter o compromisso 
de seguir os preceitos determinados de quem o contratou. São recorrentes relatos 
em que o paciente abandona o tratamento, seja por achar que já está curado 
ou que seguir as determinações médicas seria um ônus difícil de levar adiante, 
ou mesmo por dificuldades financeiras. Tudo isso demonstra o caráter único 
dessa relação. Devido a este vínculo tão peculiar entre médico e paciente é que 

7  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 346.
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Sérgio Cavalieri Filho afirma:

Tendo em vista que o médico não se limita a prestar serviços estritamente 
técnicos, acabando por se colocar numa posição de conselheiro, de guarda 
e protetor do enfermo e de seus familiares, parece-nos mais correto o 
entendimento daqueles que sustentam a ter a assistência médica a natureza 
de contrato sui generis, e não de mera locação de serviços.8

Apesar do contrato entre médico e paciente integrar o gênero de prestação 
de serviços, são nítidas as diferenças entre contratos de outras profissões, tais 
como advogados e engenheiros, pois na maioria das vezes aquele se constitui 
na modalidade de um contrato tácito. O paciente se dirige a clínica médica 
é atendido, o médico prescreve a medicação e o paciente se obriga a seguir 
corretamente as orientações. É claro que em algumas intervenções deve-se ter 
um maior cuidado nessa contratação, principalmente nas cirurgias, quando 
podem ocorrer sequelas ou até mesmo a morte do paciente, razão pela qual o 
contrato escrito é de suma importância. Segundo Silvio Venosa: “O contrato 
entre médico e paciente é singular, pois exige a colaboração direta ou indireta 
do paciente para que ocorra”.9

No Código de Ética Médica já no seu primeiro artigo está descrito: Art. 1º “É 
vedado ao médico: causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável 
como imperícia, imprudência, ou negligência. Parágrafo único. A responsabilidade 
médica é sempre pessoal e não pode ser presumida”.10

O disposto neste artigo segue o que está transcrito no artigo 951 do Código Civil, 
reafirmando a necessidade de prova de culpa do médico quando do atendimento 
ao paciente, demonstrado a responsabilidade subjetiva do referido profissional, 

8  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 428.

9  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 146.

10 CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM n° 1931, de 17 de setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal 
de Medicina, 2010, p. 34.
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bem como a natureza da obrigação de meio a que o mesmo se sujeita, visto que 
se compromete a cuidar do enfermo, buscando sempre o resultado útil que é a 
cura, mas sem se vincular a esse resultado.

Nesse sentido afirma o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em sede de 
apelação cível, citado por Pablo Rentería: “o médico não pode ser responsabilizado 
pelo simples fato de o tratamento não ter apresentado o resultado esperado ou 
se ocorreu alguma complicação no seu transcorrer, mas somente se para esta 
intercorrência tenha agido com culpa”.11

O ordenamento jurídico e a doutrina deixam transparente a natureza contratual 
e subjetiva dos serviços médicos, bem como a natureza da obrigação assumida 
pelo profissional que é de meio, nesse sentido conclui Sérgio Cavalieri Filho:

Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação 
de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou 
terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem 
inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação 
que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente 
todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da 
ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa.

Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com 
as regras e os métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos.12

Sendo a responsabilidade médica de natureza subjetiva e a obrigação de meio cabe 
ao autor da ação judicial o ônus da prova que deve se basear em contrato ou em 
prescrições médicas. A professora Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha resume 
as características da responsabilidade civil dos médicos nos seguinte termos:

11  RENTERÍA, Pablo. Obrigações de meios e de resultado: análise crítica. Rio de Janeiro: Editora Forense; São 
Paulo: Editora Método, 2011, p. 98.

12  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 428.
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a) Deve haver rejeição radical da modalidade objetiva na responsabilidade 
médica, pois na relação com médicos resta descartada em sua atuação 
profissional toda ideia de responsabilidade independentemente de culpa;

b) Há de rejeitar-se, também, a responsabilidade por risco, porque o médico 
na sua atividade profissional não cria riscos, senão, trata os perigos das 
enfermidades;

c) Verifica-se a não-presunção de culpa do médico, já que este não fica 
obrigado a curar o paciente, senão, a ministrar-lhes as atenções requeridas 
segundo o estado da ciência, pelo que sua responsabilidade se baseará em 
culpa incontestável, ou seja, patente, que há de provar-se. Corresponde ao 
juiz estabelecer quais os cuidados que havia de prestar ao paciente, qual a 
conduta profissional que o médico devia observar conforme os padrões 
determinados pelos usos científicos.13

No primeiro item a autora reforça o que já está estampado nos Códigos Civil e no 
CDC, rejeitando a presunção de culpa e da natureza da obrigação de resultado, 
decorrente, muitas vezes, da reponsabilidade objetiva. No segundo item dá um 
enfoque diferente a álea que muitos autores justificam como característica das 
obrigações de meio dos profissionais médicos e que justificam a necessidade de 
prova de imperícia, negligência ou imprudência. Por fim, reafirma que a culpa 
do médico não pode ser presumida, salientando a necessidade de cuidados com 
o paciente. Nesse item a autora ainda atribui um missão inglória ao juiz, em 
decidir se o médico deu atenção devida ao paciente, e o tratou com diligência 
e cuidado a quem não tem capacidade técnica para entender os meandros da 
medicina, mas essa é uma questão a ser discutida em outra oportunidade.

13  ROCHA, Cleonice Rodrigues Cesarin da. A responsabilidade civil decorrente do contrato de serviços médicos. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 324.
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4 A responsabilidade do cirurgião plástico: obrigação de meio ou de 
resultado?

A cirurgia plástica é espécie do gênero cirurgia geral e como tal possui todas 
as características dessa atividade. Está, portanto, sujeita aos riscos, diligências 
e cuidados como todo procedimento cirúrgico. Esse entendimento é essencial 
para a compreensão das responsabilidades a que estão sujeitos os profissionais 
quando chamados a responder por erro médico.

Grande parte da jurisprudência e da doutrina diferencia a cirurgia plástica em 
reparadora e estética. A primeira resultante da necessidade de restaurar partes do 
corpo decorrente de acidentes, como no caso de queimaduras, por exemplo, ou 
mesmo má formação congênita. Nesse caso, resta caracterizada uma obrigação 
de meio seguindo a regra geral da atividade médica.

Já a cirurgia plástica estética, por ter finalidade embelezadora, fruto de uma 
necessidade social, possui natureza jurídica de uma obrigação de resultado, 
em que o paciente diz o que pretende e o médico promete o resultado. Sobre a 
cirurgia plástica reparadora adverte Genival Veloso França:

A obrigação do cirurgião plástico na ação reparadora ou reconstrutora é de 
meio porque o objeto do seu contrato é a própria assistência a seu paciente, 
quando se compromete a empregar todos os recursos ao seu alcance, sem, 
no entanto, poder garantir sempre um sucesso. Só pode ser considerado 
culpado se ele procedeu sem os devidos cuidados, agindo com insensatez, 
descaso, impulsividade, ou falta de observância às normas técnicas. Não 
poderá ser culpado se chegar à conclusão de que todo empenho foi inútil em 
face da inexorabilidade do caso, quando ele agiu de acordo com a “lex artis”, 
ou seja, se os meios empregados eram de uso atual e sem contraindicações. 
Punir-se em tais circunstâncias, alegando obstinadamente uma “obrigação 
de resultado”, não seria apenas um absurdo: seria uma injustiça.14

14  FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 341.
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Quanto à cirurgia plástica estética o professor Sérgio Cavalieri Filho afirma: “O 
médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao 
paciente o resultado pretendido. Se esse resultado não for possível, deve desde 
logo alertá-lo e se negar a realizar a cirurgia”15. Observando as afirmações 
desses renomados autores pode-se perceber que, além de pertencer a um gênero 
específico da medicina a cirurgia plástica é ainda dividida em duas linhas 
distintas de responsabilização: uma decorrente de um procedimento reparador 
e outra de uma cirurgia com finalidade estética. O professor Cavalieri admite, 
porém, que há divergências no que tange as distintas naturezas jurídicas das 
obrigações, e destaca:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que pese a divergência 
dos eminentes desembargadores Ministros Ruy Rosado Aguiar e Carlos 
Alberto Menezes Direito (v. erudito voto na RST 119/294-304), continua 
entendendo que a cirurgia estética é obrigação de resultado (...).16

Um dos líderes da corrente que diverge da majoritária é o ministro Rui Rosado 
Aguiar, que dispõe:

O acerto está, no entanto, com os que atribuem ao cirurgião estético uma 
obrigação de meio, embora se diga que os cirurgiões plásticos prometem 
corrigir, sem que ninguém se submeteria, sendo são, a uma intervenção 
cirúrgica, pelo que assumiram eles a obrigação de alcançar o resultado 
prometido, a verdade é que a álea está presente em toda intervenção cirúrgica, 
e imprevisíveis as reações de cada organismo à agressão de ato cirúrgico. 
Pode acontecer de algum cirurgião plástico, ou muitos deles assegurarem a 
obtenção de um certo resultado, mas isso não define a natureza da obrigação, 
não altera a sua categoria jurídica, que continua sendo sempre a obrigação 
de prestar um serviço que traz consigo o risco.17

15  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 441.

16  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 442.

17  AGUIAR, Ruy Rosado de. Responsabilidade Civil do Médico, RT 718/33, p. 39-40.
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Como se pode verificar o debate tem crescido com divergências de opiniões 
e mesmo evolução de posições anteriores. O certo é que a prática da cirurgia 
plástica deve ser discutida, e colocada em seu devido lugar, pois o referido 
procedimento da medicina é único apesar de todas as especialidades. Nesse 
sentido cabe ressaltar os comentários de alguns autores que defendem essa 
mudança de paradigma.

Defensor da teoria de que toda responsabilidade médica deve ser considerada 
como uma obrigação de meio, independentemente de suas subespecialidades, 
Eduardo Dantas, claramente sustenta sua posição, afirmando:

Cada corpo humano, em sua individualidade, pode apresentar somatizações, 
hipersensibilidades, reações diversas verdadeiramente imprevisíveis. A 
evolução de quadros clínicos ou patológicos, diante da intervenção médica, 
não é sempre igual, não obedece sempre a mesma fórmula preestabelecida.18

A principal linha de defesa dos que concordam que a cirurgia plástica é uma 
obrigação de resultado é sua finalidade apenas estética ou embelezadora, diferente 
das outras especialidades médicas onde a finalidade curativa está presente. O 
defensores dessa corrente majoritária afirmam que os pacientes que buscam esse 
tipo de procedimento não estão doentes, buscam apenas melhorar o aspecto 
em alguma região do corpo em que esteja insatisfeito.

Nessa linha pondera José de Aguiar Dias: “nenhum paciente se submeteria a 
uma intervenção estética se imaginasse que dela sairia em condições piores. Daí, 
proclama-se, como preceito geral, que a obrigação do cirurgião plástico é uma 
obrigação de resultado”. Com todas as vênias possíveis, nenhum paciente que 
se submeta a uma cirurgia de coluna, imagina que retornará do procedimento 
em situação pior de que se encontrava.

18 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. A Responsabilidade civil do cirurgião Plástico. A Cirurgia Plástica 
como obrigação de meio. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n.523 12 dez. 2004 Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/5985>. Acesso em: 8 jul. 2018.
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Ressalte-se que a evolução da sociedade o avanço da tecnologia trouxeram diversas 
vantagens, porém a competitividade e o crescimento do consumismo aliada a 
chegada da chamada “sociedade do espetáculo” resultaram em enfermidades 
psicológicas, como a baixa autoestima e a depressão, razão pelo qual os defensores 
de que a cirurgia plástica estética tem natureza de obrigação de meio sustentam 
que essa possui também finalidade terapêutica.

Em seu livro a professora Hildegard Giostri afirma:

Se as cirurgias reparadoras têm a finalidade terapêutica associada a uma 
certa busca estética – vez que nenhum tipo de deformidade física é agradável 
aos olhos - o mesmo se pode dizer com respeito às cirurgias embelezadoras, 
pois sendo seu motivo principal o estético, há neles igualmente, um lado 
terapêutico que não pode ser ignorado, haja vista que tais intervenções são 
também cognominadas de “cirurgias do equilíbrio psíquico”.19

A autora traz ainda a definição de saúde apresentada pela OMS: “A moderna 
definição de saúde dada pela própria Organização Mundial de Saúde (OMS) 
conclui ser ela “um estado completo de bem estar físico, mental e social” e 
não meramente ausência de enfermidade”20. Corroborando com a posição da 
OMS, Barros Junior afirma: “O dano estético, de forma resumida, é o prejuízo 
psicológico-social à forma corporal socialmente aceita que, por ser visível a 
outrem ainda que apenas na intimidade provoca desgosto, humilhação, vergonha 
ou enfeiamento, uma des-formidade”.21

Nessa linha afirma Miguel Kfouri Neto:

Há que se entender saúde, todavia, como bem-estar não somente físico, mas 
também psíquico e social. Nesse contexto, induvidosa é a feição curativa de 

19  GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Erro Médico: à luz da jurisprudência comentada. Curitiba: Juruá, 1999, p.120. 

20  GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Erro Médico: à luz da jurisprudência comentada. Curitiba: Juruá, 1999, p. 120. 

21  BARROS JUNIOR, Edmilson de Almeida. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA COMENTADO 2010. São Paulo: 
Atlas, 2011, p.151.
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que se pode revestir a cirurgia estética. Enfermidade não é apenas o processo 
patológico de degeneração orgânica ou física. Existe uma verdadeira gama 
de moléstias mentais e de perturbações psíquicas. A cirurgia estética pode 
atenuar ou eliminar totalmente um mal-estar, não físico, mas psíquico ou 
moral.22

Sobre as nuances da prática cirúrgica e especialmente a cirurgia plástica, afirma 
ainda Kfouri Neto:

Em qualquer situação, também ao cirurgião plástico, é possível demonstrar a 
interferência no desencadeamento do resultado danoso de fatores imprevisíveis 
e imponderáveis, devido a aspectos subjacentes à saúde do paciente, que o 
médico não conhecia, nem podia conhecer, mesmo agindo com diligência 
e acuidade. Noutras palavras, seu objetivo frustrou-se pela superveniência, 
de causas que ele não podia prever, nem evitar.23

A doutrina segue em seus estudos e análise do tema numa clara evolução de 
conceitos deixando a radicalidade ao definir a cirurgia plástica estética como 
obrigação de resultado, a exemplo dessa passagem escrita por Cristiano Chaves 
de Farias: “O médico não tem controle absoluto sobre os resultados, mesmo que 
tenha agido com toda diligência possível. Toda intervenção cirúrgica, qualquer 
que seja, apresenta riscos, podendo resultar em resultados não esperados, ainda 
que não tenha havido erro”.24

Genival Veloso de França, em seu livro sobre direito médico, demonstra essa 
evolução do referido entendimento:

22  KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 234.

23  KFOURI NETO, Miguel, apud ITURRASPE, Jorge Mosset. Responsabilidade Civil do Médico. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2018.

24  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de Direito Civil: 
Responsabilidade Civil. 5. ed. Ver e atual. Salvador: Ed. Juspodium, 2018. p. 827-828
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Hoje, mesmo em especialidades consideradas como obrigações de resultado, 
como na cirurgia plástica puramente estética, já se olha com reservas esse 
conceito radical de êxito absoluto, pois o correto é decidir pelas circunstâncias 
de cada caso. Caso contrário é contraditar-se com a própria natureza das coisas.25

Toda essa discussão sobre o tema é bastante importante para o progresso dos 
argumentos, principalmente no que se tange à distinção entre obrigações de meio 
e de resultado. Apesar disso vivencia-se, hodiernamente, uma certa insegurança 
jurídica nessa área por ausência de um entendimento jurisprudencial que aponte 
para uma definição concreta da atividade de cirurgia plástica estética. Nesse 
sentido afirma Pablo Rentería:

Ademais a falta de rigor na condução do debate doutrinário gera insegurança 
jurídica nas relações privadas, da qual constitui exemplo comovente a (in)
disciplina da responsabilidade médica na cirurgia plástica estética. À mingua 
de uma posição inequívoca sobre os efeitos decorrentes do descumprimento 
de obrigações de resultado, os tribunais continuam a proferir decisões 
contraditórias que ora presumem a culpa do médico pela não obtenção do 
resultado esperado pelo paciente, ora submetem o profissional ao regime muito 
mais rigoroso da responsabilidade objetiva, em que não se admite a prova de 
ausência de culpa como excludente do dever de reparar o evento danoso.26

Alguns posicionamentos, tanto jurisprudenciais como doutrinários, põem dúvida 
à presunção de uma responsabilidade fundada em obrigação de resultado no 
que se refere cirurgia plástica estética. O acerto está, então, na análise do caso 
concreto seguindo o que está no contrato pactuado e em todo acervo probatório 
produzido em consultas e procedimentos. É no contrato e na oitiva dos envolvidos 
que se tonarão claras as expectativas de médico e paciente sobre o ato cirúrgico, 
definindo, assim, onde está a solução do litígio. Pablo Rentería afirma:

25 FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 284.

26 RENTERÍA, Pablo. Obrigações de meios e de resultado: análise crítica. Rio de Janeiro: Editora Forense; São 
Paulo: Editora Método, 2011, p. 39.
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Em suma, não é possível determinar a priori se a obrigação assumida é de 
meios ou de resultado. Normalmente, o conteúdo da obrigação corresponde 
com aquele previsto, em abstrato, no tipo contratual, mas somente o exame 
das circunstâncias do caso concreto pode confirmar se esta era mesmo a 
expectativa do credor ou se, ao reverso, por suas declarações, atitudes e 
omissões, o devedor não gerou no credor (legitima) expectativa diversa 
quanto ao alcance da obrigação assumida.27

Ainda sobre as expectativas de um procedimento cirúrgico, há que se observar 
os fatores objetivos e subjetivos inerentes a função médica, presentes tanto 
no médico quanto no paciente. Mesmo sendo legítimas as expectativas, estas 
guardam elementos facilmente identificáveis, pois se referem ao estágio da 
medicina e as técnicas usadas no procedimento.

Já o fator subjetivo está ligado à periculosidade que existe em qualquer intervenção 
cirúrgica. Na afirmação de Hildegard Giostri: “O fator subjetivo da expectativa 
legítima do paciente relacionar-se-ia intimamente com a imprevisibilidade da 
área de atuação da função médica.”28 Por isso a necessidade de informação é 
inegavelmente importante. O cuidado ao informar pode até não resolver os 
litígios judiciais, já que expectativas decorrem da mente humana e mesmo que 
entendidas podem resultar em frustração após o ato concretizado, mas poderá 
diminuir bastante já que deverão ser objeto de contrato.

5 Conclusão

O estudo do tema da responsabilidade civil realizado neste trabalho nos leva a 
concluir que a cirurgia plástica estética é, seguindo a regra geral dos procedimentos 
médicos, igualmente uma obrigação de meio, e só o caso concreto irá definir 
como se dará a responsabilização do médico. A responsabilidade médica por 

27 RENTERÍA, Pablo. Obrigações de meios e de resultado: análise crítica. Rio de Janeiro: Editora Forense; São 
Paulo: Editora Método, 2011, p. 84.

28 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade Médica: as obrigações de meio e de resultado: avaliação, uso 
e adequaação. Curitiba: Juruá, 2001, p. 43.



101

Artigo 
A Responsabilidade civil do cirurgião plástico: obrigação de meio ou de resultado?

André Luis Veneza Nascimento, Dante Ponte de Brito

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |   v. 8  |  n. 2  |  p. 84-103  |  jul./dez. 2020

ser subjetiva deve levar em conta a análise do nexo causal, a conduta comissiva 
ou omissiva e, por fim, a verificação de culpa, observando se o profissional agiu 
com negligência, imperícia ou imprudência.

A jurisprudência pátria tem, em diversos julgados, decidido de forma vacilante 
de maneira a considerar o procedimento médico estético ora como obrigação de 
resultado, ora como obrigação de meio. Por essa razão e diante da evolução dos 
conceitos doutrinários e da priorização da análise da carga probatória trazida 
aos autos, percebe-se que novos horizontes se abrem para esse tema.

Outra questão que sempre se coloca em relação à cirurgia plástica estética é 
seu caráter embelezador ou cosmético e, por isso, não terapêutico. Essa tese 
não deve prosperar já que a cirurgia plástica pode sim amenizar problemas 
psíquicos relevantes. Temos como exemplo os transgêneros, pessoas que não se 
identificam com o sexo biológico, o que leva a um sofrimento constante. Essas 
pessoas não estão doentes do ponto de vista estético, não tem deformidades, 
mas a dor da alma é enorme e quando procuram um cirurgião plástico, buscam 
a amenização do sofrimento.

Por fim, deve-se considerar que a álea está presente em todo procedimento 
cirúrgico, pois cada organismo humano é único e as pessoas reagem de maneira 
diferente aos procedimentos. Além das reações ao pós-operatório, não se 
pode desprezar a colaboração do paciente na sua própria recuperação, pois 
não seguindo corretamente as recomendações médicas pode sofrer sequelas 
indesejáveis. Nesse caso, a atribuição de culpa ao cirurgião plástico estético pela 
negligência do paciente é, no mínimo, injusta.
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RESUMO: O aumento da criminalidade no Brasil tem produzido diversos efeitos para além dos danos efetivos a bens 
jurídicos concretos. Esse aumento da criminalidade é fundamento para aquilo que se passou a denominar de “vozes das 
ruas”, que demanda do Estado uma resposta urgente no enfrentamento da criminalidade. Em vista do sistema de Justiça 
criminal agir aconselhado pela Política Criminal, esse se revela o ponto essencial para iniciar esse debate. A par disso, e 
reconhecendo o populismo penal como o instrumento político ideológico próprio do atual modelo de política criminal no 
Brasil, a compreensão dos efeitos dessa política para os direitos fundamentais se revela a problemática mais estruturante 
desse debate. Situando essa discussão dentro do campo da criminologia crítica, e por meio de análise qualificada da 
literatura sobre o tema, é que propusemos construir uma reflexão crítica sobre a política criminal do populismo penal em 
curso no Brasil, e seu impacto nos direitos fundamentais. Aliar o sentido social de controle da criminalidade com a defesa 
dos direitos fundamentais é tarefa essencial no campo de estudos das ciências criminais. E é a esse propósito que se seguem 
as conclusões desse trabalho.

Palavras-chave: Política Criminal, Populismo Penal, Direitos Fundamentais, Criminologia.

ABSTRACT: The increase in crime in Brazil has produced several effects in addition to the actual damage to specific legal 
assets. This increase in criminality is the foundation for what has come to be called “voices from the streets”, which demand 
an urgent response from the State in the fight against crime. In view of the criminal justice system acting as advised by the 
Criminal Policy, this proves to be the essential point to start this debate. In addition, and recognizing criminal populism 
as the ideological political instrument typical of the current model of criminal policy in Brazil, understanding the effects 
of this policy on fundamental rights is revealed to be the most structuring issue in this debate. Situating this discussion 
within the field of critical criminology, and through a qualified analysis of the literature on the subject, we proposed to 
build a critical reflection on the criminal policy of criminal populism underway in Brazil, and its impact on fundamental 
rights. Combining the social sense of crime control with the defense of fundamental rights is an essential task in the field of 
criminal science studies. And it is to this end that the conclusions of that work follow.

Keywords: Criminal Policy, Penal Populism, Fundamental Rights, Criminology.

Introdução

No Brasil em 2018 foram registrados 57.956 casos de homicídios, desse total 
30.873 eram jovens. O número de mulheres assassinadas também é elevado 
4.519 no mesmo ano de 2018. No período de 2008 a 2018 foram registrados 
628.595 homicídios. Todos esses dados constantes do Atlas da violência 2020 
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produzido pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
nos apresenta um grave cenário de violência no Brasil1.

Esses números, que já são alarmantes por si só, coloca o Brasil em posição de 
destaque no cenário internacional em face da violência criminal que se apresenta 
contra a população brasileira, notadamente aquela parcela mais vulnerável 
socialmente, ou seja, homens jovens, pretos, pobres e semialfabetizados.

Diante desse quadro importa questionar que tipo de política criminal tem 
sido adotada no Brasil com o propósito de enfrentar a criminalidade violenta. 
Os debates sociais agora giram em torno desse cenário, sobretudo, por meio 
dos meios de comunicação que exploram a violência, menos com o intuito 
informativo, e mais como caráter sensacionalista que alimenta a audiência, que 
por sua vez gera renda aos proprietários dos grandes grupos de mídia no Brasil.

O receptor é o povo, que atônico assiste ao grave crescimento da criminalidade 
e passa a demandar do Estado uma resposta urgente. Acontece que as resposta à 
violência são produzidas no calor das revoltas televisionadas de casos episódicos. 
O uso eleitoral disso é bastante comum. Muitos políticos se aproveitam dessa 
efervescência social em torno da criminalidade para conseguir votos. Essa forma 
de canalizar os sentimentos para pautas político-partidárias é o que caracteriza 
o populismo penal, vertente comum da política criminal de parte significativa 
da América Latina.

Os reflexos dessas vozes que clamam por justiça podem ser percebidos até mesmo 
nos mais qualificados discursos jurídicos, como podemos referenciar o Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que em decisões judiciais 
tem se utilizado desses argumentos populares para justificar um endurecimento 
do Direito Penal.

Mas, o que essas vozes das ruas verdadeiramente querem? Nesse estudo se 
pretende demonstrar que os efeitos de se produzir política criminal fundada em 

1  Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mapa da violência 2020. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/
atlas-da-violencia/ Acessado em 20 de outubro de 2020.

https://forumseguranca.org.br/atlas-da-violencia/
https://forumseguranca.org.br/atlas-da-violencia/
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senso comum, sem levar em considerações estudos estatísticos reais, e tampouco 
sem estudos de impacto dos efeitos dessas políticas comprometem o núcleo 
do Estado Democrático de Direito, especificamente, os direitos fundamentais.

Diante de tudo isso, e do incremento do populismo penal no Brasil atual, os 
direitos fundamentais são relativizados, e a política do direito penal do inimigo 
se apresenta como a mais verdadeiramente atuante no nosso país. Tudo isso 
representa um retrocesso histórico no atual caminho trilhado pelo Brasil no 
âmbito dos acordos internacionais sobre Direitos Humanos.

Situando essa discussão dentro do campo da criminologia crítica, e por meio 
de análise qualificada da literatura sobre o tema, é que propusemos construir 
uma reflexão crítica sobre a política criminal do populismo penal em curso no 
Brasil e seu impacto nos direitos fundamentais.

A legitimidade do poder punitivo

As interações humanas fazem surgir uma demanda por ordem. O surgimento do 
Estado e da norma jurídica nada mais é do que tentativa de estabelecer uma super 
estrutura que possibilite a manutenção da ordem social com alguma legitimidade. O 
Estado é detentor de Soberania, Poder que se sobrepõe a todos os demais, inclusive 
subordina-os. A suprema potestas, vontade suprema e soberana, é monopolizadora 
da coação incondicionada na sociedade (BONAVIDES, 2015, p. 132). Portanto, 
o Estado soberanamente tem o poder de punir aqueles que, de algum modo, 
descumprem as normas, e o faz por meio do poder sancionador (punitivo). 

Desde Hobbes, a ideia de pacto social identifica o criminoso como alguém que 
desrespeita o pacto firmado por todos em prol da manutenção da paz social, 
e nesse sentido precisa ser estabelecido um poder suficientemente forte para 
enfrentar aqueles que comprometem a paz social (HOBBES, 2015). Tomando 
como referência a história contemporânea, o poder punitivo se refere, pois, às 
formas de controle social. 
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Ocorre que cada sociedade possui uma estrutura de poder e grupos mais ou 
menos próximos ao centro deste poder. É a partir dessa estrutura que se mantem o 
controle social das condutas humanas  (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 62).

A história do poder punitivo do Estado sancionador está associada às formas 
de dominação desses grupos em cada momento e lugar. O colonialismo, o 
neocolonialismo, a globalização e as revoluções são formas de dominação 
ocorridas no ocidente, e “cada um destes momentos se gerou uma compreensão 
do mundo e um discurso legitimador e deslegitimador do poder punitivo” 
(ZAFFARONI, 2014, p. 29) conforme os interesses de grupos dominantes nesses 
períodos. É dizer, que o poder punitivo é legitimado a partir de um discurso 
que o fundamenta, podem partir desde o discurso político ao jurídico. Na 
contemporaneidade, o discurso do poder punitivo é tido como racional, não 
mais fundado em aspectos metafísicos ou despótico. 

Foucault (2004, p. 28) chega a afirmar que “não há exercício do poder sem uma 
certa economia dos discursos de verdade que funcionam nesse poder, a partir e 
através dele. Somos submetidos pelo poder a produção da verdade e só podemos 
exercer o poder mediante a produção da verdade.” 

No mesmo sentido Vera Andrade aponta o interacionismo da punição e do 
discurso, pois, o sistema penal é instrumento de violência e poder político. 
A intervenção penal ocorre em função do poder de controle e domínio, e 
encontra justificação nas “discursividades (‘saberes’, ‘ideologias’) tão aptas para 
o exercício efetivo deste controle quanto para a sua justificação e legitimação” 
(ANDRADE, 2003). 

Somente com a modernidade o poder do Estado sancionador passou a sofrer 
críticas impulsivas. Um marco significativo para esse contexto foi a obra de 
Beccaria2. Nessa obra, o poder punitivo sofre severas críticas, e essa postura 

2  Ver “Dos delitos e das penas” (1764). 
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crítica por muitos é tida como o marco inicial do processo de humanização do 
Direito Penal.

As razões da crítica ao Poder punitivo

Alessandro Baratta analisado a pena a partir de uma economia política, classifica-a 
como violência inútil, ou útil, quando reproduz a dinâmica social do capitalismo 
fundada no estamento social e exclusão. É dizer, para manutenção dessas relações 
e distribuição desigual dos recursos, o poder punitivo espelha os interesses dos 
grupos hegemônicos (BARATTA, 2003).

Atualmente cumpre à criminologia a análise dos discursos punitivos, e mais 
fortemente à criminologia crítica cumpre uma reação ao sistema de criminalização 
de condutas pelo Estado. A crítica é fundada na seletividade do sistema penal. 
Segundo Zaffaroni a seletividade punitiva “é arbitrária uma vez que não apenas 
seleciona livremente as poucas pessoas sobre as quais, em casos contados, 
quer exercer o poder, bem como a medida e forma em que decide fazê-lo.” 
(ZAFFARONI, 2014, p. 31).

A criminologia crítica quando avalia os processos seletivos de construção 
social do comportamento criminoso e de sujeitos criminalizados se utiliza 
da noção marxista de luta de classes, e nesse sentido constata que o controle 
social realizado pelo Estado sancionador recai marcadamente sobre “os que 
supõe ser, real ou potencialmente, daninhos para a hierarquização social.” 
(ZAFFARONI, 2014, p. 31)

Assim, para que os Estados possam exercer o controle social é necessário a 
institucionalização do poder punitivo. Nesse processo se criam toda estrutural 
estatal direcionada ao enfrentamento das condutas selecionadas como 
criminosas. O processo de criminalização passa pela construção do inimigo 
que precisa de controle.
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O modelo de política criminal e ciências penais 

Para o estabelecimento de Poder Punitivo é necessária uma Política Criminal 
que informe os saberes penais. A Política Criminal que pode ser definida como 
conjunto de princípios e recomendações para a reforma ou transformação da 
legislação criminal e dos órgãos encarregados de sua aplicação (BATISTA, 1990), 
constitui o principal instrumento legitimador do poder punitivo do Estado. 
Nesse mesmo sentido Baratta informa que “La política criminal, de hecho, se 
ocupa también de proponer nuevas definiciones legales y modificar las existentes.” 
(BARATTA, 2000, p. 11)

Dentro do modelo integrado das ciências penais proposto por Franz von Liszt, 
conforme Ferreira (2016, p. 24), “à análise político-criminal, portanto, caberia 
o juízo de valoração (moral, religiosa, social)” sobre os fatos sociais reprováveis.

O controle social não opera apenas com combate à criminalidade, mas também 
por meio de estratégias de prevenção do crime. Para Silva Sanchez (2000, p. 
22) “a política criminal se manifesta em uma série de instrumentos que devem 
associar-se nominal ou faticamente à produção presente ou futura do delito 
visando a evitar que este se produza ou se reitere”.

Nesse sentido, as visões sobre a prevenção e enfrentamento do crime deram 
origem as teorias da pena, cujo objetivos são justificá-las (teorias legitimadoras) 
ou refutá-las (teorias deslegitimadoras). Dentro desse contexto o que se mostra 
evidente é que o Estado se utiliza da sanção penal para promover o controle social. 

A estruturação da Política Criminal se consolida através dos processos de 
criminalização que ocorrem a partir da criminalização primária. Esta ocorre 
no plano legislativo onde serão criadas as normas penais incriminadoras de 
condutas. Na criminalização secundária são os agentes do poder punitivo que 
criminalizam no desempenho de sua função, é o Poder Judiciário, as Polícias, 
o Ministério Público, ou seja, as instituições responsáveis pela efetivação do 
controle social. E a criminalização terciária se dá com a estigmatização, social 
e jurídica, do condenado por crimes.
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Na escolha das condutas socialmente reprováveis os discursos políticos assumem 
posição de destaque, mas os mandados de criminalização constitucional não 
podem ser minimizados, pelo contrário, cumpre apontar que esses mandados 
são os únicos hipoteticamente legítimos a não violar os Direitos Humanos. 
Há mandados explícitos e implícitos na Constituição da República brasileira. 
O artigo 5º determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI); a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei 
(XLII); a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem (XLIII); constitui crime inafiançável 
e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático (XLIV). Esses fatos criminalizados pela 
própria Constituição representam uma proteção a bens jurídicos elencados 
como fundamentais à preservação do Estado Democrático de Direito. Mas, nem 
sempre o critério definidor da criminalização foi tão racional.

A respeito do processo de criminalização Baratta refuta as ideias de criminoso 
nato ou comportamentos criminosos, para este autor “a criminalidade não é uma 
qualidade natural dos sujeitos e dos comportamentos, mas sim uma qualidade 
atribuída a estes através dos processos de definição” (BARATTA, 1993, p. 58). 

É possível observar que os processos de criminalização não ocorrem mais como 
nas eras clássicas do Estado Sancionador em que o Soberano de forma arbitrária e 
autoritária determinava as condutas e agentes criminosos. Esse avanço civilizatório 
das ciências penais tem em Beccaria seu percussor. As penas serão mais justas 
quanto mais inviolável for a segurança e quanto mais liberdade o soberano 
propiciar aos súditos (BECCARIA, 2014, p. 18). Na contemporaneidade os 
processos de criminalização sofrem críticas de algumas correntes criminológicas 
devido a questão criminal ficar restrita ao discurso jurídico-penal.
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Nesse sentido, Baratta (2000, p. 38) propõe um modelo integrado de ciências 
penais interdisciplinar em que as demais ciências sociais são chamadas a discutir 
o fenômeno criminal. Diante disso, as análises do processo de criminalização 
se amplificam e possibilita um discurso democrática, cuja participação se dá 
por diversos atores sociais.

O alinhamento da Política Criminal com os Direitos Fundamentais

O poder punitivo impõe uma estrutural social própria que provoca uma 
transformação cultural que acomoda o Poder Punitivo. Na idade média o Poder 
divino e o apetite pela verdade legitimavam os atos de penitência e aniquilamento. 
De forma parecida, na idade moderna o Poder Punitivo a fonte de eliminação 
dos indesejáveis era o patíbulo nos espetáculos públicos de execução. Com o 
advento da era industrial e a intolerável execução pública os ordenamentos 
estatais readaptaram as punições às necessidades da produção industrial, ou seja, 
o trabalho. O uso do trabalho como elemento interno das punições é bastante 
perceptível, por exemplo, na Lei de Execuções Penais brasileira. Todas essas 
formas de punição revelam as estruturas sociais e sua relação com as formas 
de dominação penal. (ZAFFARONI, 2014)

Destituído o Soberano pela ascensão de uma nova classe social poderosa, a 
burguesia, o ideal de igualdade e liberdade aparecem latentes. A nova acomodação 
social traz consigo uma nova estruturação que por sua vez projeta no sistema de 
punição seus mecanismos orgânicos. Conforme Baratta (1993, p. 53) “O estudo 
das funções latentes da prisão e, em geral, da justiça penal, bem como as análises 
históricas dos sistemas de punição, mostram as relações que subsistem entre tal 
estudo e a reprodução do status quo nas relações sociais.”

Ainda na era moderna se iniciou movimento de proteção do homem enquanto 
ser humanos dotado de uma dignidade. Explicando a dignidade inerente aos 
seres humanos Kant (2007, p. 77) afirma que “Quando uma coisa tem um preço, 
pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 
coisa está acima de todo o preço, e portanto, não permite equivalente, então 
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tem ela dignidade.” Tal afirmação representa uma revolução paradigmática nas 
ciências sociais. O ser humano é agora protagonista da sociedade e tudo o mais 
deve garantir suas necessidades reais.

Mas, foi sobretudo após a Segunda Grande Guerra que os Direitos Humanos 
passaram a integrar a agenda internacional de políticas estatais. Diversos 
ordenamentos jurídicos e entidades transnacionais passaram a promover e 
defender os Direitos Humanos contra a intervenção do Poder Estatal, das lesões 
provocadas por particulares e das estruturas sociais violadoras destes. A dignidade 
está na fonte do direito, sendo que a pessoa humana é o valor fundamental da 
ordem jurídica (MONTORO, 1999).

No Brasil, embora tenha se tornado membro da Organização das Nações Unidas 
cujo proposito se concentra na promoção da dignidade humana entre todas as 
nações, a partir da década de sessenta o Poder Estatal se torna autoritário, pois 
em 1964 se instala por vinte anos a Ditadura Militar. Esse momento histórico 
tem reflexos significativos no que diz respeito à violações a Direitos Humanos. 
Primeiramente é preciso destacar o Ato Institucional nº 5 que suspendeu todos 
os direitos civil dos brasileiros, como forma de se evitar a desestabilização do 
Poder instaurado. Nesse período há diversos relatos sobre violência policial, 
torturas, sequestros e mortes pelo Estado contra um sem número de pessoas. Mais 
recentemente foi instaurada a Comissão Nacional da Verdade pela Presidenta 
Dilma Rousseff no ano de 2011 como mecanismo estatal de investigar os fatos 
denunciados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos nesse período 
autoritário brasileiro3. Um alinhamento das Políticas Criminais com os Direitos 
Humanos é o pressuposto teórico que se levante nesse trabalho. 

3 Consta no Relatório final entregue em 2014 à presidente Dilma Rousseff que  a prática de detenções ilegais e 
arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres resultou de 
uma política estatal, de alcance generalizado contra a população civil, caracterizando-se como crimes contra a 
humanidade.[15] Foram identificados 434 casos de mortes e desaparecimentos de pessoas sob a responsabilidade 
do Estado brasileiro durante o período de 1946-1988. Em capítulo referente à autoria de graves violações de direitos 
humanos, enumerou 377 agentes públicos envolvidos em distintos planos de participação: responsabilidade político-
institucional, responsabilidade pelo controle e gestão de estrutura e procedimentos e responsabilidade pela autoria 
direta de condutas que materializaram as violações. Disponível em: http://www.cnv.gov.br Acessado em 19 jun. 2020.

http://www.cnv.gov.br
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Tendências político-criminal brasileira e Segurança Pública

O autoritarismo penal em expansão no Brasil precisa encontrar limites nos 
preceitos fundamentais da dignidade humana como proposto por Baratta. Para 
tanto é preciso olhar para a Política Criminal como política pública de promoção 
de Direitos Humanos.

Para compreender a atuação dos movimentos político-criminais neste período 
em relação aos três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário -, além de 
considerar a política criminal mecanismo discursivo, social e político importante 
para definir os caminhos da criminalização primária e para determinar os 
limites de aplicação do poder punitivo, é fundamental partir da premissa de 
que a política criminal é política pública. (FERREIRA, 2016, p. 29)

É nesse sentido de política criminal como política pública que se torna possível 
uma nova estruturação estatal com vistas a defesa dos Direitos Humanos como 
política de segurança dos direitos fundamentais. A implementação de medidas 
estatais de promoção de direitos sociais, e por conseguinte manutenção da 
inviolabilidade dos direitos individuais e coletivos que se edifica um Estado 
Democrático de Direito.

A Política Criminal diversas vezes é entendida como sendo uma mera política 
de segurança pública. Tal associação é problemática porque dificulta justamente 
a participação dos diversos setores socias posto que não conseguem se dirigir ao 
campo próprio para sua atuação. Ainda se mostra relevante distinguir política 
criminal de política penal, sendo esta relativa à criminalização primária, e 
aquela como parte das políticas sociais. (ANIYAR DE CASTRO, 2005, p. 89; 
apud, FERREIRA, 2016, p. 31)

A Política Criminal, conforme já disposto anteriormente, expressa a forma como o 
Estado lida com a questão criminal valorando as condutas indesejáveis. A política 
criminal do Brasil no pós-Constituição tem se caracterizado precipuamente em 
duas vertentes: o populismo punitivo e o realismo de esquerda. 
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As tendências político-criminais brasileiras a partir de 1988 divergem em 
alguns aspectos, todavia a expansão penal é visível (FERREIRA, MASIERO 
e AMARAL MACHADO, 2018, p. 4). Esse cenário tem repercussões direta 
para o Estado sancionador que tende a se manifestar, baseado no discurso de 
endurecimento do combate ao crime, por meio do Direito Penal, ainda que isso 
restrinja cada vez mais os direitos fundamentais. Em cada Estado, a depender 
de sua estrutura, o poder gerará, condicionará, fomentará ou será inclinado a 
explicações ou versões da realidade. Ainda, existiram ideologias encarregadas 
de explicar e justificar cada atrocidade ocorrida na humanidade (ZAFFARONI 
e PIERANGELI, 2011, p. 62). 

O discurso como elemento essencial ao poder tem nas ideologias seu instrumento 
de manipulação, não só das pessoas, mas, sobretudo, da realidade. Portanto, a 
adoção de um discurso de endurecimento da intervenção penal por meio das 
estratégias de segurança pública pelo Estado sancionador, encontra nos atuais 
discursos políticos reverberação que preocupa a consolidação dos Direitos 
Humanos, devido justamente à ampliação do Direito Penal. Esses discursos 
reforçam a expansão penal e a percepção da realidade pela sociedade e pelas 
agências de controle. Isso porque as ideologias punitivistas orientam-se, em 
larga medida, por estereótipos, a exemplo dos “Direitos dos manos”, um discurso 
presente não somente no senso comum da população, mas também entre alguns 
aos operadores do direito.

Nesse contexto, a criminalidade, segurança pública, política criminal, direito 
penal e Direitos Humanos, são discutidos sem manter entre si uma relação de 
complementariedade, sem intercalar objetivos comuns, cujo resultado é uma 
expansão penal que carece de uma análise mais profunda e interdisciplinar.

Esta pesquisa está inserida no contexto da redemocratização brasileira após 
promulgação da Constituição de 1988, pois, é nesse período que a cidadania e os 
Direitos Humanos se desenvolvem mais efetivamente a partir das lutas e conquistas 
socias ocorridas, acordos internacionais de promoção e proteção aos Direitos 
Humanos, e pelo acesso à informação que caracteriza a atual era tecnológica. 
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Também é nesse período que os chamados crimes de rua vêm ganhando significativo 
espaço nos jornais, programas de TV, e se inserindo na pauta dos principais 
movimentos sociais que reivindicam reconhecimento de direitos. Como plano 
de fundo dessa realidade brasileira se encontra a lei de drogas (2006) responsável 
pela criminalização de usuários e traficantes que estatisticamente representam 
20,28% dos crimes praticados no Brasil segundo levantamento realizado pelo 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) em 2019. 

Em 1992 o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
entidade máxima na América de promoção e defesa dos Direitos Humanos, 
reafirmando seu compromisso com a promoção e defesa da dignidade humana 
estabelecida como fundamento do novo Estado. Além desse, outros pactos 
de proteção à dignidade humana que o Brasil aderiu trouxeram um impacto 
significativo, posto que gravíssimas violações a Direitos Humanos passaram a 
ter controle internacional.

A crescente expansão do poder punitivo estatal é evidenciada pela promulgação de 
legislação em matéria criminal. A título de exemplo podemos elencar o chamado 
pacote anticrime, a lei da importunação sexual, a lei do abuso de autoridade, a 
lei do crime de feminicídio, a lei de Organizações Criminosas, a lei dos Crimes 
Cibernéticos, a lei de lavagem de capitais, a lei Maria da Penha, a lei menino 
Bernardo, a lei de Drogas, a lei anticorrupção, a lei do novo rito do júri, a lei das 
liberdades sexuais, a lei seca de 2008, a lei de crimes hediondos, a lei de crimes 
ambientais, a lei do Marco Regulatório do Tráfico de Pessoas, a lei de crime racial, 
a lei de crime de tortura, dentre outras dezenas de legislações gerais e especiais 
que alteram os códigos penal, processual penal, além da lei de execução penal; 
todas elas com a intenção de dar resposta a conflitos sociais de natureza grave.

Essa expansão penal atravessou governos de direita e de esquerda. Nos 
governos conservadores e progressistas houve aumento constante nos índices 
de criminalidade, aumento demonstrado pelos dados do sistema de informações 
estatísticas do sistema penitenciário brasileiro mais utilizado (Infopen). Um 
sentimento permanente de insegurança se instaurou no país, fomentado, 
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sobremaneira, pela mídia, que passa a utilizar de forma mais intensa o crime 
como entretenimento, em programas de televisão, rádio, revistas e internet. 
Naturalmente, a pretensão social de que o Estado apresente uma resposta à 
criminalidade e violência faz com que o recurso à lei penal seja, nesse sentido, 
constante. Diante desse cenário, a intervenção punitiva do Estado se revela intensa. 

Compreender como um Estado liberal permite a expansão do poder punitivo 
que viola justamente a liberdade passou a ser objeto de pesquisas no campo das 
ciências sociais que tentam compreender esse paradoxo. 

Marcelo da Silveira Campos em sua pesquisa monográfica tentou identificar os 
vieses político-criminal das leis penais aprovadas de 1989 a 2006. A partir dos 
dados levantados o pesquisador revelou seis tendências, (i) leis mais punitivas, 
(ii) leis que se vinculam a uma política penal alternativa, (iii) leis que se voltam 
para novos arranjos institucionais, (iv) leis que buscam a criminalização de 
novas condutas, (v) leis que instauram privilégios a um determinado grupo 
da população e (vi) leis que combinam mais de uma dessas tendências em seu 
teor (FERREIRA, MASIERO e AMARAL MACHADO, 2018, p. 8). A tendência 
punitiva é a mais amparada pelo discurso midiático, pois seu alcance é maior 
do que o dos pesquisados e técnicos da área. O discurso político se apropria do 
midiático, e vice-versa, num sistema que se retroalimenta e reproduz o direito 
penal de emergência. 

A mídia cumpre o papel de conformar a “opinião pública” ao ideal político-
econômico que informa as políticas criminais. Bechara (2008, p. 420) nos alerta 
para as lições de Dalmo de Abreu Dallari,

O comportamento da grande Imprensa, que vem dando muita ênfase, ou 
mesmo prioridade, à violência, até mesmo nos programas ditos recreativos 
ou pseudoinformativos, tratando com escândalo as ações criminosas, 
transmitindo ao público a idéia de que todos, sem exceção, estejam onde 
estiverem, estão na iminência de sofrer alguma espécie de violência.
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A consequência principal dessa postura da grande imprensa, além dos danos 
às imagens dos envolvidos, é a pré condenação, a formação da opinião do 
grande público que, não raras vezes, influencia as decisões judiciais. Enquanto 
isso, o que menos se discute fora da academia são as causas da criminalidade e 
da violência com o intuito de elaborar políticas públicas de enfrentamento ao 
problema da criminalidade violenta.

Embora o Brasil sofra as consequências sociais por apostar numa política criminal 
punitivista, há um movimento que visa a promoção da dignidade humana através 
da criminalização de condutas atentatórias as liberdades e dignidade de grupos 
vulneráveis. É o que Clara Moura Masiero em sua tese identifica como sendo 
o realismo de esquerda.

Para Masiero nem toda expansão do direito penal representa populismo punitivo 
(política criminal irracional e desnecessária) e que seria possível expansão penal 
legítima e com efetividade aceitável, a que a autora classificou como realismo 
de esquerda, desde que presentes as seguintes variáveis: (i) decorrer de um 
problema social concreto; (ii) representar dano a um bem jurídico relevante; e, 
(iii) absorver discurso produzido pelos atores sociais envolvidos/afetados por 
esse problema (FERREIRA, MASIERO e AMARAL MACHADO, 2018, p. 7).

Ainda que se recorra ao Direito Penal como meio de controle social de 
enfrentamento à violências contra os grupos sociais vulneráveis, não se trata 
de reforçar um punitivismo, posto que, como bem alertou a pesquisadora, a 
criminalização na hipótese é legítima porque encontra discurso legitimador nos 
grupos sociais envolvidos. Além disso, o problema é concreto, basta analisar 
quaisquer dados acerca dos crimes que envolvam a Lei Maria da Penha para se 
verificar que há no Brasil uma violência sistemática contra a mulher. 

É nesses termos que Baratta entende ser possível a defesa dos Direitos Humanos, 
em outros termos, direitos constitucionais fundamentais. É possível a utilização 
do sistema da justiça criminal desde que sejam postas em prática estratégias 
de controle social mais justas e eficazes frente ao “referencial material” quando 
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existam e quando representem violações ao direitos humanos, como é o caso 
da proposta do realismo de esquerda (BARATTA, 1993, p. 58).

Mesmo sob regência da nova Constituição Cidadã, as violações a Direitos 
Fundamentais se intensificaram, sobretudo as praticadas pelo próprio Estado 
Sancionador. Fatos como o massacre promovido por policiais contra 111 presos 
do complexo prisional do Carandiru em São Paulo em 1992; o massacre de 
Eldorado do Carajás, que ocorreu em 17 de abril de 1996 no Pará, região norte do 
Brasil, em que policiais executaram dezenove sem-terra; a chacina da Candelária 
em 1993 onde oito jovens moradores de rua foram executados pela polícia 
no Rio de Janeiro, e mais recentemente a polícia do Rio de Janeiro disparou 
“acidentalmente” oitenta tiros contra pessoas dentro de um carro com uma 
morte confirmada4, revelam que graves violações a Direitos Humanos estão em 
curso no Brasil por parte das polícias. 

Os três casos apresentados são exemplificativos dentre inúmeras ocorrências da 
mesma natureza no Brasil, o que evidencia a estrutura de violência praticada 
pelo Estado através de suas agências contra a população em geral. Essa violência 
estrutural se evidencia, sobretudo durante a aplicação da lei de drogas. Os 
grupos sociais vulneráveis são os mais atingidos por esse sistema. A demanda 
por Justiça não ecoa apenas contra particulares, mas, sobretudo contra o Estado 
que vem sistematicamente violando Direitos Humanos legitimados por uma 
Política Criminal punitivista cada vez mais em expansão. Esses casos também 
trazem duas reflexões importantes para esta pesquisa. A primeira, é que são 
crimes praticado por agentes estatais de forma extremamente violenta contra 
grupos sociais já vulneráveis: presos, sem-terra e moradores de rua. A segunda 
reflexão é que a reprodução midiática dos casos gera um sentimento próximo 
ao de vingança contra os criminosos, dessa forma o clamor social por uma 
resposta urgente e firme do Estado é discurso uníssono na sociedade brasileira. 

4  “Exército dispara 80 tiros no carro de família no Rio e mata músico”. Folha de S. Paulo, 8 de abril de 2019, Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/militares-do-exercito-matam-musico-em-abordagem-na-
zona- oeste-do-rio.shtml. Acessado em 03 de junho de 2020.
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Daí que os grupos vulneráveis em processo de organização, tem conquistado o 
seu reconhecimento social, político e jurídico, como no caso da Lei Maria da 
Penha cujo objetivo é combater a violência contra mulheres; como também a 
mais recente qualificação do homicídio contra o feminino – feminicídio; quanto 
ao movimento negro, a Lei Antirracismo; a comunidade LGBTQIA+ que vem 
lutando por direitos como casamento civil e criminalização da homofobia, são 
exemplos de grupos sociais vulneráveis que usam o direito penal para combater 
a violência praticada contra si.

A violência monopolizada pelo Estado através do Sistema de Justiça Criminal se 
torna evidente pela atuação violenta das ações policiais, a violação de direitos e 
garantias fundamentais pelo Poder Judiciário quando do excesso de decretação de 
prisões provisórias e condenações à sombra dos princípios e garantias fundamentais.

O que as vozes das ruas têm a nos dizer?

As Políticas Públicas estatais trazem programas de ação com o objetivo de 
criar condições de existência digna de todos os cidadãos. Especialmente no 
Brasil, a segurança não entra nos debates de políticas públicas como política 
de segurança de direitos. Os programas de ação atuam em campos diversos, 
vão desde os programas de assistência social, educação, cultura, esporte, saúde, 
mas timidamente sobre segurança. As ações estatais de segurança percorrem 
o caminho trilhado pela atuação dos juristas. É dizer, as ações de segurança 
pública surgem a partir, ou em consequência, do direito, aliás a Política Criminal 
é quem dita as orientações sobre segurança pública.

A mídia aborda a questão criminal de maneira juridicamente problemática5. 
Percebe-se graves violações a direitos fundamentais cotidianamente nos 

5  Cf. (I) Araújo, Marcos José de. Programas policiais: fenômenos de audiência no rádio’ 01/07/2003 147 f. Mestrado 
em Comunicação Instituição de Ensino: Universidade Federal De Pernambuco, Recife Biblioteca Depositária: 
Biblioteca Central da UFPE. (II) Souza, Pedro Cysne Frota de. O crime como espetáculo de entretenimento - direito 
de imagem e liberdade de imprensa relativos aos programas policiais: aproximações entre Brasil, França e Estados 
Unidos ‘ 11/08/2017 136 f. Mestrado em Direito Constitucional Instituição de Ensino: Universidade De Fortaleza, 
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noticiários. Mas, a questão que se levanta são os efeitos sociais do cotidiano 
serem permeados por notícias sobre criminalidade, cuja consequência imediata é 
uma sensação de insegurança. O aumento dos índices de criminalidade associado 
ao aumento da sensação de insegurança, tudo amplamente explorado por essas 
mídias, leva a “opinião pública a reclamar uma postura mais firme do Estado.” 
(BECHARA, 2008) Uma sociedade amedrontada pela criminalidade violenta 
presente no seu dia-a-dia, ainda que exclusivamente pelo noticiário, “converte-
se, então, em uma pretensão social a que o Estado, por meio do Direito Penal, 
deve fornecer resposta” (BECHARA, 2008).

Após a Criminologia introduzir a vítima no campo de debate criminal, a sociedade 
se vê como tal quando ocorrem crimes contra os bens jurídicos sociais. Esses 
bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal podem ser classificados como de 
perigo abstrato posto que o dano é presumível a todos os membros da sociedade. 
Quando seus bens estão em perigo a tendência natural é reclamar do Estado 
uma postura firme de enfrentamento ao conflito social que se apresenta.

O anseio social por mais segurança se torna o subterfúgio discursivo que 
fundamenta a jurisprudência a decidir no âmbito criminal se valendo do 
argumento das “vozes da rua”. Esse argumento, de uma maior intervenção 
penal fundado no “clamor social”, legitima o discurso de emergência que torna 
as políticas de segurança pública não um instrumento de limitação do arbítrio 
punitivo estatal, mas um instrumento de intervenção punitivo mais contundente.

Fortaleza Biblioteca Depositária: Biblioteca Da Universidade de Fortaleza. (III) Tordoro, Marcos Antonio. A Ação 
Policial e os Direitos Humanos: Pesquisa sobre valores e atitudes de policiais militares paranaenses.’ 14/03/2014 132 
f. Mestrado Profissional em Políticas Públicas Instituição de Ensino: Universidade Estadual De Maringá, Maringá 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Da Universidade Estadual De Maringá. (IV) Assis, Adriano Baptista. Visão 
socioepistêmica das políticas públicas de segurança e Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública: uma leitura 
contemporânea’ 07/08/2014 142 f. Mestrado em DIREITO Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica 
De São Paulo, São Paulo Biblioteca Depositária: PUC-SP. (V) Alves, Poliana Sales. Bandido Bom é Bandido Morto 
Experiência estética e produção de sentidos nos programas policiais da televisão: o caso do Bandeira 2’ 26/08/2013 128 
f. Mestrado em Cultura e Sociedade Instituição de Ensino: Universidade Federal Do Maranhão, São Luís Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central da UFMA.
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Nesse sentido, os direitos fundamentais são relativizados a pretexto de uma 
garantia maior de segurança. Esse discurso encontra guarita não apenas na 
população, intimidada e amedrontada, mas também nas estruturas do sistema de 
Justiça Criminal. O problema reside no fato da desvirtuação das Políticas Criminais 
de segurança pública. Com já mencionado, as políticas criminais informam todo 
o saber penal. Portanto, na medida a política criminal adotada, fruto de uma 
reverberação social por mais segurança, relativiza direitos fundamentais inverte 
a lógica do Direito Penal liberal proposto ainda por von Liszt.

A intervenção penal deixa de ser excepcional e passa a ordinária. O direito penal 
não é mais um instrumento de contenção do Poder punitivo do Estado, mas 
seu aliado na violação das liberdades públicas. O perigo do discurso popular, 
fundado em um senso comum desvinculado a dados concretos da realidade, 
impõe ao legislador inovações legislativas cada vez mais restritivas de direitos, 
comprometendo o ideal do próprio Estado Democrático de Direito.

Conclusão

O sentimento social de insegurança, fundado nos crescentes índices de 
criminalidade atestados pelos órgãos estatísticos oficias, e não oficiais, provoca 
na população em geral um desejo de que o Estado apresente respostas rápidas, e 
se der efetivas, à criminalidade. Esse discurso de emergência relativiza direitos 
fundamentais em face da política criminal adotada a partir desse contexto, a 
política do populismo punitivo.

São vários os relatórios nacionais e internacionais que comprovam a sistemática 
violação à direitos fundamentais praticados em função dos pressupostos desse tipo 
de política criminal. Em meio a todos os avanços no âmbito dos Direitos Humanos 
que o Brasil tem experimentado, o populismo penal representa a contramão.

O atual debate público, interesse público e desejo de intervenção estatal, 
encontram legitimidade somente quando fundados não apenas em discursos 
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populistas, sobretudo no campo político partidário, mas também precisam estar 
embasados em dados concretos da realidade. A adoção do modelo de Estado 
Democrático de Direito não permite a relativização de direitos fundamentais com 
fundamento em preceitos que não sejam no sentido de promoção da dignidade 
humana, não somente de um indivíduo, mas de todos, inclusive dos que em 
algum momento da vida praticaram conduta delituosa. O fortalecimento dos 
direitos fundamentais passa, portanto, pelo debate honesto promovido e não 
com intuito de angariar eleitores, tampouco de alimentar audiência, mas pela 
premente defesa de políticas segurança dos direitos.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo abordar uma possível quebra de paradigmas existente na forma como 
a comunidade jurídica aplica a legislação de Direito Animal diste de práticas cruéis envolvendo o uso de animais no 
entretenimento humano, com foco especial na Vaquejada como manifestação cultural no Estado do Piauí. A metodologia 
adotada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi predominantemente a revisão bibliográfica, analisando diversos 
posicionamentos doutrinários e de publicações científicas, perpassando pelo ordenamento pátrio brasileiro. Nesse contexto, 
questiona-se: De que maneira o crescimento do Direito Animal impacta na atividade da Vaquejada, se considerarmos o uso 
de animais para entretenimento humano como práticas cruéis? Onde se encontra a ética ambiental da sociedade e o quanto 
vale a vida de um ser senciente? Tendo em vista que os relatos das atividades consideradas esportivas utilizando animais 
demonstram a prática cruel perante os animais não-humanos, bem como diante das considerações expostas ao longo do 
presente trabalho, fica evidente a necessidade de se compreender os animais de maneira dissociada do popular conceito 
jurídico de objetos ou “coisas”, carecendo estes de respeito, compaixão e empatia para romper os abalizadores que englobam 
a prática recorrente de maus tratos que os vitimizam em manifestações culturais, como no caso das Vaquejadas que ocorrem 
no Estado do Piauí. A esperança é que num momento futuro, mesmo que ainda distante da nossa realidade alçado num 
forte embasamento metodológico, haja mudança de percepção cultural ao longo do desenvolvimento das sociedades onde 
práticas de entretenimento com utilização de animais acabem de maneira definitiva. Para que isso aconteça, urge guarida no 
ordenamento jurídico com inovações no seara de legislação em defesa animal bem como maior sensibilização dos operadores 
do direito que diretamente abordarão os temas em seus julgados buscando maior empatia, para uma nova construção jurídica 
onde a percepção da quebra de paradigmas ocorrerá na consideração da Vaquejada como manifestação cultural.

about:blank
about:blank
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ABSTRACT:This paper aims to address a possible paradigm break in the way in which the legal community applies the 
Animal Law legislation apart from cruel practices involving the use of animals in human entertainment, with a special 
focus on Vaquejada as a cultural manifestation in the State of Piauí. The methodology adopted for the development of 
this research was predominantly the literature review, analyzing various doctrinal positions and scientific publications, 
passing through the Brazilian homeland order. In this context, the question is: How does the growth of Animal Law 
impact on Vaquejada’s activity, if we consider the use of animals for human entertainment as cruel practices? Where is 
the environmental ethics of society and how much is the life of a sentient being worth? Considering that the reports of 
activities considered sportive using animals demonstrate the cruel practice towards non-human animals, as well as the 
considerations exposed throughout this paper, it is evident the need to understand animals in a way dissociated from 
the popular concept. objects or “things”, lacking them respect, compassion and empathy to break out the supporters that 
encompass the recurrent practice of abuse that victimize them in cultural manifestations, as in the case of Vaquejadas that 
occur in the State of Piauí. The hope is that in a future moment, even though still far from our reality, based on a strong 
methodological foundation, there will be a change in cultural perception throughout the development of societies where 
animal use entertainment practices will definitely end. For this to happen, there is a need for shelter in the legal system 
with innovations in the field of animal defense legislation as well as greater awareness of the law operators who will directly 
address the issues in their judgments seeking greater empathy, for a new legal construction where the perception of breach 
of law. paradigms will occur in the consideration of Vaquejada as a cultural manifestation.

Keywords: Animal law. Cultural Manifestation. Vaquejada. Piauí. Brazilian legal system.

Introdução

É sabido que a vaquejada faz parte da cultura nordestina, em especial manifestação 
cultural do Estado do Piauí.

Na vaquejada, dois vaqueiros, cada um montado em seu cavalo, perseguem o 
boi na arena e, após emparelhá-lo com os cavalos, tentam conduzi-lo até uma 
região delimitada, onde deverão derrubar o boi puxando-o pelo rabo. Algumas 
regras de pontuação mudam de acordo com a organização do evento.

Dessa forma, maus tratos se revelam aos animais envolvidos. Laudos técnicos 
evidenciam consequências de diversas gravidades, como sofrimento físico e 
mental, muitas vezes a cauda é arrancada ou, no mínimo, sofre algum tipo de 
lesão, o que compromete os nervos e a medula espinhal do bovino, além de 
fraturas nas patas, ruptura de vasos sanguíneos e de intenso estresse.

Nesse panorama passamos a analisar a Vaquejada no Estado do Piauí à luz da 
legislação nacional, jurisprudência bem como estudos correlatos à temática.
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Desenvolvimento

Considerando a Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Animais 
Humanos e Não Humanos, proclamada publicamente em Cambridge, Reino 
Unido, no dia 7 de julho de 2012, texto esse assinado pelos participantes da 
conferência na presença de Stephen Hawking, e publicada no sítio da Francis 
Crick Memorial Conference (fcmconference.org). A comunidade científica 
atestou a seguinte premissa:

Nós declaramos o seguinte: “A ausência de um neocórtex não parece impedir 
que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes 
indicam que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, 
neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente como 
a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o 
peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os 
substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, 
incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo 
polvos, também possuem esses substratos neurológicos”. (CAMBRIDGE, 2012)

O art. 225 da CF/88 consagra a proteção da fauna e da flora como modo 
de assegurar o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. É, portanto, 
direito fundamental de terceira geração, fundado na solidariedade, de caráter 
coletivo ou difuso, dotado de “altíssimo teor de humanismo e universalidade” 
(BONAVIDES,2001. p. 523)

A crueldade contra os animais está prevista de maneira Constitucional no 
Art. 225 parágrafo 1°, inciso VII da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988) onde estabelece que: são proibidas as práticas humanas que submetem 
os animais à crueldade.

A legislação infraconstitucional que trata de crueldade contra os animais, 
especialmente o art. 32 da Lei nº 9.605/1988 (BRASIL 1988), que dispõe de 
crimes ambientais, se mostra insuficiente na definição do que seria crueldade.

https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/noticias/505535-stephen-hawking-genio-com-humor-completa-70-anos-de-idade-&sa=U&ei=jroVUJ6LL4Lb6wGY6oCQDg&ved=0CAsQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEgp-ZDOvI7tVkExNiMYH2G-0LrgA
http://fcmconference.org/
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Como vemos, tais normas não definem o significado de crueldade animal 
deixando essa tarefa para a doutrina especializada e, principalmente a cargo 
da jurisprudência, servindo as decisões dos tribunais como importante fonte 
do Direito Brasileiro.

O Superior Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro, 
tem como dever institucional salvaguardar a Constituição brasileira, sendo 
necessário compreender a percepção ambiental e animal que faz este tribunal 
em suas decisões por meio de análise de algumas de suas decisões. 

A crueldade animal não é um tema hegemônico. Confrontando o paradigma 
antropocêntrico, apesar de dominante, tem-se o pensamento de Laerte F. Lavai, 
segundo o qual: 

“Não seria exagero dizer que, no Brasil, em diversos setores (agronegócio, 
científico e sanitário) a crueldade se torna consentida, isto é, aceita pelo 
Poder Público como mal necessário. Isso para não falar daquela perfazida 
em eventos supostamente culturais e recreativos (rodeios, vaquejadas, circos, 
zoológicos, caça e pesca esportiva, etc.). que não raras vezes contam com o 
beneplácito do próprio Poder Público (LEVAI, 2006,p.176)”

Vale mencionar que um dos primeiros julgamentos que o STF enfrentou expondo 
a problemática da percepção da crueldade contra os animais foi o julgamento do 
Recurso Extraordinário nº 153.531, em que um dos órgãos fracionários daquele 
Tribunal (a 2º Turma) debateu e concluiu, de maneira inédita, que a prática da 
farra do boi constituía uma expressão de crueldade animal não amparada pela 
Carta Magna de 1988. De acordo com o entendimento do referido tribunal:

“A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos 
culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 
prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição 
Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade 
(BRASIL,1997).”
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Em que pese divergentes posicionamentos do significado de crueldade, alguns 
estudiosos se debruçam sobre a matéria, como temos:

“A crueldade praticada em nome da tradição tem seu apoio na defesa de um 
costume e prática de valor incalculável. Mesmo que a percepção não seja 
a mesma para todos, não faltam argumentos para se considerar que estas 
práticas, consideradas costumes, de moral arcaica, são uma crueldade sem 
tamanho com os animais não humanos. (FELIPE, 2006).”

O estado do Ceará chegou a editar a Lei nº 15.299/2013, regulamentando 
a atividade de “vaquejada” no Estado. A norma fixou os critérios para a 
competição e obrigou os organizadores a adotarem medidas de segurança 
para os vaqueiros, público e animais. 

O Procurador-Geral da República, no entanto, ajuizou ação direta de 
inconstitucionalidade contra a lei (ADI 4983/CE) onde juntou aos autos laudos 
técnicos que comprovam que as vaquejadas provocam consequências nocivas à 
saúde dos bovinos, tais como fraturas nas patas, ruptura dos ligamentos e dos 
vasos sanguíneos, traumatismos e deslocamento da articulação do rabo e até seu 
arrancamento, das quais resultam comprometimento da medula espinhal e dos 
nervos espinhais, dores físicas e sofrimento mental. Diante desses dados, o STF 
concluiu que é indiscutível que os animais envolvidos sofrem tratamento cruel, 
o que contraria o art. 225, § 1º, VII, da CF/88. A lei do Ceará foi considerada 
inconstitucional, mas a decisão do STF restringiu-se a esse julgado, limitando 
o efeito vinculante do acórdão o que não impediu o Congresso Nacional ou 
mesmo outros Estados editarem leis permitindo a vaquejada. Formalmente, 
tais leis não violam a decisão do STF.

Pouco mais de um mês após esta decisão do STF mencionada, em notória reação 
legislativa à ADI 4983/CE o Congresso Nacional editou a Lei nº 13.364/2016, 
que prevê o seguinte:



133

Artigo 
Vaquejada como manifestação cultural do piauí 

A quebra do paradigma à luz da construção jurídica do direito animal
Larissa Marques Barbosa, Juliana Castelo Branco Paz da Silva

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |   v. 8  |  n. 2  |  p. 127-136  |  jul./dez. 2020

Art. 1º Esta Lei eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas 
expressões artístico-culturais, à condição de manifestações da cultura nacional 
e de patrimônio cultural imaterial.

Art. 2º O Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-
culturais, passam a ser considerados manifestações da cultura nacional.

Nesse contexto, houve a promulgação da EC 96/2017, que acrescentou o § 7º 
ao art. 225 da CF/88 “para determinar que práticas desportivas que utilizem 
animais não são consideradas cruéis”. O verdadeiro objetivo desta emenda foi o 
de superar uma decisão do STF proferida em 2016 na qual o Tribunal declarou 
que a atividade conhecida como “vaquejada” era inconstitucional em virtude 
de gerar tratamento cruel aos bovinos. Veja a íntegra do § 7º que foi inserido 
pela EC 96/2017 no art. 225 da CF/88:

Art. 225. (...)

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não 
se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 
sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição 
Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure 
o bem-estar dos animais envolvidos.

Foi uma tentativa de superação legislativa da jurisprudência (reversão 
jurisprudencial), uma manifestação de ativismo congressual apontando assim 
um conflito de normas constitucionais sobre direitos fundamentais. De um lado, a 
CF/88 proíbe as práticas que submetam os animais a crueldade (art. 225, § 1º, VII);

De outro, o texto constitucional garante o pleno exercício dos direitos culturais, 
das manifestações culturais e determina que o Estado proteja as manifestações 
das culturas populares (art. 215, caput e § 1º). Essa divergência de interesses 
constitucionais deu ensejo a propositura da ADIn n.5728 ainda em tramitação 
e que questiona a constitucionalidade de tal Emenda 96/2017.
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Conclusão

Tendo em vista que os relatos das atividades consideradas esportivas utilizando 
animais demonstram a prática cruel perante os animais não-humanos, bem como 
diante das considerações expostas ao longo do presente trabalho, fica evidente 
a necessidade de se compreender os animais de maneira dissociada do popular 
conceito jurídico de objetos ou “coisas”, carecendo estes de respeito, compaixão 
e empatia para romper os abalizadores que englobam a prática recorrente de 
maus tratos que os vitimizam em manifestações culturais, como no caso das 
Vaquejadas que ocorrem no Estado do Piauí.

Ao se utilizar um discurso formalista pelas instituições jurídicas, muitas vezes 
há o desdobramento da ausência de percepção real dos problemas ambientais e 
animalistas, de maneira que o despertar para uma ética autenticamente ambiental 
se faz necessário no contexto nacional. 

A esperança é que num momento futuro, mesmo que ainda distante da nossa 
realidade alçado num forte embasamento metodológico, haja mudança de 
percepção cultural ao longo do desenvolvimento das sociedades onde práticas 
de entretenimento com utilização de animais acabem de maneira definitiva.

Nenhuma atividade, seja ela considerada esportiva ou não, tradicional ou não 
tem o direito de legitimar e sobrepor à vida de um animal.

A necessidade de um fortalecimento da dogmática do Direito Animal, norteada 
no princípio da dignidade animal é justificada para a construção de um panorama 
onde os animais sejam reconhecidamente independentes e livres, com vida digna 
e tratados com respeito por parte da sociedade rompendo a visão antropocentrista 
que considera maus tratos aos animais como práticas esportivas, ainda que nesse 
interregno de transição cultural sejam toleradas tais práticas.

Para que isso aconteça, urge guarida no ordenamento jurídico com inovações no 
seara de legislação em defesa animal bem como maior sensibilização dos operadores 
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do direito que diretamente abordarão os temas em seus julgados buscando maior 
empatia, para uma nova construção jurídica onde a percepção da quebra de 
paradigmas ocorrerá na consideração da Vaquejada como manifestação cultural.
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RESUMO: A presente pesquisa direciona-se para área do Direito Penal, tendo como finalidade discutir a temática da 
violência sexual no crime de estupro, cometido contra a mulher no atual cenário brasileiro, buscando entrelaçar o machismo 
enraizado culturalmente, assim como, a tendência a culpabilização da vítima e o aumento expressivo do problema. Foi 
mencionado de forma sucinta uma breve análise sobre alguns dos serviços oferecidos às mulheres vítimas de estupro, 
sob o amparo da legislação e as políticas públicas pertinentes. O objetivo geral é analisar os mecanismos jurídico-sociais 
e culturais que condicionam a culpabilização da mulher em crimes de estupro. De forma especifica propôs-se: discutir 
a evolução histórica da mulher frente à desigualdade de gênero; retratar a tendência a culpabilização da mulher, vítima 
do crime de estupro; verificar os fatores que inibem as vítimas em denunciar o agressor. Para fins de estudos buscou-se 
pesquisas bibliográficas, bem como, análise de dados através de um questionário aplicado por uma plataforma do Google, 
disseminada por link, através de mídias sociais. Os resultados demonstram que os aspectos histórico-sociais, baseados 
machismo e na desigualdade de gênero, fortalece a cultura da culpabilização da vítima como atenuante do crime de estupro, 
sendo importante a manutenção de uma rede de apoio profissional, estruturada com atendimento humanizado e equipe 
multidisciplinar capacitada em todos os municípios. Nesse contexto, foi possível constatar mediante a pesquisa que metade 
dos participantes acreditam que o crime do estupro está diretamente ligado ao machismo e que as vítimas quase sempre, 
são culpabilizadas.

Palavras-chaves: Estupro. Mulher. Machismo. Culpabilização.

ABSTRACT: The present research is directed to the area of Criminal Law, with the purpose of discussing the theme of sexual 
violence in the crime of rape, committed against women in the current Brazilian scenario, seeking to intertwine culturally 
rooted machismo, as well as the tendency to blame the victim and the significant increase in the problem. A brief analysis of 
some of the services offered to women victims of rape was briefly mentioned, under the protection of legislation and relevant 
public policies. The general objective is to analyze the legal, social and cultural mechanisms that condition the blaming 
of women in rape crimes. Specifically, it was proposed: to discuss the historical evolution of women in the face of gender 
inequality; portray the tendency to blame women, victims of rape; to verify the factors that inhibit the victims in denouncing 
the aggressor. For the purposes of studies, bibliographic research was sought, as well as data analysis through a questionnaire 
applied by a Google platform, disseminated by link, through social media. The results show that the historical-social aspects, 
based on machismo and gender inequality, strengthen the culture of blaming the victim as a mitigation of the crime of rape, 
and it is important to maintain a professional support network, structured with humanized care and a multidisciplinary team. 
trained in all municipalities. In this context, it was possible to verify through research that half of the participants believe that 
the crime of rape is directly linked to machismo and that the victims are almost always blamed.
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Introdução

Esta pesquisa tem como temática a violência sexual contra a mulher, direcionada 
à área do Direito Penal, a abordagem voltada ao crime de estupro, é estudada 
com foco nos fatores condicionantes da tendência à culpabilização da vítima, 
resgatando os aspectos históricoculturais e jurídico-sociais, que influenciam 
a sociedade a relativizar a conduta do agressor e a culpabilizar a vítima dos 
crimes contra a dignidade sexual, previstos na Lei nº 12.015, de 7 de agosto 
de 2009, a qual alterou de forma significativa o Título VI do Código Penal. 
Ainda é bastante comum na sociedade, a relação patriarcal, sendo a mulher 
considerada inferior ao homem, sendo assim, alguns se acham no direito de 
cometerem abusos contra essas mulheres, que eles imaginam ter posse. Um 
importante aspecto, quando se trata do crime de estupro, é a falta de coragem 
da vítima, em apresentar queixa perante autoridade, seja por constrangimento 
ou medo de serem julgadas.

O presente trabalho envolve o seguinte problema central: como se configuram 
os fatores jurídico-sociais condicionantes à culpabilização da mulher vítima de 
violência sexual? Nesse sentido, a pesquisa baseou-se, nas seguintes questões-
problemas levantadas: como os costumes machistas presentes na sociedade 
podem ser determinantes para o aumento, neste tipo de crime?

Que fatores condicionam a sociedade a relativizar a conduta do agressor e 
culpabilizar a vítima? Como os serviços públicos têm oferecido apoio à mulher, 
vítima de estupro?

O trabalho tem como objetivo geral, analisar os mecanismos sociais e culturais 
que condicionam a culpabilização da mulher em crimes de estupro. Para o 
alcance desse objetivo foram traçados objetivos específicos, que são: discutir 
a evolução histórica da mulher frente à desigualdade de gênero; retratar a 
tendência à culpabilização da mulher, vítima do crime de estupro; verificar os 
fatores que inibem as vítimas em denunciar o agressor e observar algumas das 
políticas públicas oferecidas a vítimas de estupro.



140

Artigo 
Violência sexual contra a mulher: os fatores sociais condicionantes da tendência à culpabilização da vítima
Renária Cruz Mota, Rosíria Mary Gonçalves Coelho

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |  v. 8   |  n. 2  |  p. 137-162  |  jul./dez. 2020 

Tendo como justificativa, o interesse da pesquisadora, em abordar uma temática, 
que afronta um dos princípios mais relevantes ao ser humano, que é a dignidade 
da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da República Federativa do 
Brasil, no que se refere à liberdade sexual, observando-se o aumento crescente 
deste tipo de crime no Brasil, mesmo diante de alguns avanços legislativos.

Parte-se da hipótese, de que crimes desta natureza encontram-se raízes históricas, 
pautadas em uma cultura machista, apoiada na trajetória da desigualdade 
de gênero e na luta pelos direitos das mulheres. Para muitos, o tema ainda é 
considerado tabu, por isso, faz-se necessário uma ampla discussão, tendo em 
vista, que se trata de direito garantido por lei e, também, por se tratar de uma 
questão moral. Se justifica de maneira social ao fato de que o trabalho ressalta 
a grande importância para analisar os comportamentos e os mecanismos da 
sociedade relacionados a este crime e a culpabilização da vítima.

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se 
fontes secundárias pertinentes às pesquisas realizadas por outros autores de 
livros e artigos eletrônicos, cuja base teórica teve como principal autor: Osterne 
(2011) retrata no seu trabalho a violência contra a mulher na dimensão cultural 
da prevalência do masculino.

A análise de dados se faz a partir de coleta de dados por uma plataforma do 
Google, disseminada por link através de mídias sociais, analisando os fatos 
da culpabilização social da mulher vítima de estupro e o machismo enraizado 
culturalmente, por meio de um questionário aplicado no Google Forms, contendo 
quatro questões fechadas, no sentido de responder os questionamentos apontados, 
de forma objetiva, atingindo o total de 172 pessoas.

O método de procedimento é o monográfico, pois consiste na investigação 
do tema, analisando todos os fatores que englobam a pesquisa, gerando um 
aprofundamento do assunto pesquisado.

No que se refere à tipologia da pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica, 
baseada em dados de segunda mão, ou seja, aqueles trabalhados por outros autores 
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e fontes secundárias obtidas, principalmente, por meio eletrônicos, como em 
repositórios de artigos online, além de livros e periódicos da área. Além disso, 
a pesquisa é exploratória porque partiu de um plano flexível concretizado por 
meio do projeto de pesquisa e, também, descritiva porque visa descrever um 
fenômeno social relativo à violência sexual contra mulher que é a tendência a 
sua culpabilização (GIL, 2008; MARCONI; LAKATOS, 2017).

Quanto a abordagem é qualitativa, tendo como finalidade a de compreender 
e analisar comportamentos sociais, acerca da pesquisa. Para Trivinos (1987) 
a representatividade de uma pesquisa não está inserida no maior números de 
sujeitos participantes, e sim, na qualificação da amostragem. Considera também 
algumas condições essenciais como: sujeitos e o ponto de vista do investigador.

Na análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, para se 
referenciar aos achados do levantamento bibliográfico e revisão de literatura. 
Também se fez uso de dados quantificáveis e estatísticos, para se mensurar a 
frequência de respostas obtidas nas tabelas em relação às alternativas apresentadas. 
Esses dados, foram expostos por meio de porcentagens.

Nesse contexto, este estudo está estruturado da seguinte forma: em um primeiro 
momento, descreveu-se um breve histórico e aspectos conceituais da trajetória 
da mulher na sociedade, desde a sua época de submissão à busca por igualdade 
e conquista de direitos, assim compreender os problemas histórico-culturais 
arraigados na sociedade atual. Em um segundo momento, abordou-se as políticas 
públicas de proteção a mulher e a legislação aplicável como medidas preventivas no 
combate a violência sexual contra a mulher. Já no terceiro momento, aprofundou-
se sobre o problema apontado, a situação da mulher vitimada perante a norma 
jurídica, a sociedade e a culpabilização da própria vítima, discutindo-se a 
importância da informação no combate a violência sexual contra a mulher e a 
ação penal adotada contra a dignidade sexual.
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1 Histórico da trajetória da mulher quanto a desigualdade de gênero

1.1 O Patriarcado Enraizado Culturalmente

A violência é um dos fatores que sempre se fez presente na vida das mulheres, 
constituída por uma cultura histórica e milenar, que a princípio restringia o 
espaço e papel da mulher na sociedade. Tais restrições as tornaram vítimas da 
violência de gênero como: discriminação e exclusão social. A medida em que 
se aprofunda nesse tema, surge uma pergunta relevante, sobre a motivação à 
prática no crime de estupro contra a mulher. No entanto, este questionamento 
levou a refletir, sobre os preceitos da sociedade , baseada no patriarcado, e numa 
cultura machista, sendo estruturada nos comportamentos sociais que cultuam 
uma relação de poder sobre a mulher, e com isso, a ignorância, o desrespeito e 
o domínio de posse, foram sendo alimentado durante séculos. Como mostra 
Telles e Melo (2003, p.29) ao dizer que:

A mulher foi obrigada a restringir sua vida às necessidades exclusivas da 
família. Rousseau, um dos ideólogos da Revolução Francesa (1789), considera 
a família a mais antiga forma de organização social, onde a ordem é dada 
pela própria natureza: “idosos naturalmente têm precedência sobre os 
jovens e homens têm naturalmente autoridade sobre as mulheres”. A própria 
palavra família – cuja origem está no latim, famulus, significa conjunto de 
escravos domésticos, considerando-se como parte desse todo, mulher, filhos 
e agregados- é uma demonstração de como foi se forjando um processo 
histórico de discriminação contra as mulheres.

Com um abreviado estudo, a respeito da desigualdade de gênero, foi possível 
notar o sentimento de fragilidade, em que essas mulheres viveram por longo 
tempo, reféns do próprio medo, dor e angústia, diante de uma submissão imposta 
por uma sociedade estruturada de resignação: considerando o homem um ser 
superior e digno de respeito em relação a mulher. Enquanto a mulher, tem que 
baixar a cabeça e ser submissa em todas as circunstâncias, somente, em razão 
de ser mulher. Contudo, fica evidente que a sociedade sempre foi pautada em 
valores diferenciados no tratamento de gênero, e mediante isso, vindo a cooperar 
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para a avanço de uma cultura machista e de violência, às quais muitas mulheres 
ainda são submetidas.

1.2 A Evolução Das Mulheres Na Busca De Igualdade

No que diz respeito, ao fator histórico da sociedade, percebe-se, que a mulher, 
sempre foi vista, de maneira inferior, em relação ao homem. Tanto, que grandes 
partes dessas mudanças, nos direitos de igualdade, são recentes.

Assim, a mulher sempre esteve numa situação de vulnerabilidade, principalmente 
se tratando do aspecto de violação sexual, pois além, de todos os fatores, que ser 
vítima de um crime dessa natureza, ainda tem a tendência a ser culpabilizada, 
quanto ao crime, sendo elencadas algumas indagações: questionamentos sobre o 
tamanho da roupa, o lugar que a vítima estava, com quem estava, e a que horas. 
Diante de tais posicionamentos, constituiu-se a ideia, de que, realmente o que, 
importa neste crime, é a negativa da mulher.

Durante séculos, a mulher sofreu com o menosprezo arcaico, tendo como base, 
a desigualdade de gênero, sendo condicionadas, a agir de uma determinada 
forma, que o corpo social impõe. Nesse sentido, as práticas machistas e os 
estigmas sociais pautados na submissão da mulher, estão impregnadas na atual 
sociedade brasileira. O próprio Código Penal, em seu Título VI explicitava 
essa visão tradicionalista arcaica, haja vista que tratava “Dos crimes contra os 
costumes”, expressão que já não traduzia adequadamente a realidade dos bens 
jurídicos protegidos no referido dispositivo, cuja redação da Lei nº 12.015/2009 
modificou para “Dos crimes contra a dignidade sexual”. Ainda nos moldes do 
Código Penal de 1941, o crime previsto no art. 213, deveria ser precedido de 
“conjugação carnal” para ser tipificado como estupro, condição essa modificada 
pela nova lei, como se verificará ao longo deste estudo. Para Bitencourt (2014, 
p. 38): A Lei n. 12.015/2009 alterou o Título VI do Código Penal, que passou 
a tutelar a dignidade sexual, diretamente vinculada à liberdade e ao direito de 
escolha de parceiros, suprime, de uma vez por todas, a superada terminologia 
“crimes contra os costumes”. Na realidade, reconhece que os crimes sexuais 
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violentos ou fraudulentos atingem diretamente a dignidade, a liberdade e a 
personalidade do ser humano.

As mulheres já têm conseguidos muitos direitos básicos, que lhe foram negados 
ao longo do tempo por questões culturais. Contudo, a mulher sempre esteve 
em uma posição de inferioridade, na qual cooperou para que se tornassem as 
predominantes vítimas de violência, em específicos aos crimes sexuais, tendo 
enfoque no estupro. Apesar, de muitas lutas e movimentos feministas em busca 
de igualdade, só foi possível mudar um pouco a visão desse cenário, com o 
avanço na legislação brasileira, tendo em vista que a mentalidade sociocultural de 
inferiorização da mulher, parte dos princípios éticos de uma sociedade arcaica.

Neste sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no artigo 
5ª inciso I, ressalta a igualdade entre homens e mulheres, em direitos e obrigações. 
De acordo com o artigo citado, a igualdade deve prevalecer entre os gêneros, 
sendo que não se faz distinção, a todos são dados os mesmos direitos, e que estes 
deverão ser resguardados. No entanto, não deve prevalecer desrespeito quanto 
a figura da mulher, visto que não se pode fornecer tratamentos diferenciados 
a pessoas iguais.

1.3 A cultura machista e a violência contra a mulher na sociedade atual

O machismo na sociedade, se justifica no fato, de que quando a vítima resolve 
expor o agressor, fatos, como discutir essa culpabilidade, acontecem por meio 
social. Para Osterne (2011) o machismo é definido como uma tendência à 
naturalização dos privilégios masculinos e da subordinação feminina, presente 
de forma naturalizada na dimensão cultural da sociabilidade brasileira.

Apesar das conquistas e avanços alcançados pelas mulheres, nos dias atuais, o 
machismo ainda é um dos grandes problemas a ser combatido, uma vez, que é fruto 
de uma sociedade patriarcal em que o gênero masculino é colocado em posição 
superior ao feminino. Contudo, essa herança sociocultural tem como tendência 
diminuir a figura feminina perante a sociedade, impondo condições ou regras 
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de conduta a serem seguidas por mulheres. Regras essas, que só demostram o 
quanto a sociedade continua machista, digo, não somente o machismo praticado 
por homens, mas também por mulheres, porque são comportamentos enraizados 
no social brasileiro. Nesse sentido, Dias (2015, p. 24) reforça que:

a sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que impõe a 
necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de todos. O fundamento 
é cultural e decorre da desigualdade no exercício do poder, o qual gera uma 
relação de dominante e dominado.

Em conformidade com a autora, vale lembrar que tais valores carregados de 
preconceitos excitam a práticas de crimes sexuais contra mulheres, haja vista, 
que há uma desvalorização da mulher ou da sua conduta.

2 Violência sexual contra a mulher no crime de estupro

Um dos principais desafios da vítima de estupro é efetuar a denúncia, a base deste 
problema é o machismo, que faz com que a sociedade julgue comportamentos 
da mulher, os preceitos carregados nessa cultura de julgamento perante a vítima 
enfraquecem cada vez mais a voz dessas mulheres que lutam por justiça e 
igualdade de gênero. Esses pensamentos reforçam e influenciam de certo modo 
a conduta de alguns agentes para prática desses delitos. O pouco amparo social 
e os julgamentos recorrentes são as peças fundamentais para desencorajar 
denúncias desse crime, não é surpresa que os números de casos no país sejam 
muito maiores do que os registrados, isso traz uma sensação de impunidade para 
quem comete a prática criminosa, é simplesmente cruel, culpar a mulher pela 
violência sexual, que ela mesmo sofreu, sendo uma grave violação aos direitos 
das mulheres, causando assim grande insegurança.

2.1 A cultura do estupro no atual cenário brasileiro

A cultura do estupro vem se tornado cada dia mais presente na sociedade 
moderna, contudo, tem deixado seríssimas sequelas em grandes partes das 
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mulheres vítimas deste crime, em virtude das agressões físicas, sexuais e 
psicológicas sofridas.Acredita-se que a mulher vítima do crime de estupro, 
nunca mais será a mesma, pois os seus medos, traumas e vergonha diante da 
exposição, faz com que essa vítima se sinta, eternizada violentada, pois carrega 
consigo, essa sensação de desespero, insegurança, medo e pavor.

A Cartilha informativa elaborada pela Comissão de Defesa dos Direitos das 
Mulheres da Câmara dos Deputados (2018) define como crime de estupro, todo 
comportamento violento, no sentido de intimidar ou constranger, colocando em 
risco a integridade e a liberdade sexual de um indivíduo. No entanto, percebe-
se, que além da forte tendência de uma cultura machista, há também, outros 
fatores condicionantes da sociedade como: como alcoolismo, drogas, falta de 
estrutura econômica, educacional e familiar, tem contribuído muito para o 
aumento desse tipo de crime.

O crime de estupro pode estar fortemente ligado a identidade de gênero, Osterne 
(2011, p. 131) afirma que “as desigualdades de gênero se alicerçam na existência 
de uma histórica e cultural hierarquia entre homens e mulheres, com primazia 
do masculino, respaldada na “lógica” da diferença biológica entre os sexos”.

Nas últimas décadas, histórias de violência sexual, de modo especifico o “estupro” 
tem constantemente dominado o noticiário, sendo motivos de preocupação, por 
se tratar de um problema global e que tem vitimizado milhares de mulheres. 
Mediante ,esses noticiários violentos, que são mostrados constantemente, 
percebe-se que este tipo de crime tem crescido de maneira alarmante no país, 
como aponta a cartilha Mapa da violência contra a mulher (2018), Câmara 
dos Deputados 55ª legislatura – 4ª sessão legislativa, uma pesquisa realizada 
pela Associação de Educação do Homem de Amanhã de Brasília (HABRA).Os 
dados levantados pela pesquisa apresentam um cenário preocupante, uma vez 
que a mídia brasileira veiculou 32.916 casos de estupro no país entre os meses 
de janeiro e novembro de 2018.O levantamento foi dividido em três categorias 
diferentes desse crime sendo: a) 29.430 vítimas de estupro comum. b) 3.349 
casos de estupro coletivo. c) e 137 vítimas de estupro virtual.
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A pesquisa buscou também avaliar a relação do agressor com a vítima, e constatou 
que 49,8% dessas mulheres foram violentadas por companheiro os parentes 
e 31,2% das vítimas foram por pessoas desconhecidas e 15,3% por pessoas 
conhecidas da família e 3,7% por vizinhos. No entanto é possível perceber que 
o grau de relação do agressor na maioria dos casos tem uma proximidade com 
a vítima seja laços sanguíneos ou de confiança e com isso a chance de ocorrer 
o abuso termina se tornando maior, onde aproveitam dessa confiança para 
realizarem o estupro.

No Código Penal brasileiro pelo artigo 213, caput, como qualquer ato libidinoso, 
Prado (apud GRECO, 2010, p. 582) elenca alguns atos que são considerados 
libidinosos e diversos da conjunção carnal, como: a fellatio ou irrumatio in ore, o 
cunnilinguns, o pennilingus, o annilingus (sexo oral); o coito anal, inter femora; 
a masturbação; os toques e apalpadas do pudendo e dos membros inferiores; a 
contemplação lasciva; os contatos voluptuosos, entre outros.

Ainda de acordo com a pesquisa supracitada, percebe-se que cultura do estupro 
está presente em todas as fases da vida da mulher, sendo considerado uma das 
manifestações da violência de gênero mais cruéis na sociedade contemporânea, 
por se tratar de um instrumento de poder e dominação sobre a vítima. Os dados 
revelam que no ano de 2018, o maior número de ocorrência de estupros acometeu 
crianças e adolescentes, ou seja, menores de 14 anos, com um percentual de 43% 
das vítimas. De modo, que esse grupo são considerados os mais vulneráveis, e 
por isso termina se tornando um alvo fácil e com menos poder de resistência. 
Seguido das mulheres em faixa etária entre 18 e 59 anos, com um percentual 
de 35%. isso, se deve ao fato dessas mulheres serem mais jovens, independentes 
em relação ao mercado de trabalho e estudo, ou seja, tem mais mobilidade na 
sociedade. As mulheres entre 15 e 18 anos foram 18% do total de casos registrados 
em 2018. Verifica-se também que o número de pessoas consideradas idosas foi 
o indicador da faixa etária em que sofreu menos tipo de violência sexual no 
ano citado, chegando apenas a 4% das vítimas do crime de estupro. Tendo em 
vista que o grupo que apresentou maior caso de violência sexual é considerado 
estupro de vulnerável. Diante dos fatores expressos, onde os fatos sociais podem-



148

Artigo 
Violência sexual contra a mulher: os fatores sociais condicionantes da tendência à culpabilização da vítima
Renária Cruz Mota, Rosíria Mary Gonçalves Coelho

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |  v. 8   |  n. 2  |  p. 137-162  |  jul./dez. 2020 

se demostrar como condicionantes para práticas de crimes sexuais, o simples 
comentário sobre a roupa curta da mulher, a simples indagação machista feita por 
muitos, tanto homens, como mulheres, estão englobados no real crescente número 
de crimes sexuais contra mulheres. No ano de (2018) A Cartilha informativa 
elaborada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara dos 
Deputados define um total de 32.916 vítimas. Ressaltando que os direitos da 
mulher e de sua inviabilidade de seu corpo, mesmo ela estando em relações 
afetivas, sendo a relação sexual constituída de dever recíproco.

2.2 A dificuldade que as vítimas têm em denunciar o agressor no crime 
de estupro

A palavra da mulher, vítima deste crime de estupro em muitos desses casos 
é visto com desconfiança, sabemos que muitas dessas vítimas não prestam a 
denúncia por carregarem o medo de não acreditarem nela, onde muitos desses 
casos restam apenas a palavra da mulher como elementos do crime. Tendo suas 
vozes caladas pelo medo de serem desacreditadas, de serem julgadas até mesmo 
por pessoas próximas, medo de não encontrar apoio no ambiente familiar, 
todos esses são fatores alimentados socialmente. Osterne (2011, p. 132) afirma 
que:” a desigualdade de gênero é um fenômeno transversal à sociedade, e que 
desconhece a fronteira de classe social e de raça/etnia.” Na visão da autora é 
um problema que afeta o mundo inteiro e atinge mulheres em todas as idades, 
graus de instrução, estado civil, classe social, orientações religiosa e sexual, 
condições física e mental.

Além da violência física sofrida, vem também psicológica, onde o agressor 
geralmente é próximo a vítima, fazendo ameaças, de modo que acaba exercendo 
um poder sobre essa mulher agredida, por isso é que muitas vezes se cala, grandes 
pesquisas já comprovaram que apenas uma pequena porcentagem de mulheres 
vítimas de estupro, presta a devida denúncia contra o agressor.

Um fator que contribui para o baixo número de denúncias, de crime sexual, 
é o fato das vítimas se sentirem envergonhadas por terem passado por essa 
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situação, de alguma forma as vítimas chegam até, a se sentirem culpadas, ou 
pensarem que contribuiu de alguma forma, para sofrerem tão violência, essa 
culpa é alimentada historicamente. Desde os primórdios esses sentimentos de 
vergonha e culpa se fazem presentes, e podendo isso, refletir no comportamento 
do agente, sentindo-se encorajado para prática delituosa, aspectos esses, podendo 
levar o sujeito a praticar posteriores atos, com outras vítimas.

Outro aspecto que colabora para que a vítima de estupro não formalize a 
denúncia, é o pelo fato de ter que reviver diversas essas experiências por meio 
de oitivas e depoimentos, sendo questionadas sobre a veracidade da história, 
com detalhes perturbadores para a mesma, provocando na vítima, uma grande 
carga emocional, tendo ainda, que passar por vários exames constrangedores. 
Todo esse processo, faz com que muitas vítimas desistam de prestar queixa, 
pois são procedimentos que não as acolhem devidamente e precisando ainda 
lidar, com a dúvida e o medo de enfrentar todo esse processo, e não resultar na 
devida condenação do agressor.

2.3 Apoio oferecido às mulheres vítimas de agressão sexual

O crime de estupro, não deve ser considerado somente como violência contra 
a mulher, mas também, caso de saúde pública, tendo em vista, que gera graves 
danos, tanto ao físico quanto psicológico de suas vítimas, precisando serem 
amparadas por serviços humanizados e capacitados. Em decorrência do grande 
número de casos, relativos ao crime de estupro, o país tem se desenvolvido, 
na ampliação de centros especializados, onde a mulher vitimizada, encontra 
apoio. Sendo, todos os serviços considerados essenciais, voltados à saúde da 
mulher e com atuação multiprofissional, e acolhimento humanizado, oferecendo 
principalmente apoio psicológico, e emocional.

De acordo com Villela e Lago (2007) é necessário enfrentar esta problemática 
nos âmbitos públicos de segurança, do direito e da saúde, pois a violência sexual, 
provoca uma gama variada de consequências às suas vítimas.
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Um dos grandes problemas que a mulher precisa enfrentar, após sofrer o crime 
de estupro, é ter que lidar com o trauma e com toda a tensão psicológica, tendo 
danos irreparáveis e acarretando diversos comportamentos, como: a depressão, 
e o síndrome do pânico. Por isso, se faz fundamental o apoio psicológico, no 
sentido de ajudar essas mulheres a passarem pela dor de serem violentadas 
sexualmente, e terem suas vidas mudadas, diante da sociedade.

A OMS (2012) afirma, que esta violência, pode levar a vítima à depressão, ao 
transtorno do estresse pós-traumático, a dificuldade para dormir, distúrbios 
alimentares, estresse emocional e tentativas de suicídio. Sobretudo, há garantias 
de direitos para essas vítimas que passam por essas situações, onde o poder 
público, destina ajuda especial para as vítimas, visto que essa violação de direitos 
vai contra os direitos humanos, garantia internacional e constitucional de direitos 
e garantias resguardados para todos os indivíduos, sem distinção de gênero.

A violência sexual deve ser tratada como um problema social, devendo oferecer 
apoio a vítima, com valorização a palavra da mulher, pois quando, a sociedade 
se cala diante disso, ela está sendo conivente. No entanto, apoio social, moral, 
em alguns casos, é fundamental para que essas mulheres se sintam seguram 
em denunciar.

As sequelas, para a vítima do crime de estupro trazem graves consequências, 
incluindo distúrbios psicológicos acarretados do trauma, afetando fatores de 
ondem física como infecções, lacerações, e doenças sexualmente transmissíveis, 
como também uma possível gravidez (DINIZ et al, 2007).

Muitos são os transtornos pós-traumáticos, como já foi citada a depressão, 
mas existem outros fatores resultantes como a ansiedade, sentimento de medo 
de vivenciar a situação novamente, síndrome do pânico, para que esses fatores 
sejam controlados e prevenidos é necessário acompanhamento psicológico 
para as vítimas. Por isso, se justifica a pressa no atendimento dessas mulheres 
vítimas de estupros.
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De acordo com a Política de Humanização (PNH) (2010, p.01):

O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalhos em saúde, 
de forma a atender a todos que procuram o serviço de saúde, ouvindo seus 
pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e 
da as respostas mais adequadas aos usuários. Ou seja, requer prestar um 
atendimento com resolutividade e responsabilização orientando, quando 
for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para 
continuidade da assistência, e estabelecendo articulações com esses serviços 
para garantir a eficácia desses encaminhamentos.

Diante disso, considera importante o apoio à vítima, tanto da família, quanto da 
sociedade e órgãos competentes, sendo primordial para a recuperação e superação 
da mulher, e sobre tudo, que sua palavra seja aceite como caracterização do 
crime, evitando maiores questionamento e culpabilidade.

3 Legislação e políticas de proteção à mulher vítima de estupro

Retratar a Lei Maria da Penha, nas suas especificações do estupro e as políticas 
de apoio, que asseguram as vítimas deste crime, recomenda que seja feita de 
forma humanizada com atendimento especializado, pois a mulher estará em 
uma condição de vulnerabilidade, agredida sexualmente e psicologicamente, 
devendo então serem tomados todos os cuidados para não agravar seu quadro 
de saúde. Ela passará por exames periciais necessários, assistência psicológica 
e social, criando assim, um ambiente onde a vítima se sinta segura.

3.1  Lei Maria da Penha no enfrentamento a violência sexual no combate 
ao crime de estupro

Ao longo do tempo, ocorreram várias mudanças na legislação, em relação a 
esse crime contra mulher, novas leis foram criadas, para servir de apoio e na 
tentativa de coibir essas práticas delituosas, a exemplo, a recente mudança no 
código penal onde o crime de estupro passou a ser de forma incondicionado a 
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denúncia da vítima, a Lei 11.340/06, conhecida como a Lei Maria da Penha, que 
já está em vigor a algum tempo, trouxe mais garantias para mulheres vítimas, 
não só de violência sexual, mas também de outros tipos de crimes. Todas essas 
medidas, vem em um único sentido, que é apoiar juridicamente essas mulheres, 
de forma, que os sujeitos que pratica esse crime, sinta essa nova política de não 
tolerância pela legislação efetiva do país.

A Lei Maria da Penha, visa amparar mulheres vítimas de qualquer tipo de 
violência, em caráter doméstico, familiar e de relações afetivas. Foi uma grande 
conquista no aspecto legal, tendo grande representatividade, visto que a lei carrega 
esse nome por ser criada depois que Maria da Penha buscou seus direitos, após ser 
agredida por diversas vezes, pelo companheiro, somente validados seus direitos, 
frente ao comitê internacional, onde o mesmo foi penalizado, representada uma 
luta da vítima para que seu agressor, fosse então responsabilizado pelos seus atos.

Essa lei é conhecida nacionalmente, muitas mulheres são cientes do caráter 
amparador, que ela traz para as vítimas, abraçando juridicamente e com 
procedimentos humanizados. Essas vítimas, têm buscado também no sentido 
de prevenção da prática de tais crimes, vindo para acabar com a ideia, de que a 
agressão contra a mulher passaria em puni, quebrando assim, os valores sociais 
arcaicos de naturalização de violência contra a mulher, aspecto fortemente presente 
no cenário social, buscando assim, uma mudança cultural de pensamentos 
machistas, e visando a proteção da mulher nesses vínculos descritos na lei.

O artigo 7 desta lei, traz as diversas formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, onde o inciso III retrata a tipificação da violência sexual.

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; 
ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
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A garantia da não violação sexual está garantido na lei, para essas relações 
específicas, sendo reconhecido a liberdade sexual da mulher, mesmo casada ou 
em união estável, se a relação não for consentida será tipificada como estupro. 
A Lei Maria da Penha garante serviços especializados no atendimento dessas 
mulheres com assistência social, saúde e segurança pública.

3.3 Rede de proteção à mulher vítima de violência sexual

O acolhimento humanizado da vítima é um fator primordial, para a qualidade 
e a humanização desse atendimento. É necessário que sejam adotadas um 
conjunto de medidas com posturas e atitudes de profissionais, que imprima 
credibilidade à mulher. Acima de tudo, deve haver respeito e solidariedade 
para compreender suas angústias e expectativas. Essas mulheres em situação de 
violência sexual devem ser sempre informadas, sempre a cada procedimento que 
deverá ocorrer, no entanto, deverá ser respeitada caso se recuse a realização de 
algum procedimento, levando em conta o seu estado emocional. Esse atendimento 
deve considerar as seguintes recomendações:

a) que a vítima de violência sexual não é culpada pela agressão sofrida, 
assim, é importante evitar julgamentos preconceituosos sobre as causas 
da agressão (local, horário, roupa, comportamento sexual etc.); b) que a 
vítima se encontra extremamente fragilizada psicologicamente, por nutrir 
sentimentos de vergonha e culpa. c) a história da pessoa com ênfase nas 
informações relativas à violência (quem, onde e como aconteceu); d) as 
providências já tomadas pela vítima e/ou familiares, tais como atendimento 
médico de emergência, boletim de ocorrência policial, exame de corpo de 
delito, notificação compulsória; e) que se a vítima engravidar ou suspeitar de 
gravidez, é preciso identificar claramente a demanda trazida por ela, focalizada 
nos seguintes aspectos :identificação do desejo de interrupção da gravidez, 
discussão a respeito dos direitos legais garantidos à mulher (a lei garante o 
direito de interrupção da gestação em caso de estupro), identificação dos 
fatores morais ou religiosos que possam influenciar na escolha da mulher 
e discussão de alternativas à interrupção da gravidez, como a entrega da 
criança à adoção e a orientação à realização de pré-natal; f)identificação de 
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redes de apoio familiar e social à mulher. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO RIO GRADE DO SUL, 2010, p 59.)

Um dos grandes entraves para a busca de atendimento, é pela falta de informação 
da própria vítima, por não ter conhecimento de seus direitos, seja também, por 
medo de um julgamento preconceituoso, ou não confiar nos órgãos competentes. 
Por essa razão, os profissionais de acolhimento, devem ser qualificados e sobre 
tudo, humanizados, para que possam ganhar a confiança da vítima.

4 Análise de dados e resultados

Foi realizado um pesquisa, através da aplicação de um questionário, por meio 
de formulário disponibilizado na plataforma Google Forms, que é utilizada 
para criar e analisar pesquisas, fazendo coleta de dados, através de redes sociais, 
compartilhando através de link, onde foi aberta a pesquisa no dia 23 de maio de 
2020, no horário de 16:00 horas, liberado até às 16:40 horas do dia 25 de maio do 
corrente ano, atingindo a quantidade de 172 pessoas, importante ressaltar que o 
estudo não fez um levantamento de sexo, idade ou escolaridade dos participantes.

Nesse sentido, o primeiro questionamento foi sobre a opinião das pessoas em 
relação a contribuição do fato da mulher estar usando roupas curtas para os 
ataques sofridos, cujos dados estão expostos na Tabela 1.

Tabela 1 - Vítimas que estavam usando roupas curtas, na sua opinião, contribuíram 
para serem atacadas?

Resultado da pesquisa
Respostas Total de entrevistados Porcentagem
Concordo totalmente 172 5,2%
Concordo parcialmente 172 16,3%
Discordo 172 78,5%
Não consigo opinar 172 0

Fonte: Google Forms
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A maioria expressiva, compondo a porcentagem de 78,5% discordou de tal 
questionamento. Existe algumas situações as mulheres vítimas de estupros são 
questionadas a respeito do tamanho da roupa que usavam no momento da 
agressão, nesta pesquisa a porcentagem de 16,3% concorda parcialmente sobre 
tal afirmativa, o que significa que das 172 pessoas que alcançou a pesquisa, 26 
acreditam que possa sim ter algum tipo de relação. Para Porto (2014, p.22):

Por trás da afirmação, está a noção de que os homens não conseguem 
controlar seus apetites sexuais; então, as mulheres, que os provocam, é que 
deveriam saber se comportar, e não os estupradores. A violência parece 
surgir, aqui, também, como uma correção. A mulher merece e deve ser 
estuprada para aprender a se comportar. O acesso dos homens aos corpos 
das mulheres é livre se elas não impuserem barreiras, como se comportar e 
se vestir “adequadamente”

Mesmo que minoritariamente é possível diagnosticar um comportamento onde 
ainda se tenta justificar o crime de estupro com condutas das vítimas, verificou-
se que a afirmação não procede.

Então, se prosseguiu com o questionário perguntando sobre a relação entre o 
comportamento da mulher e a ocorrência de menos estupros, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Se as mulheres se comportassem de modo ‘’recatado’’ tido como 
correto socialmente, na sua opinião, haveria menos estupros?

Resultado da pesquisa
Respostas Total de entrevistados Porcentagem
Concordo totalmente 172 6,4%
Concordo parcialmente 172 28,1%
Discordo 172 62,6%
Não consigo opinar 172 2,9%

Fonte: Google Forms
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Uma porcentagem contida nos 28,1% acredita, parcialmente nessa afirmativa, o 
que endossa o conceito, de que um aparte considerável acredita que tem preceitos 
a serem seguidos pelas mulheres. Apesar das mudanças e transformações sociais 
em relação a pensamentos arcaícos sobre o comportamento, que deve ser seguido 
pela mulher, permanece presente socialmente, expressando o número de 46 dos 
pesquisados, concordarem parcialmente com a afirmativa em questão. Conforme 
afirma Oliveira (2014, p. 9):

O medo do crime e da iminência da violência limita de várias maneiras a vida 
das mulheres, desde o aparentemente inofensivo ritual de não andar sozinha 
à noite, até formas mais restritivas, como não aceitar certos trabalhos, não 
frequentar aulas noturnas, evitar totalmente as ruas, ou ignorar os piropos 
na rua. Desde modo, o medo da violência reforça a hierarquia dos sexos e 
organiza um consentimento sobre os códigos comportamentais e a identidade 
sexual normativa das mulheres.

Observa-se, que muitas mulheres são atingidas pelo medo de estarem fora deste 
padrão criado para estabelecer condutas a serem seguidas por mulheres.

Desse modo, avançou-se no questionário perguntado se a sociedade tem a 
tendência a culpabilizar a vítima de estupro, cujos dados estão expostos na 
Tabela 3.

Tabela 3 - Você acredita que a sociedade tente a culpabilizar a vítima de estupro?

Resultado da pesquisa
Respostas Total de entrevistados Porcentagem
Concordo totalmente 172 44,4%
Concordo parcialmente 172 36,6%
Discordo 172 16,6%
Não consigo opinar 172 2,9%

Fonte: Google Forms
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Um questionamento importante, em relação ao trabalho, foi em frente a 
culpabilização da vítima de estupro, a maioria concordou que a vítima sofre 
sim, uma culpabilização social, uma porcentagem considerável de 36,6% disse 
concordar parcialmente com a afirmação. Apesar do pequeno número de 
integrantes, a pesquisa endossa a afirmativa, de que há um pensamento presente, 
que a ideia de culpabilização fica evidente. Assim, Greco (2013, p. 493) elucida:

Ninguém duvida da violência em que os estupros são praticados, do pavor que 
os estupradores infundem em suas vítimas para que não exerçam qualquer 
tipo de reação sob pena de perderem sua vida [...]em um passado não muito 
distante, considerava – se a vítima do estupro culpada pela sua própria sorte, 
por não ter esforçado suficiente no sentido de evitar a penetração do agente, 
posição que não se pode mais sustentar hoje em dia.

A palavra da vítima no crime de estupro tem grande relevância, mas mesmo assim 
muitas vítimas ainda são obrigadas a lidar com o fato de serem culpabilizadas 
por terem sofrido a agressão sexual, o que vale ressalta que agrava a situação 
psicológica da mulher. Muito se fala que apenas uma pequena quantidade de 
mulheres que denunciam o crime de estupro, a pesquisa expressa justamente 
esse pensamento onde as mulheres vítimas desses crimes se sentem julgadas e 
isso venha a dificultar uma possível denúncia.

Diante desse diapasão, questionou se na opinião dos participantes, o machismo 
propaga o crime de estupro, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Você acredita que o machismo propaga o crime de estupro?

Resultado da pesquisa
Respostas Total de entrevistados Porcentagem
Concordo totalmente 172 50,9%
Concordo parcialmente 172 31,6%
Discordo 172 11,7%
Não consigo opinar 172 5,8%

Fonte: Google Forms
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Questionados sobre o machismo presente na atual sociedade, a maioria com a 
porcentagem de 50,3%, disseram concordar totalmente com a afirmação, o que 
expressa o corpo do trabalho. Segundo os autores Cerqueira; Coelho (2014, p.2):

A violência de gênero é um reflexo direto da ideologia patriarcal, que demarca 
explicitamente os papéis e as relações de poder entre homens e mulheres. 
Como subproduto do patriarcalismo, a cultura do machismo, disseminada 
muitas vezes de forma implícita ou sub-reptícia, coloca a mulher como 
objeto de desejo e de propriedade do homem, o que termina legitimando e 
alimentando diversos tipos de violência, entre os quais o estupro

Partindo do princípio de que a sociedade estimula esse comportamento de 
superioridade no sexo masculino geradas pelo sistema patriarcal, fazendo com 
que a mulher seja vista nestes casos de estupros como objeto. O machismo parte 
de uma diferenciação de gêneros, indo contra a liberdade feminina,

4 Considerações finais

De acordo com a pesquisa realizada, os números crescentes do crime de estupro 
contra mulheres são assustadores, no atual cenário brasileiro, assim fazendo 
necessário levantar discursões a respeito desse crime e tentar buscar soluções. Pois 
verificou-se que a cultura de culpabilização das vítimas apoiada no machismo, 
ainda está enraizado culturalmente. Essa perspectiva retrógada de se culpa a 
vítima é fomentando pela intolerância, falta de respeito para com a vítima e 
legislação, uma vez que perante a lei a todos são garantido o direito de igualdade 
sem nenhum tipo de distinção.

Evidenciou-se que a evolução histórica da mulher em relação a desigualdade de 
gênero tem ganhado destaque no atual cenário brasileiro, ainda que de forma 
tímida quando se trata da liberdade do gênero feminino, pois este preceito 
está enraizado na mente, de parte da população, de que a mulher ainda deve 
cultuar os princípios antigos e preconceituosos, considerados moralistas. E que 
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independentemente, da situação de estupro vivenciada pela a mulher, quase 
sempre ela é submetida a uma parcela de culpa.

Observando os julgamentos que pairam sobre a culpabilização da vítima e como 
isso afeta no número de denúncias, ressaltando inclusive a pesquisa desenvolvida 
neste trabalho entrevistando 172 pessoas, onde expressa esse pensamento em 
metade dos entrevistados, visto que frequentemente a palavra da vítima é vista 
com desconfiança, resgatando os aspectos histórico-culturais e jurídico-sociais, 
que influenciam a sociedade a relativizar a conduta do agressor e a culpabilizar 
a vítima nos crimes de estupro.

A violação da dignidade sexual trás danos e traumas irreparáveis, um crime 
degradante que atinge e humilha a mulher, violando a sua liberdade, a sua 
dignidade e intimidade, atentando contra o direito constitucional da dignidade 
da pessoa humana, não podendo esses direitos serem violados e tão pouco 
relativizar a conduta do agressor. As vítimas de estupro sofrem com danos 
físicos e psicológicos graves, onde se observa a respeito das políticas oferecidas 
as vítimas que devem ser feitas de maneira imediata ao acontecimento, visando 
diminuir os danos causados a mesma, procurando oferecer um atendimento e 
acolhimento humanizado.Reiterando as leis que abordam esse crime, as suas 
penalidades, suas mudanças com o tempo, a exemplo da Lei 11.340/06, Maria 
da Penha, que prever essa violação no âmbito doméstico e de relação afetiva, 
onde o agressor tem um vínculo com a vítima, a própria evolução nos direitos 
conquistados pelas mulheres ao longo do tempo, discutindo a situação de 
vulnerabilidade que muitas vítimas desses crimes estão, onde a Constituição 
Federal, garante direitos de igualdades, direitos esses fundamentais.

Mediante toda a evolução de direitos e garantias conquistados pelas mulheres, 
muito ainda se tem que ser conquistado, somos culturalmente uma sociedade 
machista, a sociedade precisa caminhar para mudança nessa perspectiva, onde 
esses preceitos não entejam angariados nos valores sociais, caminhando assim 
para a igualdade de gênero onde não se permita essa postura cruel de culpabilizar 
a vítima por dano que ela mesma sofreu, com julgamentos baseados em culturas 
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patriarcais e misóginas. Esse estudo da culpabilização da vítima se adentra a 
fatores sociais e jurídicos e novas pesquisas precisam ser desenvolvidas no sentido 
de tornar o tema público e chamar a sociedade para o debate e conscientização 
de que um crime hediondo e bárbaro como o estupro não pode ser camuflado 
sob o viés da culpabilização das vítimas.
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RESUMO: O Direito é caracterizado por ser, em apertada síntese, um regulador que baliza as relações sociais. Dessa 
maneira, com o cenário nunca visto na história recente, a gestão de riscos ganhou um maior protagonismo. Nesse campo 
que vareja a sociedade, as companhias de água e esgoto sofreram diretamente com a pandemia do Covid-19. Com efeito, 
novos desafios foram criados e por ser ainda um fato recente, ainda há poucas respostas, onde tal situação é comprovada 
pelo reduzido material bibliográfico sobre a temática. Por isso, este trabalho se mostra extremamente necessário e 
importante. Assim, esta análise trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, com uma abordagem qualitativa, 
seguindo o método indutivo. Ademais, seu fim se caracteriza por verificar a inovação e aplicação da lei das estatais no 
contexto vivido na contemporaneidade e como as companhias de água e esgoto se relacionam com isso, bem como as 
teorias da gestão de riscos e compliance. 

Palavras-chave: Gestão de riscos. Compliance. Lei das Estatais. Companhias de água e esgoto. Covid-9. 

ABSTRACT: Law is characterized by being, in a tight synthesis, a regulator that guides social relations. In this way, with 
the scenario never seen in recent history, risk management has gained greater prominence. In this field, the water and 
sewage companies suffered directly from the particular scenario caused by the Covid-19 pandemic that retails society. In 
fact, due to this situation experienced today, new challenges have been created and since it is still a recent fact, there are 
still few answers and proof of this is the reduced bibliographic material on the subject. Therefore, this work proves to be 
extremely necessary and important. Thus, this analysis is a bibliographic and documentary research, with a qualitative 
approach, following the inductive method. With the aim of verifying the innovation and application of the Law of state-
owned companies in the context experienced in contemporary times and how the water and sewage companies relate to it.

Keysword: Risk management. State-owned companies law. Water and sewage companies. Covid-9.
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Introdução 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a administração pública 
ratificou o seu compromisso com a boa gestão. Desse modo, foram positivados 
princípios que devem ser seguidos por todos aqueles que a compõem, seja 
direta ou indiretamente (MENDES, 2013). Nesse sentido, o artigo 37 da Carta 
Constitucional reafirmou o dever da eficiência nos atos praticados pelos agentes 
públicos. Para tanto, é necessário vislumbrar todos os cenários, a fim de maximizar 
os recursos públicos. Nessa perspectiva, a “necessidade de reduzir custos e 
aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário” fica 
evidente (CAMARGO; GUIMARÃES, p. 134, 2013). 

Desse jeito, debate-se como esses e outros princípios positivados pela Carta 
Política de 1988 poderiam se manifestar em um cenário de pandemia causada 
pelo Covid-19. Sem dúvidas, isso não é uma questão fácil de se responder. 
Todavia, há normas no ordenamento jurídico brasileiro que podem ajudar a 
resolver essa questão. 

Outrossim, em relação a lei das estatais, ela buscou normatizar uma questão 
antiga no cenário jurídico brasileiro. Por conseguinte, ela versa sobre o estatuto 
jurídico de empresa pública, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias 
em todos os âmbitos federativos. Logo no seu primeiro artigo, ela anuncia uma 
nova tendência: a gestão de riscos (BRASIL, 2016). 

Quanto a gestão de riscos, ela é amplamente usada em diversas áreas da 
administração. Com a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, ela reforçou tal 
situação na administração pública, sendo essencial para a celebração de contratos 
e licitações, por exemplo, pela administração direta e indireta. Não obstante, 
essa norma também abordou sobre o compliance (BRASIL, 2016).

Nesse contexto, as companhias de água e esgoto também entraram nesse ínterim, 
visto que fazem parte da administração pública (NASCIMENTO, 2020). Analisado 
esses aspectos gerais, o trabalho a ser desenvolvido provoca uma reflexão sobre 
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como a Lei das estatais se entrelaça com as companhias de água e esgoto em 
um cenário de pandemia, e como a teoria da gestão de risco o compliance se 
encaixam nesse raciocínio. Para tentar responder essa instigante provocação, 
este trabalho usará como método uma pesquisa bibliográfica e documental, 
com uma abordagem qualitativa, seguindo o método indutivo. Junto a isso, 
também foi realizado uma pesquisa de campo por meio de formulário, o que 
se mostrou bastante eficiente. 

Ademais, a hipótese inicial da pesquisa se baseia nas nuanças relativas à gestão 
de riscos aplicadas às companhias de água e esgoto em um cenário de pandemia. 
Nessa tela, com o fulcro da lei das estatais, uma vasta matéria foi tratada por 
essa norma, com efeito, questões concernentes à gestão de riscos e compliance, 
ganharam uma importante relevância. Assim, em termos mais diretos, trata-se 
de uma verdadeira previsão legal de grande protagonismo no contexto atual. 
Assim sendo, será realizado uma análise sistemática sobre a gestão de riscos e 
compliance e sua abordagem frente a essas companhias.

Diante disso, se buscará responder as provocações inerentes a deste trabalho. 
Com efeito, tem-se como objeto geral pesquisar a inovação e aplicação da Lei 
das estatais no contexto vivido na contemporaneidade e como as companhias de 
água e esgoto se relacionam a isso. Já como objeto específico, tem-se: Analisar 
os principais fundamentos Constitucional do Direito Administrativo e suas 
previsões em situações de riscos; Investigar os aspectos históricos e teóricos 
sobre a gestão na administração pública; Buscar comprovações dos riscos a 
gestão pelas companhias de água e esgoto causados pela pandemia; Averiguar os 
fundamentos da Lei das estatais; e Pesquisar sobre a gestão de riscos e compliance 
na Lei das estatais e sua aplicabilidade em um cenário de pandemia.

Nesse engate, é necessário salientar que o desenvolvimento de temática como essa 
são de grande valia para o âmbito acadêmico e social, já que suas contribuições 
tratam sobre interesse público. 
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Os princípios do Direito Administrativo inseridos no contexto 
constituição em meio a um cenário de risco

O Brasil se caracteriza por ser um Estado de Direito, o qual se vale de princípios 
basilares para reger a ordem Constitucional. Com o fulcro da Constituição de 
1988, a administração pública passou a adotar requisitos objetivos na execução de 
suas atividades, em que tais condições estão elencadas, de forma não exauriente, 
no artigo 37 da Carta Política de 1988 (MENDES, 2013).

Esses requisitos são conhecidos como princípios administrativos constitucionais. 
Eles são responsáveis, dentre outras questões, por balizarem a conduta e o feitio da 
administração pública (DI PIETRO, 2018). Assim, esta norma jurídica da Carta 
Maior coloca que: “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 
[...]” (BRASIL, p. 24, 1998).

Como diz a norma constitucional, esses princípios devem ser seguidos por 
aqueles que compõe a administração direta e indireta. Aqui, cumpre abrir um 
parêntese a fim de que seja definido esses dois tipos de administração que o 
Estado brasileiro permite. 

A gestão pública pode ser realizada pelo próprio Estado ou por um terceiro 
particular, nisso, destaca-se que tal possibilidade também se estende ao 
mercado de produtos e insumos. Nisso, a administração direta ou centralizada 
é caracterizada por ser uma junção de órgãos ligadas ao poder executivo, como 
os ministérios e suas secretarias. Além disso, eles possuem uma personalidade 
jurídica própria. Em relação a administração indireta, ela se caracteriza por ser 
composta de entidades que, por meio de uma descentralização de competências 
governamentais, desempenham funções outorgadas pelo Governo e, somando-
se a isso, possuem personalidade jurídica própria (GASPARINI, 2017). Nisso, 
tais parâmetros axiológicos balizam, por exemplo, a atuação das companhias 
de saneamento de água e esgoto. 
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Esses princípios não se encontram exclusivamente na Carta Magna de 1988. 
Em legislações esparsas como a lei de licitações e contratos e a lei das estatais, 
são encontrados artigos que fazem correspondência aos princípios já citado 
no artigo em análise e acrescentam outros. Na primeira norma tal referência 
encontra-se no artigo 3°, vejamos: 

Art. 3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (BRASIL, p. 3, 1993).  

Já na segunda lei, temos a correspondência sobre os princípios administrativos 
no artigo 31: 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 
públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da 
proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, 
e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 
devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 
objetivo (BRASIL, p. 15, 2016). 

Nesses termos, são elencados cinco princípios exordiais que balizam a conduta 
administrativa, sendo estes: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade 
e, por fim, a Eficiência. De acordo com o princípio da Legalidade, a atuação dos 
atos administrativos deve obedecer ao que diz a lei, ou seja, só podem fazer algo 
se isso tiver previsão legal. O segundo princípios incide sobre atuação objetiva dos 
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agentes públicos, onde essa deve ser dispendido de laços afetivos e descaracterizados 
de qualquer motivação pessoal, ou seja, impessoais (MAZZA, 2020). 

No campo da moralidade, há uma certa subjetividade. Contudo, Di Pietro (2018), 
diz que o intento desses princípios está na maximização da conduta proba e 
baseada na boa-fé. A publicidade, por sua vez, é uma das principais e mais 
importantes do Estado Democrático de Direito, pois, dentre outros aspectos, 
possibilitam uma maior fiscalização de atos e gastos públicos. Findando as 
axiologias constitucionais, a eficiência foi o último princípio a entrar nesse rol, 
ingressando apenas com a Emenda Constitucional n° 19. Ela visa maximizar os 
recursos públicos, fazendo mais com menos (CARVALHO, 2020). 

Todos esses princípios analisados de forma geral, são importantes para o bom 
entendimento das questões a serem discutidas. Entretanto, é fundamental 
redigir que eles não são definidos como um rol fechado, bem como absoluto, 
pois admitem novos princípios e modulações hermenêuticas. 

Em outro cenário, é comum em que em tempo de anormalidade se exija uma 
posição mais rígida do Estado. Nisso, ele possui de meios constitucionais para 
frear uma determinada problemática. Prova disso, no título V da Constituição 
Federal de 1988, aborda o Estado de defesa e o de sítio. Conforme a interpretação 
da norma, ambos os dispositivos somente poderão ser acionados em caso de 
extrema necessidade e de modo excepcional (BEVILACQUA; DE CALDAS, 2020).

Outrossim, a Carta Magna de 1988 também prevê outros dispositivos que 
ajudam o Estado manter a ordem. O artigo 136 deste Documento Jurídico 
prevê o Estado de Calamidade e o de Emergência, sendo esses evocados com 
maior frequência do que aqueles citados anteriormente. É imperioso destacar 
que a evocação desses dispositivos deve seguir preceitos legais (BRASIL, 1998).

Nesse sentido, em razão do princípio da legalidade, a administração pública 
ratificou o dever de fazer somente aquilo que está prescrito em lei. Com efeito, 
o comprometimento com a boa administração é mais facilmente verificado, 
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tendo em vista que os atos administrativos praticados e a serem praticados são 
vinculados a esse princípio.

A gestão de riscos ganha protagonismo especial, nessa perspectiva. A racionalização 
da gestão pública é um dos preceitos mais evidentes na Constituição Federal, 
assim, minimizar os riscos e maximizar a eficiência, são um dos seus objetivos 
na gestão dos recursos públicos. Contudo, para entender esse tipo de gestão é 
necessário compreender o próprio significado de risco, o que será discutido no 
próximo tópico dessa análise. 

A gestão de risco e a pandemia causada pelo Covid-19

O risco pode definido como a probabilidade em que determinado evento corra 
e seus eventuais impactos (AVALOS, 2017). Em termos simples, são os eventos 
que podem acontecer por determinado ato ou fato, sempre gerando um impacto.

A probabilidade, nesse contexto, pode ser compreendida como um fenômeno 
que já aconteceu ou, pelas circunstâncias, tende a acontecer. Para Carlos Pinho et 
al (2011), quando falamos em riscos, de forma indutiva, pensamos na precaução 
desse fenômeno, ou seja, a prevenção para que o fato não ocorra. Assim, conforme 
esse autor, isso fica mais evidente no mundo dos negócios e na gestão financeira 
(PINHO, 2011).

Sem dúvida, no mundo financeiro, há um risco evidente assumido. Em razão 
disso, diversos estudos e teorias são desenvolvidas para que ameaças deste mundo 
possam ser minimizados. Quando aplicado na temática administrativa, a gestão 
de riscos é definida com uma atividade permanente e cíclica, a qual analisa, 
avalia, decide, monitora e cataloga os riscos (DE CASTRO; GONÇALVES, 2018).

Desse modo, a gestão de riscos é responsável por identificar os perigos inerentes 
a uma determinada atividade e confere possíveis respostas a elas. Por conta disso, 
o seu papel é de fundamental importância. Aliado a isso, cabe a essa gestão 
saber quais os riscos a serem enfrentados, vislumbrar as decisões e respostas 
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dos riscos a serem enfrentados, reduzir os prejuízos que possam ocorrer em 
razão dos riscos assumidos, aproveitar oportunidades e maximizar os bens e 
capitais disponíveis (PRISCO, 2011).

Derivada dessa gestão, a chamada matriz de risco é fenômeno de grande 
importância para entender essa sistemática. A matriz de risco é delineada 
como a intersecção entre dois eixos, os quais são expressos em: consequência 
e as consequências. Para Guedes (2018), as consequências são quanto aos 
impactos, os quais podem ser de natureza expressável, média e extrema. Assim, 
respectivamente, essas três naturezas das consequências são os níveis de riscos 
assumidos.

O segundo eixo, por seu turno, é a probabilidade. Aqui, a sua natureza se divide 
em: quase certo, possível e rara. Realizada essa análise, a matriz de risco passa 
para uma segunda fase, as dos cruzamentos. Esses cruzamentos conferem os 
aspectos de riscos, assim, eles podem ser entendidos como triviais, moderados 
e intoleráveis. O primeiro diz a respeito daqueles riscos que a organização não 
necessariamente deve se preocupar, enquanto o segundo, é necessária uma 
preocupação, analisando os riscos e fomentando respostas a eles. Já o terceiro, 
são aqueles que a organização deve se distanciar, os quais precisa possuir um 
retorno prévio a fim de contorná-los (GUEDES, 2018). 

Retomando aos aspectos relacionados aos princípios administrativos elencados 
no artigo 37 da Constituição Federal, conforme leciona Di Pietro (2018), tais 
princípios são balizados pela proporcionalidade e razoabilidade. Nisso, em 
um cenário de normalidade, eles são catalisadores para um bem-estar social, 
entretanto, quando esse cenário não se verifica, a gestão pública passa a enfrentar 
grandes desafios.

Nesse ínterim, o mundo vive uma crise nunca vista na história recente. A 
denominada Coronavírus ou Covid-19, foi identificada pela primeira vez em 
Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Meses mais tarde, já no ano de 2020, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) decreta pandemia devido ao vírus. 
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Nesse contexto, o Brasil é um dos países mais afetados pelo vírus, com milhões 
de infectados e milhares de mortos. Em decorrência disso, o modo de gerir o 
Estado mudou radicalmente (BARROSO, 2020).

Considerações gerais do papel das companhias de água e esgoto em 
um cenário pandêmico e a lei das estatais 

Os setores comerciais, industriais, culturais e a sociedade civil como toda, sentem 
os efeitos da pandemia. Os agentes sociais tiveram que entrar em quarentena, a 
fim de evitar a disseminação do vírus. Na administração pública, por sua vez, 
a nova modalidade de trabalho transformou a rotina daqueles que participam 
dessa administração, seja ela exercida de forma direta ou indiretamente.

As companhias de tratamento de água e esgoto, maximizaram o seu protagonismo 
social. Recomendações de agências de saúde e responsáveis pelo controle da 
disseminação do vírus, orientam os indivíduos a lavarem a mãos com constâncias, 
a fim de evitar a contaminação. Contudo, “no Brasil, onde 56,2% da população 
abaixo da linha da pobreza, definida pelo Banco Mundial como aquela que tem 
renda per capita de US$1,90/dia [...] não são atendidos com abastecimento de 
água por rede; 21,1% (11,1 milhões)” (NASCIMENTO, p. 2, 2020), há uma 
grande dificuldade no controle do Covid-19.

Nisso, essa atividade possui grande relevância e pode ser exercida diretamente 
pelo Estado, ou ser delegada. Isso se deve a preceituação do artigo 21 da Carta 
Constitucional: “Art. 21. Compete à União: [...] XX - instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos [...]” (BRASIL, p. 8, 1998). Assim, depreende-se da leitura do texto legal 
que é possível a exploração, concessão ou permissão de alguns serviços básicos, 
tais como o saneamento básico. Este, inclusive, é tratado com maior detalhe 
pela norma 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e atualizado pela lei 14.026, de 15 
de julho de 2020, a qual renova o marco legal do saneamento básico, dentre 
outros aspectos. 
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Assim, segundo Da Silva e Frazão:

No Brasil, o setor saneamento atravessou várias mudanças ao longo de sua 
história, sendo definida recentemente a titularidade na prestação dos serviços 
para o nível municipal, que pode estabelecer parcerias com entidades públicas 
e privadas, relações estas em que se pode delegar a responsabilidade. As 
características de gestão podem ser distintas e específicas para cada local do 
país, com possiblidade de implicação direta na oferta de serviços (SILVA; 
FRAZÃO, 2020).

No cenário de pandemia, as companhias de água e esgoto enfrentam uma 
grande, importante e árdua tarefa. Lavar as mãos, higienizar bem os alimentos 
e alguns objetos, além de roupas e calçados, fazem parte do novo normal, pois é 
também através da água e sabão que o combate ao vírus é realizado. Logo, essas 
companhias ganham um maior protagonismo, pois essa atribuição de levar água 
e proporcionar a higienização faz parte da atividade exercida por elas. 

Nesses termos, entra em cena a norma 13.303 de 30 de junho de 2016, a qual 
versa sobre os estatutos jurídicos das empresas públicas, sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias, no âmbito de todos os entes federados. Esse diploma 
legal trouxe desafios extremamente contemporâneos, onde, entre os exemplos 
de inovação, está o enfrentamento da gestão de riscos (BRASIL, 2016).

A Lei das estatais possui bases constitucionais e veio regularizar uma situação que 
já perdurava há anos. No artigo 173, §1° da Constituição Federal diz que a Lei 
disporá sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias que exerçam atividades no âmbito econômico de 
produção ou comercialização de bens ou na prestação de serviços (BRASIL, 
1988). Essa previsão abarca cinco incisos, sendo estes: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta 
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária 
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
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conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores (BRASIL, 1988). 

O comando Constitucional transcrito acima foi cumprido com a lei 13.303/16. 
Essa norma infraconstitucional deu ensejo ao fenômeno do compliance, além da 
já citada gestão de riscos. Como visto, a gestão de riscos pode ser caracterizada 
por ser um processo contínuo que visa corrigir deficiências e evitar danos a 
organização. Já o compliance é um termo em inglês que deriva do verbo “to 
comply”, o qual remete a ação que são de acordo com a lei. Ele pode ser definido 
como uma série de mecanismo de controle com a função de garantir que os 
processos na organização, seja de acordo com a lei (DA SILVA; DE LIMA, 2019).

Em outros termos, o compliance pode ser definido como um agir de acordo 
com uma determinada normativa estatal, ou seja, uma norma em geral. Essa 
medida é uma das grandes forças na luta anticorrupção, sobretudo no que diz 
respeito a lavagem de dinheiro (DE CARLI, 2017). 

Nesse ínterim, tanto o compliance quanto a gestão de risco, são fundamentais 
no gerenciamento dos recursos públicos. De acordo com Melo: 
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A gestão de riscos é a aplicação de estratégias para evitar ou reduzir os 
custos gerados pelos riscos. As análises e a administração de riscos incluem, 
portanto: a pesquisa e identificação das fontes de risco; a estimação de sua 
probabilidade e avaliação dos seus efeitos; o planejamento de estratégias 
e procedimentos de controle de riscos; e, a aplicação otimizadora dessas 
estratégias diante da incerteza. [....] A auditoria garante fidedignidade as 
demonstrações contábeis revisando-as e averiguando possíveis fraudes e 
erros que possam ter ocorrido na escrituração. A auditoria interna atua como 
suporte a administração, é o setor encarregado da presidência para atestar 
os processos e controles internos, seu trabalho é voltado para a verificação 
e análise, tem 23 como foco principal a melhoria contínua e através do seu 
trabalho é possível identificar falhas no sistema e aperfeiçoar os processos 
operacionais. Um bom sistema de controle interno previne o acontecimento 
de fraudes e minimiza os erros, mas não é suficiente para erradicá-los. A 
responsabilidade pelo bom andamento dos sistemas de controles internos 
é inteiramente da administração, portanto, toda melhoria, aperfeiçoamento 
e alterações no sistema devem ser definidos e assinados pela administração. 
Implantar uma política de Compliance nas organizações ajuda a preservar a 
imagem da empresa, pois ela tem o objetivo de fazer com que todos cumpram 
as regras. O Compliance ministra treinamentos e impõem regras, de uma 
forma acolhedora para conseguir a adesão das pessoas, sem causar conflitos 
interpessoais (MELO, p. 21-23, 2017). 

Como visto, o controle interno é essencial para as empresas, onde a gestão 
de risco e o compliance são duas peças fundamentais. Realizada essa análise 
teórica, é necessário prosseguir para a averiguação estatística dos dados a serem 
estudados no próximo tópico. 

Resultado e discussão: 

O tema que baliza este trabalho é de extrema importância. Contudo, produções 
científicas sobre a temática ainda são escassas e/ou desatualizadas. Desse modo, 
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isso desafiou ainda mais a escrita desta pesquisa, contudo não o inviabilizou. 
Nisto, para a sua produção científica foi necessário um trabalho de campo, onde, 
em meio ao cenário que assola a contemporaneidade, foi preciso usar meios 
alternativos para a concretização dessa análise extra bibliográfica. 

Assim, foram realizadas pesquisas a fim de condensar conhecimentos 
imprescindíveis para a constituição desta investigação e, posteriormente, elencá-
las em um formulário. Para tanto, realizou-se entrevistas semiestruturadas 
com base em um formulário preestabelecido. Assim, foi seguido o modelo de 
entrevista de Minayo (1993), e, posteriormente, feito uma análise de conteúdo 
de acordo com Bardin (DOS SANTOS, 2001). O método indutivo, por seu 
turno, tem um caimento perfeito nesta pesquisa, haja vista que ela parte um 
ponto micro para um macro.

O questionário foi realizado através do “google forms”. Esse é um aplicativo de 
gerenciamento de informações licenciado pela empresa Google, onde tem as funções 
de coletar informações registradas em perguntas/questionários e é amplamente 
usando e extremamente útil na hodiernidade (CHAIYO; NOKHAM, 2017). 

Foi realizado um apanhado geral sobre o tema e confeccionado 10 questões, onde 
os participantes responderam em forma de numerais, sendo que ele variam de 
1 a 5 e possuíam as seguintes correspondências: 5 (Sim, concordo plenamente), 
4 (Concordo), 3 (Não sei opinar/Não tenho opinião formada), 2 (Discordo), 
1 (Discordo plenamente). Para cada questão, APENAS UMA ALTERNATIVA 
poderia ser marcada. Não obstante, é válido ressaltar que os integrantes faziam 
parte do quadro técnico de companhias de tratamento de água e esgoto de nove 
Estado da federação, sendo eles: Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Desse modo, as afirmativas listadas para compor o formulário são: 1) De 1 a 5, 
a Constituição é importante para a implementação da análise de risco; 2) De 1 
a 5, a gestão de risco é essencial para auxiliar a administração direta e indireta 
no enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19; 3) De 1 a 5, o covid-19 
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mudou a forma como as organizações administram os seus bens e negócios; 4) De 
1 a 5, a administração pública teve novos desafios frente a pandemia causada pelo 
covid-19; 5) De 1 a 5, as companhias de água e esgoto são essenciais no combate 
da pandemia do Covid-19; 6) De 1 a 5, a lei das estatais são fundamentais para o 
bom gerenciamento da pandemia; 7) De 1 a 5, a lei das estatais é essencial para 
a implementação de técnicas modernas de gerenciamento de risco; 8) De 1 a 
5, o compliance e a gestão de risco são catalisadores na maximização dos ativos 
públicos; 9) De 1 a 5, atuação das companhias de água e esgoto podem ajudar 
a disseminar o vírus covid-19 quando mal gerenciada; 10) De 1 a 5, através da 
gestão de risco as companhias de água e esgoto podem ajudar a otimizar os 
bons resultados nos desafios contemporâneos. 

Entretanto, diante da limitação desse artigo, os dados obtidos serão analisados de 
formas menos ampla e, em outra oportunidade, trabalhados de forma dilatada. 
Como visto, o questionário possui 5 opções de respostas, correspondendo a uma 
percentagem de 100%, logo, cada escolha equivale a 20% do total. Nisso, para 
uma melhor sistemática de dados, será abordado apenas a assertiva que tiver a 
maior e a menor porcentagem de cada pergunta, respectivamente. 

Segundo os dados colhidos da pesquisa, a primeira afirmação teve uma prevalência 
entre a opção 1 e 5, em termos quantitativos, 60% dos entrevistados concordam 
plenamente quanto a importância da no ingresso da gestão de risco, e apenas 
6,7% discordam plenamente. Na segunda questão, houve uma correspondência 
de 66,7% na assertiva cinco e somente 6,7% na opção um, ou seja, 3/5 deles 
afirmam concordar plenamente que a gestão de risco auxilia a administração 
pública no enfrentamento da pandemia. 

Na terceira questão, 60% dizem que concordam plenamente que o covid mudou 
a forma como as relações sociais aplicam-se, e 6,7% dizem que não concordam. A 
quarta afirmativa, 6,7% não concordam de forma alguma sobre os novos desafios 
que a administração frente ao cenário pandêmico, contudo, 80% concordam 
plenamente que isso é um fato. A quinta abordagem tem um dado interessante, 
o qual foi ilustrado na imagem a seguir:



178

Artigo 
A gestão de riscos nas companhias de saneamento de água e esgoto em tempo de pandemia causada pelo Covid-19: uma 
análise sobre a lei das estatais
Hellayne Thaís Madeira da Silva, Francisco Jackson Barros Silva 

Revista Científica OAB  |  Teresina  |  ISSN 2318-1621  |  v. 8   |  n. 2  |  p. 163-183  |  jul./dez. 2020 

                   Gráfico 1- Amostragem da quinta questão do questionário 

                                            Fonte: próprio autor

Assim, fica evidente pelo gráfico que a maior parte daqueles que responderam o 
questionário concordam plenamente no que diz a assertiva, e 13,3% não sabem 
opinar.  No sexto enunciado 13,3% não tem opinião formada sobre o assunto e 
40% concordam plenamente sobre o que ele diz, sendo válido destacar que pela 
primeira vez não existe uma porcentagem acima da metade.

No sétimo item, 53,3% dos indivíduos que responderam à pesquisa indicaram 
que concordam plenamente quanto ao que ele descreve, e somente 6,7% não 
concordam com isso. No oitavo tópico, 60% disseram que concordam plenamente 
que o compliance e a gestão de risco são catalisadores na maximização dos ativos 
públicos, e 6,7 colocaram que não concordam de forma alguma. 

No penúltimo tópico, há uma quebra na regra e ao invés da alternativa “5” ser 
a mais escolhida, foi a “4”, apresentando 40% dos votos. Já as menos votadas, 
foram, respectivamente a primeira e segunda, ou seja, não concordo plenamente 
e não concordo, apresentando 6,7% dos votos, cada. Na décima assertiva, quando 
afirmado que através da gestão de risco as companhias de água e esgoto podem 
ajudar a otimizar os bons resultados nos desafios contemporâneos, 73,3% dos 
votantes colocam que concordam plenamente e apenas uma parcela de 1,6% 
dispõe que não concordam na sua plenitude. Esses dados são fundamentais 
para entender a realidade fática desse fenômeno. 
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Conclusão 

A pandemia do Covid-19 foi catalisadora de vários fenômenos. Ela mudou 
a dinâmica das esferas sociais e dos sistemas de gerenciamento de recursos 
públicos, deixando em voga a importância da sanitização e, com efeito, daqueles 
que cuidam disso, como as companhias de saneamento de água e esgoto. 

Reguladas por normas infraconstitucionais as quais só se deram em razão da 
previsão do artigo 173 da Carta Maior, essas companhias são fundamentais 
para o enfrentamento desse mal. Nisso, a gestão de risco foi uma das válvulas 
de gestão que ajudam nessa defrontação, pois equipa as decisões que versam 
sobre questões concernentes a esse cenário. 

Em termos de gerenciamento, sobretudo no campo das licitações, o compliance 
é outro importante aliado, pois evita fraudes e maximiza a boa administração. 
Desse modo, essas duas ferramentas são basilares na configuração de gestão 
contemporânea. 

Na análise de dados, como visto, 80% das afirmativas feitas inclinam-se para 
a resposta “concordo plenamente”, onde há um desvio do padrão apenas na 
sexta e nona questão. Ademais, a assertiva “Não concordo plenamente” foi, em 
regra, a menos votada. Dessa forma, é notório que os entrevistados notam a 
importância e relevância da gestão de risco, compliance, dentre outros aspectos 
abordados nesta exploração científica. 

Portanto, diante de tudo o que foi discutido e analisado neste trabalho, é claro 
que essa temática é de grande relevância e carece de ainda mais pesquisa. 
Nisso, cumpre ressaltar que está escrita não tem o objetivo de exaurir o tema, 
todavia, é intento dela colaborar com a ciência e com o progresso da sociedade, 
atingindo o seu fim social.  
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RESUMO: Quando do julgamento do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, o Supremo Tribunal Federal – STF, fixou 
o reconhecimento, por maioria dos votos, em sede de repercussão geral, na Repercussão Geral de nº. 999, a tese de 
imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de danos ambientais, e permitiu, por via de consequência, a aplicação 
de uma teoria de responsabilização civil ambiental diferenciada daqueles que, tradicionalmente, são defendidas pelos 
tribunais superiores – teoria do risco integral e a teoria do risco criado. Trata-se da teoria do risco agravado, que considera 
a natureza difusa dos bens ambientais, as peculiaridades de seus danos e, principalmente, o viés constitucional de sua 
imprescritibilidade, como forma de alcance ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para 
tanto, por intermédio de uma metodologia lógico-dedutiva, com análise doutrinária e jurisprudencial pátrias, analisar-
se-á a responsabilização civil ambiental e suas teorias tradicionais para, em seguida, comentar-se o julgado proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal e como se dará a aplicação da teoria do risco agravado em defesa do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao próprio Estado Constitucional ambiental brasileiro.

Palavras-chave: Dano Ambiental; Imprescritibilidade; Risco Agravado; Direito Fundamental ao Meio Ambiente 
Ecologicamente Equilibrado; Supremo Tribunal Federal. 

ABSTRACT: Upon judgment of Extraordinary Appeal no. 654,833, the Federal Supreme Court - STF, established the 
recognition, by majority of votes, in general, in the General Repercussion of nº. 999, the unspeakable thesis of the claim for 
civil reparation for environmental damages, and allowed, as a consequence, the application of a theory of environmental 
civil liability differentiated from those that traditionally are defended by the higher courts - integral risk theory and the 
theory of risk created. This is the theory of aggravated risk, which considers the diffuse nature of environmental goods, 
the peculiarities of their damage and, mainly, the constitutional bias of their imprescriptibility, as a means of achieving 
the fundamental right to an ecologically balanced environment. For this, through a logical-deductive methodology, with 
doctrinal and jurisprudential analysis of the homelands, environmental civil liability and its traditional theories will be 
analyzed, and then the comment made by the Federal Supreme Court and how it will apply the theory of risk aggravated 
in defense of the fundamental right to the ecologically balanced environment, as well as to the Brazilian environmental 
Constitutional State itself.

Keywords: Environmental Damage; Imprescriptibility; Aggravated risk; Fundamental Right to the Ecologically Balanced 
Environment; Federal Court of Justice.
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Introdução

Com o julgamento do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, que tem como relator 
o Ministro Alexandre de Moraes, ficou estabelecida a tese da imprescritibilidade 
da pretensão pela reparação civil de danos ambientais, ficando reconhecida, 
por maioria de votos, a Repercussão Geral de nº. 999, nos seguintes termos: “É 
imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”, dando início 
as inquietudes que levaram aos fundamentos do presente artigo.

A partir dessa decisão, iniciou-se uma reflexão sobre a eternização da reparação 
civil ao dano ambiental, gerando uma repercussão preocupante tanto quanto aos 
aspectos doutrinários das diversas forma de reparação civil e de suas aplicações, 
assim como a construção de uma nova conceituação jurisprudencial ao redor 
dos desdobramentos do julgado em análise.

Não coube ao trabalho detalhar os danos ambientais e suas distintas tipificações, 
mas sim avaliar, através das formas de responsabilização civil, o problema da 
repercussão generalista da decisão, sobre aspectos fáticos, levantando alguns 
questionamentos sobre casos específicos aos quais as repercussões podem “custar” 
muito aos que exercem suas atividades e estão expostos aos casos fortuitos ou 
de força maior, por exemplo.

Desta feita, buscou-se alertar-se, não pela forma do novo entendimento, mas 
pela situação de sua aplicação “erga omnis” a qualquer tipo e forma de reparação 
ambiental, que passa, pelo entendimento do julgado analisado, não haver 
elementos de prescrição a reparação dos danos ambientais algum, ensejando 
uma nova era na compreensão das questões voltadas aos danos ambientais e 
suas consequências ao longo do tempo.

1 O regime jurídico da reparação de danos ambientais no Brasil: 
teoria do risco integral, teoria do risco causado e suas implicações

A responsabilidade civil foi tratada, no decorrer de várias décadas, sob a tutela 
da responsabilização civil subjetiva, fundamentada no artigo 159 do Código 
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Civil de 1916, ao qual condicionava àquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outros, restará 
obrigado a reparar o dano. Nesse intuito, verificava-se que a responsabilização 
civil subjetiva se utilizava, com clara função repressiva e de cunho patrimonialista 
individualista1, de quatro elementos distintos: ação ou omissão humana, também 
denominada como conduta humana; o dano causado; o nexo de causalidade 
entre a ação humana e o dano; e, finalmente, a intenção, pautada nos institutos 
da culpa ou dolo, a depender do caso.

Entretanto, quando da edição do Código Civil de 2002, o caput do artigo 927 
trouxe disposição distinta, ao afirmar, genericamente, que aquele que, por ato 
ilícito, nos termos de outros dispositivos (artigos 186 e 187 do referido diploma) 
causarem danos a outros, ficarão obrigados a repará-lo. O artigo 186, que define 
ato ilícito para o Direito Civil, dispõe que aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar danos a outros, 
ainda que de natureza exclusivamente moral, cometerá um ato ilícito. Ao mesmo 
tempo, o artigo 187 estabelece que também cometerá ato ilícito o titular de um 
direito que, ao exercê-lo, o fizer de maneira manifestamente excessiva, e que 
ultrapassa os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes.

Abriu-se, por oportuno, a possibilidade de a responsabilização civil afastar-se de 
sua função puramente repressiva, para adquirir um viés preventivo e com maior 
ênfase no nexo e causalidade e menos no dano em si – apesar deste permanecer 
como elemento central e indissociável da responsabilização2. Passou a vigorar 
disposições diferenciadas para uma aplicação da responsabilização objetiva, qual 
seja, aquela que, ao invés de exigir que a responsabilização civil seja resultante 
dos tradicionais elementos presentes na responsabilidade subjetiva, assenta-se 

1  FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1067.

2  MENEZES, Joyceane Bezerra de. Direito constitucional à reparação de danos na sociedade de riscos. In: Nomos 
– Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, vol. 29, n. 1, jan.-jun. 2009, p. 73-85. Especificamente sobre a 
sociedade de riscos e suas modificações na responsabilização civil, ver. p. 74-75.
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na equação binária de polos distintos, em que o dano e a autoria tornam-se 
relevante para a determinação do evento dano. Pode-se afirmar, portanto, que 
a responsabilidade civil experimenta um fenômeno de recriação pela doutrina 
e jurisprudência brasileiras, no qual surgem novas funções, novos campos, bem 
como se notabilizam as conquistas teóricas e funcionais fora da literalidade da lei 
escrita, mas a partir de construções de sentido que se pautam em casos concretos3. 
Foram incorporados, outrossim, novos conhecimentos, mas, sobretudo, novos 
modos de percepção, e que, por vezes, não podem ser confundidos com mera 
aplicação da lei. 

A responsabilidade civil objetiva, sem cogitar a imputabilidade ou de 
qualquer investigação de antijuridicidade do fato danoso, importa assegurar o 
ressarcimento, bem como verificar se ocorreu o evento e se dele surgiu algum 
prejuízo. Ao prescindir de ânimo de agir, simplesmente condiciona à reparação 
em decorrência de um dano, vinculado por um evento de causalidade4.Nesse 
ínterim, a responsabilidade civil ambiental, interligada pela relevância do bem 
tutelado, enfrentou, no decorrer de sua aplicação e desdobramento, diversas 
dificuldades para demonstrar a intenção do agente causador do dano, conforme 
a teoria da responsabilização subjetiva, e, posteriormente, a partir do viés da 
responsabilidade objetiva. Particularmente, tanto a doutrina jurídica brasileira 
quanto a jurisprudência pátria assumiram a responsabilidade objetiva como 
regra geral, e a matéria, inclusive, passou a gozar de caráter constitucional, vez 
que inserida no capítulo voltado para a proteção do meio ambiente.

3  FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1068. 

4  BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito brasileiro 
e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.10, 
n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 50.
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Conforme disposição expressa do art. 225, §3º da Constituição da República 
Federativa do Brasil5, todo aquele que realizar condutas ou atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente submeter-se-á a uma tripla apuração: nas esferas cível, 
administrativa e penal, independentemente de qualquer obrigação de reparar 
os danos causados. Apesar de não se referir especificamente à responsabilização 
objetiva, a interpretação do texto constitucional proporciona a possibilidade 
de sua realização, quando determinou a separação do dever de sujeição aos 
danos de natureza ambiental de forma independente a qualquer obrigação de 
que sejam reparados.

Por sua vez, a Lei de nº. 6.938, de 31 de agosto de 1989 – a Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), em seu artigo 2º, inciso I6, determina que a ação 
governamental deve pautar-se na manutenção do equilíbrio ecológico, em 
consideração ao meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, em razão do uso coletivo, e, ainda, em seu artigo 14, 
§ 1º7, determinou que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas no 
próprio dispositivo, será o indivíduo poluidor – apesar da norma ser de aplicação 
geral, e englobar situações que não são, necessariamente, poluição – obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

5  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. [...] §3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados (grifo nosso).

6 Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio 
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

7 Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores: [...] §1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (grifo nosso).
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causados ao meia ambiente e a terceiros, devidamente afetados por sua atividade. 
Inclusive, detém o Ministério Público da União, bem como o Ministério Público 
Estadual, de efetiva legitimidade para propor ações de responsabilização civil e 
criminal, uma vez constatados danos causados ao meio ambiente.

Trata-se o bem jurídico ambiental, portanto, inclusive pelo âmbito da titularidade 
do direito ao meio ambiente, como um bem de uso comum do povo, e, portanto, 
reconhece-se sobre os bens jurídicos ambientais a incidência do interesse de toda 
a coletividade – como, por exemplo, o que ocorre com o ar atmosférico, que é 
utilizado sem muitas restrições e exceções por todos. Ao mesmo tempo, reconhece-
se a incidência do interesse social e o regime de Direito Público na regulação 
dos bens jurídicos ambientais, com a norma constitucional realizando limitação 
substancial ao poder de disposição dos indivíduos, enquanto particulares, em 
relação à utilização, gozo e fruição dos bens que alcancem natureza ambiental.

Esses dispositivos, outrossim, representam uma mudança de paradigma e uma 
série de implicações à atuação do jurista contemporâneo, vez que resulta no 
abandono – ainda que lento, gradativo e parcial – da matriz liberal-individualista, 
utilizada na interpretação de diversos institutos jurídicos, e passa o bem jurídico 
ambiental a diferir da conceituação civilista de coisa, sobre a qual recairia 
a exclusividade do exercício da titularidade8. Trata-se de bens, conforme 
regulamentação infraconstitucional proporcionada pela Lei de nº. 6.938, de 1989, 
que se compõem de elementos materiais e culturais, totalmente insuscetíveis de 
apropriação. São, portanto, bens ecologicamente equilibrados e de livre uso, gozo 
e fruição a todos os cidadãos, medida que deverá ser administrada pelo Poder 
Público, no sentido de manter a sua integridade, e com exercício da vigilância 
necessária para tanto9.

8  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. 
São Paulo: Saraiva, 2014 (Série IDP – Linha Doutrina), p. 323.

9 BARRACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Proteção do ambiente na Constituição da República. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008, p. 84-85.
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O Código Civil brasileiro, de 2002, inclusive, em seu artigo 99, inciso I, menciona 
os “bens públicos de uso comum do povo”, e cita como exemplos os “rios, mares, 
estradas, ruas e praças”, inclusive com gravame sobre tais bens, a partir do viés da 
inalienabilidade, nos termos do artigo 100. Portanto, por si só, já os remove da 
esfera patrimonial e disponibilidade particular. Por outro lado, deve-se ressaltar 
que essa posição reside em uma abordagem liberal-individualista do Direito, e 
não há, no ordenamento jurídico civilista, uma compreensão adequada dos bens 
jurídicos ecológicos e da natureza pública e social que é vinculada à destinação 
destes. Entretanto, pode-se inferir, por intermédio de uma interpretação extensiva 
e conjunta ao artigo 1.228, §1º do mesmo Código, que rios, mares, estradas, 
ruas e praças alcançam um viés diferenciado de bens jurídicos. 

O ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo reconhece a natureza difusa 
do bem jurídico ambiental, tratado como bem de uso comum do povo, e toda a 
sociedade, enquanto titular de tal direito, o utilizará diante de uma multiplicidade 
de interesses, quais sejam: patrimoniais, extrapatrimoniais, materiais, não 
materiais, individuais, coletivos e difusos. O bem jurídico ambiental, ao assimilar 
sua natureza difusa, supera a dogmática dicotomia bens públicos/bens privados, 
que se demonstrava, de forma constante e persistente, insatisfatória para o 
atendimento de demandas jurídicas que envolvam o meio ambiente, e tenta 
explicar os problemas contemporâneos a serem resolvidos pela norma posta 
pelo legislador a partir de seus próprios parâmetros10.

O reconhecimento da natureza jurídica difusa dos bens jurídicos ambientais já 
havia sido sinalizada, no decorrer dos anos, em diversos diplomas legislativos 
ambientais de maior destaque, que a colocavam, já na década de 1980, como 
meio de ruptura da influência liberal-individualista vigente no ordenamento 
jurídico brasileiro, como se sucedeu, por exemplo, quando da edição da Lei de nº. 

10  MORATO, Antônio Carlos. A proteção jurídica do bem ambiental. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito Ambiental: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, vol. I (Fundamentos 
do Direito Ambiental), p. 739.
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7.347 de 1985 – a Lei da Ação Civil Pública. Uma das principais diferenciações 
no reconhecimento da natureza difusa é com relação à titularidade do exercício 
dos direitos inerentes a esses bens – primordialmente em âmbito processual.

Apesar de sua consideração como bem comum do povo, os bens jurídicos 
ambientais, principalmente em razão de sua natureza difusa, não podem ser 
confundidos com o interesse do Estado em sentido estrito, vez que a sociedade 
é a titular do direito ao meio ambiente, e não o Estado. Cabe-lhe, outrossim, 
promover sua defesa. Desse modo, a Administração Pública brasileira atingirá a 
eficiência no exercício de suas funções quando integra a noção jurídica de interesse 
público, vez que a própria Administração, ao desempenhar as competências que 
lhe são atribuídas pelo sistema normativo de modo diligente e direcionado à 
plena satisfação da finalidade prevista na norma, dirige-se ao alcance de um 
resultado satisfatório quando no interesse da coletividade11.

A natureza difusa do bem jurídico ambiental confunde a natureza pública com 
todo o interesse da sociedade, mas não quando o interesse do Estado, por si 
só, está em análise. A distinção entre interesse público primário e secundário 
permite destacar que nem sempre coincidem, mas o bem geral, promovido 
pela proteção ao meio ambiente, pode ser identificado com o interesse social, 
o interesse da sociedade ou da coletividade, e, até mesmo, com alguns dos 
autênticos interesses difusos12, que se utilizarão, em muito, de instrumentos 
como a Ação Civil Pública para sua persecução. 

Os interesses difusos podem ser considerados como um conjunto indeterminado 
ou dificilmente determinável de sujeitos envolvidos, o que, diretamente, 
contrapõe-se à noção fundamental de titularidade ou assimilação patrimonial, 
presente na dogmática civilista brasileira por muito tempo. A tutela não mais 

11  BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A noção jurídica de interesse público no direito administrativo brasileiro. 
In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (coords.). Direito Administrativo e interesse 
público – estudos em homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 109.

12  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 49.
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poderá ter por base a titularidade em si, mas a relevância do interesse, do fato 
de sua relevância social, de seus impactos para a coletividade e, também, para 
as gerações presentes e futuras13. Podem se citar, inclusive, diversos exemplos 
de como a natureza difusa do bem jurídico ambiental foram fundamentais 
para a resolução de problemas contemporâneos, mediante o reconhecimento 
da importância dos elementos naturais como ele central e geral para todo o 
ecossistema onde estão inseridos e, consequentemente, para o interesse de todo 
o conjunto da sociedade, enquanto coletividade, na limitação da utilização 
individuais desses bens ambientais, principalmente em razão da função ambiental 
que lhes é atribuída. É o caso da utilização de um lençol freático por uma 
construção em região próxima a dunas; a proibição de prejuízo à mata ciliar, 
próxima ao local onde ocorrerá um evento esportivo, entre outros14.

Uma lesão ao meio ambiente passa a ser uma lesão a toda a coletividade, e não 
apenas a direitos individuais, devidamente assinalados e correspondentes ao 
patrimônio de um particular ou de um grupo de particulares. A indeterminação 
dos sujeitos titulares do direito é que revela como a natureza da lesão promoverá 
efeitos no caso concreto. Se uma vila de pescadores é ameaçada por dejetos 
urbanos lançados ao mar, a lesão dissemina-se por um número indeterminado 
de pessoas, e pode, a depender do contexto, em muito agravar-se, como ocorreria 
na exploração predatória da Amazônia ou nos desastres que envolvam materiais 
radioativos ou nucleares, que ainda carecem de maiores análises e estudos 
sobre as extensões de seus danos. Inclusive, torna-se possível defender os bens 
jurídicos ambientais até mesmo em situações de lesões incorpóreas e de danos 
não materiais, como a discriminação racional por etnia15.  

13  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 6. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 93-97.

14 Para José de Sousa Cunhal Sendim, a proteção da integridade ecológica e dos bens jurídicos ambientais não 
pode ser dissociada da proteção da capacidade funcional do patrimônio natural, de forma global (bens naturais, 
ecossistema e o conjunto de suas relações). Conf. SENDIM, José de Sousa Cunhal. Responsabilidade civil por 
danos ecológicos: da reparação do dano através de restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 126.

15 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. 
São Paulo: Saraiva, 2014 (Série IDP – Linha Doutrina), p. 325.
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Entretanto, em razão das próprias especificidades dos danos ambientais é que a 
aplicação da responsabilização objetiva adquiriu especial relevância. Tratam-se de 
danos complexos, que não apresentam uma centralização evidente e linear, e que 
englobam situações, inclusive, de difícil apuração prática – como a denominada 
poluição histórica, que resulta da acumulação sucessiva e progressiva de dejetos 
variados e recebidos pelo meio ambiente natural, ou, ainda, quando o dano 
promovido não é visível, a título de prejuízos sofridos em um ambiente de trabalho 
insalubre por repetição. Trata-se de situações prováveis, e com foco na realização 
de danos futuros. Apesar das peculiaridades e dificuldades promovidas pelos 
danos ambientais, pode-se afirmar que o artigo 225 do texto constitucional, por 
mais que atribua certa dimensão humana ao meio ambiente, não estabeleceu 
qualquer mecanismo mais efetivo para a recuperação e prevenção dos danos 
causados aos seres humanos, mais especificamente o dano ecológico puro, e 
limitou-se à fórmula geral da responsabilidade16 – interpretada, majoritariamente, 
e, talvez, erroneamente, apenas como a objetiva.  

A teoria da responsabilização civil objetiva tem resguardo no pressuposto da 
existência de uma atividade que implica riscos para a saúde e ao meio ambiente 
em si, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir riscos – princípio 
da prevenção – e de internalizá-los em seu processo produtivo – princípio 
do poluidor-pagador17. Nesse quesito, a teoria do risco é costumeiramente 
denominada, sob a tutela do Direito Ambiental, como teoria do risco criado. 
Dispensa, outrossim, prova de culpa, e tem conexões históricas com posições 
europeias acerca da responsabilização civil pelo risco. Por ser objetiva, pressupõe 
o dano ou o risco de dano, bem como o nexo de causalidade entre a atividade 
e o resultado danoso, efetivo ou potencial, vez que, por via de consequência, 
há que se perquirir o nexo de causalidade, e verificar se há liame entre a ação 
ou omissão e o dano provocado, para caracterizar a responsabilidade e gerar o 

16  ANTUNES, Paulo Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 165.

17  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as Dimensões do Dano Ambiental no 
Direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 171.
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dever de indenizar. Nesse sentido, torna-se irrelevante a aferição de culpa do 
poluidor ou da ilicitude de seu ato18. A responsabilidade civil contemporânea, 
apesar de não mais ter apenas a reparação patrimonial como elemento central, 
é orientada em torno da preocupação com a vítima do dano, em que é possível 
aplicar-se, de forma mais geral, a características de cunho individualista ou 
personalíssimo, quando possível. 

Com relação, especificamente, ao Direito Ambiental, tanto o legislador 
constituinte, quanto o infraconstitucional estabeleceram ao poluidor ou 
degradador a obrigação de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais, 
o que indica, em primeiro momento, que deve se tentar a restauração do bem 
ambiental e, somente tornando-se esta inviável, partir-se para a indenização 
por sucedâneo ou compensação19.

Essa estruturação da responsabilidade civil em matéria ambiental é consignada 
na noção de se restabelecer a harmonia e o equilíbrio que, anteriormente 
consolidados, foram violados pela atitude danosa que lhe constitui como a 
fonte geradora. Portanto, afirma-se expressamente em lei que se promoverá 
a um desestímulo de novas atitudes que sejam perpetradas, associada à ideia 
de reparação de um dano patrimonial ou extrapatrimonial. Nesse sentido, o 
princípio da conservação pode ser apontado como pressuposto relevante ao 
estabelecimento da indenização por dano ambiental, quando se exige que as 
sanções do Direito Ambiental estejam, em desasia, direcionadas à reconstituição, 
à restauração e à substituição do bem ambiental – quando possível. Mas não 
se pode olvidar que, pelo meio ambiente suas composições físicas e biológicas 
modificadas por agressões que não consegue suportar, não poderá jamais ser 
verdadeiramente restabelecido, do ponto de vista ecológico, tal como ocorreria 

18  DINIZ, Maria Helena. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. In: NERY, Rosa Maria de Andrade, 
DONNINI, Rogério. Responsabilidade Civil: Estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 391.

19  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial 
– teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 212.
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por um bem de estimado valor cultural que não mais poderá ser recuperado 
ou restaurado20.

Independente dessas questões, o Direito Ambiental brasileiro estruturou-se em 
torno de mecanismos de ressarcimento do dano ambiental patrimonial, quais 
sejam, o do retorno ao estado anterior à lesão e o cálculo da devida indenização 
pecuniária, e algumas posições doutrinárias já têm admitido a sua incidência 
para a reparação de danos de caráter extrapatrimonial. A questão, portanto, 
está no evento danoso e sua responsabilização em razão e uma conduta que o 
causou, ou seja, no nexo de causalidade entre dano e conduta humana. O nexo 
de causalidade pode ser considerado como um dos elementos essenciais para 
a determinação da responsabilização civil, mas é, ao mesmo tempo, o aquele 
mais delicado e recheado de repercussões de ordem prática. Ainda na seara 
da responsabilização subjetiva, se há culpa e dano, não há qualquer tipo de 
responsabilidade quando não se pode apontar a sua causa geradora. 

Portanto, pode-se afirmar que o nexo de causalidade é o ponto de ignição de 
leis naturais sem as quais o dano jamais ocorreria, vez que submetido a critérios 
normativos, estes traduzem opções valorativas para sua aferição e adequação21. 
Ao mesmo tempo, a identificação da causa de um dano implica em juízos 
valorativos, devidamente estruturados pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
e que se fundamentam em escolhas, tais como aquelas de natureza social, de 
periculosidade da atividade, de proximidade temporal ou espacial entre ação 
e/ou omissão e o dano, probabilidades, entre outros22. 

20  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial 
– teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 213.

21  BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito brasileiro 
e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.10, 
n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 567.

22  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as Dimensões do Dano Ambiental no 
Direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 172.
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O nexo de causalidade, a partir de juízos de adequação social, em que várias 
causas concorrem para o dano, podem levar a uma série de situação de ausência 
de responsabilização, como nas situações excludentes de responsabilidade por 
caso fortuito ou força maior – tufões, enchentes, tempestades, terremotos, entre 
outros – que favorecem o nível degradador, e que passam a invocar a culpa de 
terceiros ou da vítima, para evitarem o dever de indenizar. Isso, por si só, é uma 
situação violadora do princípio da precaução, em Direito Ambiental23.

Em razão das dificuldades enfrentadas em nível ambiental, tanto doutrina quanto 
jurisprudência assimilaram a Teoria do Risco Integral, vertente pertencente 
à Teoria dos Ricos aplicada à Responsabilização Civil, para determinarem as 
consequências decorrentes de situações de danos ao meio ambiente, independente 
de sua natureza – seja natural, artificial, do trabalho, cultural e, até mesmo, 
digital ou cibernético. A vantagem auferida pela Teoria do Risco Integral, que 
é derivada, com relação ao nexo de causalidade, da Teoria da Causalidade 
Adequada, está com a colocação do perigo (potencial) como causador do dano, 
devendo-se, apenas, aferir se á liame causal entre a ação humana ou sua omissão 
e o dano promovido24.

O modelo de responsabilização do risco integral exige uma atitude cognitiva 
diferenciada do intérprete, que, por vezes, torna-se completamente alheia ao nexo 
de causalidade. Nesse quesito, pode-se afirmar que o risco integral foge, quase que 
completamente, aos pressupostos conceituais tradicionais da responsabilização 
civil, vez que, ainda que não haja nexo de causalidade, a responsabilidade irá 
se impor. Dessa maneira, ainda segundo os pressupostos contemporâneos da 
responsabilidade civil, pautados, de modo progressivo, por flexibilizações e até 

23  BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito brasileiro 
e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.10, 
n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 57.

24  GUEDES, Emerson Almeida; FERREIRA, Clécia Lima. A responsabilidade civil pelo dano ambiental e a teoria 
do risco integral. In: Cadernos de Graduação – Ciências Humanas e Sociais, Aracaju, v. 3, n.3, p. 13-28, out. 2016, 
p. 14-15.
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presunções do nexo de causalidade, o risco integral demonstra-se afastado, e 
somente pode ser considerado quando imposto pela Constituição vigente, pelas 
leis, jurisprudência e sólidas e proporcionais razões normativas25.

Ao analisar-se as características inerentes ao dano ambiental, não há, sob 
um primeiro panorama, como defender-se a aplicação do risco integral para 
o Direito Ambiental. Apesar do forte apelo doutrinário nesse sentido, vez 
que uma parte dos autores a aplicam indistintamente, a aplicação carece de 
maior desenvolvimento teórico, e, por diversas oportunidades, é associada 
com a responsabilização objetiva como se fossem elementos complementares. 
Deve-se ressaltar que a aplicação do modelo do risco integral é costumeiramente 
associado com a responsabilização civil em âmbito administrativo, vez que, no 
Brasil, desde o textos constitucional de 1946, já representa o modelo geral de 
responsabilização civil do Estado, ao impor medidas de responsabilidade civil 
por atos e omissões de seus agentes e das pessoas jurídicas de direito público e 
de privado prestadoras de serviço público – entidades a Administração Indireta. 
Conforme esse modelo, o Estado somente se eximirá da indenização cabível se 
provar algumas das causas excludentes de responsabilidade civil, como o fato 
exclusivo da vítima; caso fortuito ou força maior, entre outras.

Por outro lado, verifica-se que o modelo do risco integral dispensa, quase 
que em sua totalidade, o nexo de causalidade. Não aceita, portanto, de forma 
conceitual, quaisquer excludentes de responsabilização. E difere, em muito, 
do modelo de responsabilização pelo risco criado ou causado, que implica em 
uma progressiva restrição das excludentes de responsabilidade civil. A teoria do 
risco, entretanto, tem ampla relação com o conceito de atividade. Sendo assim, 
conectar-se-á com a atividade realizada pelo ofensor, na qual este responderá 
sem culpa, salvo que haja uma excludente para romper o nexo de causalidade. 
Nesse ponto, diminui-se a importância das excludentes, que serão retraídas, 

25  FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1073.  
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sobretudo na responsabilidade objetiva pautada no risco. Trata-se de redução 
fundamental, e que atende aos anseios constitucionais para tanto.

Ainda assim, existirá um espaço para as alegações de excludentes de 
responsabilização civil, sob pena de confirmar-se, por muito, uma série de 
injustiças, a depender do caso concreto analisado. Pode-se – e deve-se – criar um 
sistema de flexibilizações diante de uma análise precisa do nexo de causalidade. 
Nesse caso, mesmo as presunções são potencialmente adequadas para a aplicação 
do sistema de responsabilização civil, como ocorre, por exemplo, nos danos 
causados por fabricantes de cigarros. Não se pode olvidar, por sua vez, que a 
causalidade é um conceito jurídico, e não fático. Assim, decidir-se pela imputação 
ou não de determinado antecedente implica, inevitavelmente, em valorações. 
Portanto, torna-se subjacente, à análise do caso concreto, apurar-se o nexo de 
causalidade por um juízo de valor, e que devem ser pautados sob critérios de 
respeito aos valores protegidos constitucionalmente, seus princípios e por respeito 
aos direitos e garantias fundamentais. Se restar aplicável, em qualquer situação, 
o modelo de risco integral às infrações ambientais, a discussão a respeitado da 
causalidade deve ser afastada em toda e qualquer lide ambiental. Entretanto, 
a depender das circunstâncias do caso concreto, essa medida pode parecer, 
por muito, injusta. Tome-se como exemplo um posto de combustíveis, que 
recebe seu abastecimento de forma regular e constante, todas as semanas. Se, 
em determinado momento, um terremoto de baixa escala, pouco perceptível, 
promove uma rachadura em um dos tanques subterrâneos, que é de difícil 
detecção, e o combustível vazado promover a poluição de um lençol freático da 
região, deverá ser responsabilizado o dono do posto de combustível?

Nem sempre os ofensores serão poderosos grupos econômicos, bem como nem 
sempre os danos ambientais assumirão proporções colossais, como no caso dos 
desastres ambientais de larga escala. Os atores envolvidos podem ser ofensores 
com baixo poderio econômico, e, como no caso mencionado acima, com nenhuma 
relação causal com o dano cuja indenização lhe será cobrada. Para tanto, deve-
se apurar a responsabilização ambiental por modelos diferenciados, e que não 
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ignorem o modelo constitucional brasileiro vigente, de cunho humanista e em 
respeito aos valores e princípios fundamentais. 

Apesar de gozar de constante aceitação por parte dos tribunais superiores, com 
destaque para as decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o modelo do 
risco integral é, por vezes, associado pela doutrina de forma equivocada. Algumas 
posições, inclusive, encontram-se em contradição. O modelo de risco integral é 
associado aos danos ambientais por serem estes de natureza diferenciada, que 
ensejariam a dispensa ou prova de culpa, e exigiriam apenas o dano e o nexo 
causal. Porém, pelos próprios termos do modelo de risco integral, não haveria 
de se analisar qualquer situação de causalidade, vez que, se a responsabilidade 
é objetiva, e adota-se o risco integral, o nexo de causal não servirá a seu intuito. 
E ocorrem, por outro lado, uma série de argumentações sobre as inversões 
probatórias ou a necessidade de flexibilização do nexo causal.

Como os bens ambientais juridicamente tutelados são considerados como um 
macrobem – bem de uso comum do povo – a sua reparação em sentido amplo, 
por intermédio de indenizações, reparações em sentido estrito ou compensações, 
têm por intuito permitir que o meio ambiente lesado tente retornar ao status 
quo ante que apresentava, antes da ocorrência do dano. Entretanto, na maioria 
dos casos, torna-se inviável a recuperação ou retorno ao estado anterior, o que, 
por si só, torna imprescindível a necessidade de manutenção e conservação26. 
Por ser um bem de utilização comunitária e de titularidade difusa, que abrange, 
inclusive, as futuras gerações, não se trata de situações meramente patrimoniais 
– acondicionadas, tradicionalmente, na seara da responsabilização subjetiva – e 
nem meramente pessoais – que tornará, por outro lado, para a responsabilização 
objetiva. Mas, ainda assim – e talvez, por falta de maior embasamento teórico 
sobre a própria estrutura da natureza jurídica do bem jurídico ambiental e os 

26  BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito brasileiro 
e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.10, 
n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 52.
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danos ambientais decorrentes de sua violação – se defende a aplicação do modelo 
de risco integral. O próprio STJ27 é defensor de que o dano ambiental não exclui 
a comprovação da efetiva ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a 
conduta do agente. Mas, ainda assim, permanecem em defesa do modelo do risco 
integral, com discussões sobre provas, inversões probatórias, flexibilizações, e 
até mesmo do tipo de demanda ambiental correspondente, que, por outro lado, 
podem ser resolvidas de outra forma.

2 O reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de reparação 
civil de danos ambiental pelo supremo e a possível aplicação da teoria 
do risco agravado no Brasil 

Em 17 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal – STF, concluiu o julgamento 
proferido no âmbito do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, que tem como 
relator o Ministro Alexandre de Moraes, e fixou a tese da imprescritibilidade da 
pretensão pela reparação civil de danos ambientais. Inclusive, restou reconhecida, 
por maioria de votos, a sua repercussão geral, sob a tutela de Repercussão Geral 
de nº. 999, nos seguintes termos: “É imprescritível a pretensão de reparação 
civil de dano ambiental”. O caso discutia o ajuizamento de Ação Civil Pública 
pelo Ministério Público Federal – MPF, que pleiteava, entre outras questões, a 
reparação por danos patrimoniais ou materiais, morais e ambientais, decorrentes 
da extração madeireira ilegal, realizada, por oportuno, mediante invasões 
ocorridas no período compreendido entre os anos de 1981 a 1987, na área 
indígena pertencente à comunidade Ashaninka-Kampa do Rio do Amônia, no 
Estado do Acre. Os supostos infratores foram condenados em primeiro grau, bem 
como em segunda instância, e, mediante o não provimento do Recurso Especial 
perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, que defendeu, no REsp. de nº. 
1.120.117/AC, cuja relatoria foi da Ministra Eliana Calmon, a imprescritibilidade 
das pretensões que suscitem reparação a danos ambientais. Nesse contexto, foi 
interposto Recurso Extraordinário ao STF.

27  Conf. STJ, REsp. 1.378.705; Resp. 1.056.540, entre outros.
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A matéria atrai atenções, em razão de julgados anteriores do próprio STJ, nos 
quais se defendeu a imprescritibilidade dos danos ambientais, como no REsp. 
647.493/SC28, de 2013, que tem como Ministro Relator João Otávio de Noronha; 
o REsp. 1.644.195/SC29, de 2017, e o REsp. 1.559.396/MG, ambos com Ministro 
Relator Herman Benjamin. Nas disposições inerentes ao RE de nº. 645.833 RG/
AC, o Ministro Relator Alexandre de Moraes reconheceu sua repercussão geral, 
e defendeu a tese da imprescritibilidade dos danos ambientais, vez que ponderou 
a necessidade e relevância de serem estabelecidos parâmetros precisos e seguros 
quanto ao instituto da prescrição em situações de direitos transindividuais e 
individuais lesados por ação – ou omissão – humanas, tanto na forma direta 
quanto indireta. Quando julgado pelo Tribunal Pleno, extinguiu-se o processo, 
por votação da maioria, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do 
Código de Processo Civil, em virtude de uma transação realizada entre as partes, 
e que, por oportuno, prejudicou o recurso. Ainda assim, foram vencidos os 
Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli, então presidente 
da casa, que deram provimento ao pleito. Ao final, foi estabelecida a tese da 

28 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EMPRESAS MINERADORAS. 
CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. [...] 7. A ação de 
reparação/recuperação ambiental é imprescritível [...] (STJ - REsp: 647493 SC 2004/0032785-4, Relator: Ministro 
João Otávio de Noronha. Data de Julgamento: 22/05/2007, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJ 
22/10/2007 p. 233) (grifo nosso).

29 CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPTER REM. 
IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO FLORESTAL. 
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE DE COTEJO 
ANALÍTICO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Trata-se, na origem, 
de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente para esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de 
obrigação propter rem. Aduz prescrição para retirar a averbação da obrigação ambiental do registro de imóveis antes 
de proceder ao reflorestamento. O recurso visa à anulação do acórdão a quo, alegando a necessidade de enfrentamento 
de questão que não teria sido julgada. 2. Corretamente, o Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ 
primeiro reconhece a imprescritibilidade da pretensão reparatória de dano ao meio ambiente, e, segundo, atribui, 
sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à responsabilidade civil ambiental, 
considerando irrelevante, portanto, qualquer indagação acerca de caso fortuito ou força maior, assim como sobre a 
boa ou a má-fé do titular atual do bem imóvel ou móvel em que recaiu a degradação [...] (STJ - REsp: 1644195 SC 
2016/0326203-1, Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 27/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA. 
Data de Publicação: DJe 08/05/2017) (grifo nosso).
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imprescritibilidade das pretensões de reparação civil de danos ambientais, por 
intermédio da apreciação do tema enquanto repercussão geral.

O reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de 
dano ambiental pelo Supremo Tribunal Federal abre uma série de precedentes, 
dentre os quais os que questionam a aplicação da teoria do risco integral, bem 
como o da teoria do risco causado para infrações de ordem ambientalista, e 
permitem uma margem para a incidência de um novo posicionamento: o da 
teoria da responsabilidade objetiva agravada ou do risco agravado. A teoria 
da responsabilização objetiva pode ser utilizada para aplicar-se uma situação 
de responsabilidade independente da existência de ânimo, e concede amplo 
destaque, conforme ressaltado anteriormente, à noção de causalidade, enquanto 
vínculo entre o risco da atividade e o dano considerado injusto, nos termos do 
art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Entretanto, são admitidas 
uma série de excludentes do nexo de causalidade, devidamente expressas no 
próprio texto civil, quais sejam: caso fortuito ou força maior; fato exclusivo da 
vítima e o fato de terceiro, entre outros.

Pela teoria do risco integral, a responsabilidade objetiva adquire um caráter 
absoluto, inafastável, que se traduz em pura causalidade: uma vez causado 
o dano, há a responsabilidade. Porém, em certa medida, sua aplicação é por 
deveras problemática. O perfil constitucional adotado para os bens ambientais 
prestigia a proteção aos bens em si, bem como da geração presente e futura, e, 
necessita de maior proteção à vítima, com reparação integral e sem olvidar da 
desigualdade substancial em cada caso, o que, por si só, se correlaciona com 
o primado da solidariedade social. A responsabilidade civil objetiva por risco 
agravado, portanto, diferencia-se da responsabilidade civil comum em razão da 
mudança de foco em um dos elementos centrais da responsabilização: o da ação 
ou conduta humana. Enquanto nesta a ação ou conduta humana é elemento 
central, vinculado ao dano promovido em razão do nexo de causalidade, a ação ou 
conduta humana são adaptados, naquela, para a conexão entre o dano promovido 
e a atividade desenvolvida, com redução, inclusive, da dependência do nexo de 
causalidade – e, por conseguinte, diminuição do número de flexibilizações ou 
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mitigações de seus preceitos, quando aplicados na teoria da responsabilização 
por risco integral.

Por outro lado, deve-se ressaltar que um eventual afastamento do nexo de 
causalidade exige uma estreita relação entre o dano e a atividade desenvolvida 
pelo ofensor. Portanto, apenas será juridicamente possível – e, por deveras, justo 
– imputar uma situação de responsabilização civil para indenização, compensação 
ou reparação sem nexo de causalidade a alguém, se o vínculo entre o dano e 
a atividade desenvolvida forem estreitos e interligados. Na responsabilidade 
civil objetiva por risco agravado os fatos que excluiriam o dever de indenizar, 
uma vez considerados como fortuitos externos, passam, com o decorrer de sua 
construção doutrinária e jurisprudencial, a serem considerados como fortuitos 
internos. Podem-se citar, como exemplo, duas posições adotadas pelo STJ sobre 
a temática.

No REsp. de nº. 401.39730, decidiu o STJ que não configura fortuito externo a 
sucção, pelas turbinas das aeronaves de grandes pássaros habituados a voarem 
grandes alturas, como os urubus. Tratar-se-ia, na verdade, em hipótese de 
fortuito interno. Portanto, se a aeronave é danificada pela sucção de grandes 
pássaros, impõe-se cautela para que o maquinário seja devidamente revisto e os 
passageiros remanejados para voos alternativos em outras companhias. No caso, 
o atraso por si só decorrente desta operação é considerado como causador da 
responsabilização da empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.

30 RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO EM VÔO C.C. 
ADIAMENTO DE VIAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL - HIPÓTESES DE EXCLUSÃO - CASO FORTUITO 
OU FORÇA MAIOR - PÁSSAROS - SUCÇÃO PELA TURBINA DE AVIÃO. A responsabilização do transportador 
aéreo pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem programada, ainda que 
considerada objetiva, não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. - As avarias provocadas em turbinas de 
aviões, pelo tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota 
de imprevisibilidade marcante do caso fortuito. É dever de toda companhia aérea não só transportar o passageiro 
como levá-lo incólume ao destino. Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja 
o maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras companhias. O atraso por si só 
decorrente desta operação impõe a responsabilização da empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece 
(STJ - REsp: 401397 SP 2001/0196968-6, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 27/06/2002. Data 
de Publicação: DJe 09/09/2002).
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Da mesma forma, quando da edição da Súmula de nº. 479, o STJ determinou que 
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito 
de operações bancárias”. Nesse caso, as fraudes praticadas por terceiros em 
relação a cartões de crédito, como danos resultantes de clonagem, interceptação 
de cartões, entre outros, ou ainda fraudes pela internet, como a subtração de 
numerário em contracorrente, serão apuradas com desconsideração do fato de 
terceiro, vez que se tratam de fortuito interno, pelo qual o banco responderá 
independente de culpa. Pode-se auferir, pelas posições elencadas acima, que os 
responsáveis se vinculam aos danos em razão destes estarem conexos às suas 
atividades, ainda que provenientes de terceiros. Trata-se da responsabilidade civil 
objetiva por risco agravado. Nos casos mencionados, se houver vínculo com os 
riscos da atividade, já haverá a responsabilização, ou seja, não responderão os 
responsáveis por quaisquer danos que as vítimas sofreram, mas apenas aqueles 
vinculados às suas atividades. E outros casos podem ser mencionados, como, por 
exemplo, no caso dos planos de saúde, que respondem por quaisquer danos que 
um passageiro de transporte interestadual vier a sofrer no trajeto de sua viagem.

Os planos de saúde responderão por todos os danos conexos à sua atividade, 
ainda que sejam falhas ou omissões em relação aos deveres de cooperação, 
esclarecimento e informação. Assim, se um plano de saúde deixa de comunicar, 
individualmente, o paciente acerca do descredenciamento de determinado médico 
ou hospital, violará o dever de informar, de modo completo, claro e eficiente. O 
mesmo ocorre quando nega atendimento de urgência, em momento delicado 
para a vida do paciente ou de sua família, quando normalmente estará fragilizado 
pelo acidente sofrido na viagem. Dessa maneira, pode, inclusive, o plano de saúde 
não responder nos casos de seguros-saúde – quando os médicos são escolhidos 
pelos próprios pacientes, sem qualquer credenciamento ou interferência – em 
que não se exercitará sua atividade, apenas condicionando-se a reembolsá-lo 
posteriormente, por força de contrato31.

31 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1079.
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Conclusão

Pode-se concluir diante de todo o exposto que, o reconhecimento, pelo Supremo 
Tribunal Federal, da imprescritibilidade das infrações que promovam danos 
ambientais, permitiu uma abertura teórica à aplicação da Teoria do Risco 
Agravado no Direito Ambiental, em substituição às Teorias do Risco Integral e 
do Risco Causado, que, em muito, enfrentam dificuldades para a regulamentação 
e tratamento dos danos ambientais que envolvam reparações patrimoniais 
individuais.

Os tribunais brasileiros, principalmente pela incidência de atuação do Superior 
Tribunal de Justiça, realizaram, durante anos, uma série de decisões díspares 
na seara do Direito Ambiental, e, apesar de relativo consenso acerca dos danos 
patrimoniais de natureza difusa, muito restou sem solução efetiva quando 
analisados os danos patrimoniais de natureza individual, que, inclusive, não 
são abrangidos pelas hipóteses expressamente previstas de atuação das Ações 
Civis Públicas.  

É nesse sentido que se defende uma abertura, pelo reconhecimento da repercussão 
geral da imprescritibilidade dos danos ambientais, para a realização da Teoria 
do Risco Agravado, mais adequada às searas ambientais e cobrindo, inclusive, os 
danos patrimoniais de cunho individual, a fim de serem alcançados os primados 
protetores do meio ambiente, bem como as regras e princípios inerentes ao Direito 
Privado, notadamente o Direito Civil brasileiro, acerca da Responsabilidade Civil.     
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RESUMO: As incursões fiscais das Fazendas Públicas Municipais, visando a cobrança de ISSQN sobre Incorporação 
Imobiliária, alcançando todos os regimes, vêm de longo tempo. Embora o imposto municipal incida sobre a atividade, não 
constitui regra geral, posto que está excluído, da exação tributária, o regime de construção denominado incorporação direta, 
como será demonstrado neste trabalho.

Palavras chave: ISSQN. Incorporação direta. Lista de Serviços. 

1. Introdução

A discussão é antiga, posto que a iniciativa de cobrar ISS sobre incorporação 
imobiliária direta, constitui regra de conduta geral dos Fiscos Municipais, mas a 
reação dos contribuintes é de resistir à cobrança. Daí o assunto, ora sob análise 
neste artigo, configurar-se extremamente controverso, uma vez que as fazendas 
públicas municipais, a exemplo dos Fiscos estaduais e federal, também estão 
contaminadas do vício irrefreável de arrecadar receitas, a qualquer custo, pouco 
importando que, para tanto, tenham de ferir regras e princípios consagrados 
pela Constituição Federal, por exemplo, o da tipicidade cerrada.

A exigência do ISSQN sobre as atividades de incorporação imobiliária, aquelas 
previstas no item 7.02 da Lista de Serviço, anexa à Lei Complementar Federal 
116, de 31-07-2003, não alcança todos os regimes de incorporação, como têm 
pretendido as Fazendas Públicas dos Municípios. 

É o que será demonstrado a seguir, com apoio na premissa segundo a qual, 
quando o regime de construção adotado for o da incorporação direta, onde não 
há a obrigação de fazer, não é possível exigir o imposto sobre serviço.
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2. Natureza Jurídica do ISSQN

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza está definido no artigo 156, 
III, da Constituição da República:

“Art.156 – Compete aos Municípios instituir imposto sobre:

(...)

III – imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 
art. 155, II, definidos em lei especial.” 

Com base neste comando normativo superior foi editada a Lei Complementar 
Federal nr. 116/03, contendo lista onde são definidas ou arroladas mais de 230 
espécies de serviços que, desde a entrada em vigor da norma Complementar, 
podem ser objeto de exação do ISS.

O perfil jurídico do ISSQN já se encontra traçado na CF/88 com grande riqueza 
de pormenores, de tal sorte que o legislador ordinário, ao instituí-lo, não poderá 
superar uma série de limites constitucionais. Por esta razão pode-se afirmar que 
o ISS é detentor de matriz constitucional não podendo dela se desvincular, sob 
pena de inquestionável inconstitucionalidade.

Assim, somente podem ser alcançados pelo ISS os serviços prestados por 
pessoas, físicas ou jurídicas, que prestam serviços a terceiros, sob o regime de 
Direito Privado, fundado na autonomia da vontade e na igualdade das partes 
contratantes.

3. A incidência do ISSQN sobre Incorporações Imobiliárias.

A incorporação imobiliária é regida no sistema jurídico brasileiro pela Lei n. 
4.591/64, dispondo no parágrafo único do artigo 28 tratar-se de um negócio 
jurídico cujo objetivo é o de promover e realizar a construção, para venda total 
ou parcial, de edificações compostas de unidades autônomas. Portanto, em 
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regra, havendo a prestação do serviço em favor de terceiros, é devido o imposto 
municipal sobre incorporação imobiliária. 

Entretanto, a incidência do ISSQN sobre incorporação imobiliária não 
constitui regra geral, havendo, pois, limites para a exigência da mencionada 
exação. Vejamos. 

Cuidando do assunto, o artigo 48 da Lei 4.591/64 disciplina os regimes de 
construção que a incorporação poderá adotar, ou seja, a construção civil poderá 
ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração podendo estar, 
ainda, incluída no contrato com o incorporador, ou ser contratada diretamente 
entre os adquirentes e construtor. 

Interpretando a norma do artigo 48 da Lei 4.591/64, infere-se que a atividade de 
incorporação de imóveis pode ser contratada sob três regimes de construção: 
(I) por empreitada sob preços fixos, ou reajustáveis por índice previamente 
determinados (art.55); (II) por administração ou a “preço de custo” (art.58); ou 
(III) por contratação direta entre os adquirentes e o construtor (art.41); 

A construção de imóveis pelo regime de empreitada/subempreitada a que se 
refere o artigo 55 da Lei n.º 4.591/64 tem regramento próprio, nos termos do 
artigo 610 e seguintes do Código Civil de 2002. Aqui a natureza jurídica do 
negócio é completamente distinta da compra e venda e os serviços prestados 
pelo construtor estão nitidamente caracterizados no contrato, coincidindo 
com a atividade prevista no item 7.02, da Lista de Serviços da LC n.º 116/03, 
constituindo hipótese de incidência do ISS.

Na incorporação pelo regime de administração, também conhecida por 
“incorporação a preço de custo” prevista no artigo 58 da Lei n.º 4.591/64, a 
responsabilidade pelo custo da edificação cabe tão somente ao proprietário/
adquirente. O Construtor, na condição de administrador da obra, é um mero 
prestador de serviços, cuja atividade -prestação de serviços- também está prevista 
no item 7.02 da Lista de Serviços da LC n.º 116/03, sujeita, pois, à incidência do ISS. 
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Quanto à atividade de construção de imóveis, por incorporação direta, esta se 
diferencia das outras modalidades citadas acima por não regular a prestação 
de serviços e sim a transferência da posse e domínio de imóveis, decorrente de 
contrato de promessa de compra e venda firmada diretamente entre o adquirente 
do imóvel e o construtor.

Anote-se que quanto à contratação por incorporação direta, a mesma se 
diferencia, também, das demais hipóteses, em razão de que, neste regime de 
construção, o incorporador vai construir em terreno próprio, por sua conta e 
risco, seja diretamente ou através de empreiteiro, realizando a venda das unidades 
autônomas por preço global. (incluindo a cota do terreno e construção). 

Como previsto no normativo do art. 43, da Lei 4.591/64, no regime de contratação 
direta o incorporador ao firmar com o adquirente o contrato de promessa 
de compra e venda, assume o risco da construção, obrigando-se a entregar 
determinada unidade habitacional acabada e averbada no Registro de Imóveis. 
De sua vez o adquirente, cujo objetivo é a aquisição da propriedade da unidade 
imobiliária, paga o preço, à vista ou em parcelas.

Na incorporação direta a finalidade é a venda de unidades imobiliárias em tempo 
futuro, que devem ser entregues de acordo com o que fora acertado em contrato 
de promessa de compra e venda. O ato de construir afigura-se simples meio 
de atingir o objetivo final da incorporação direta. Neste caso resta claro que o 
incorporador não presta serviço de “construção civil” ao adquirente, considerando 
que o esforço humano é em benefício de si próprio (o incorporador).

4. Conclusão

Na Incorporação por empreitada (art. 55 da Lei 4591/64), o incorporador 
assume, frente aos adquirentes, a realização do empreendimento em terreno 
que não é seu (do incorporador) construindo diretamente ou mediante a 
contratação de terceiro;
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Já na incorporação por administração (art.58), o incorporador assume a 
administração do empreendimento a ser realizado em terreno de outrem. Neste 
caso há que ter, necessariamente, a figura do empreiteiro que será contratado 
para construir a obra, uma vez que esta não poderá ser feita pelo incorporador. 
Esta contratação é da alçada do condomínio de adquirentes das futuras 
unidades imobiliárias (condomínio x empreiteira). Caberá ao incorporador a 
responsabilidade de administrar a obra e depois promover a sua venda. 

Nos dois casos, considerando que a prestação do serviço está indiscutivelmente 
caracterizada no contrato, gerando uma obrigação de fazer, o exercício das atividades 
submete-se ao item 7.02 da Lista de Serviço, sujeitando-se à incidência do ISSQN. 

Quanto à contratação por incorporação direta, regime pelo qual o incorporador 
construirá em terreno que é dele, não cabe a incidência do ISSQN, posto que 
o fato gerador tributário – a prestação de serviços em favor de terceiros – não 
resta configurada. É que o imposto municipal incide sobre o serviço-fim. Na 
incorporação direta as etapas intermediárias (serviço-meio) são executadas 
em benefício do próprio prestador, para atingir uma determinada finalidade. 

O ISS pode e deve ser cobrado, com o inteiro acolhimento da doutrina e da 
jurisprudência, quando se tratar das duas primeiras modalidades, ou seja, 
incorporação por administração e por empreitada, onde se configura nítida a 
obrigação de fazer

Entretanto, no caso da incorporação direta, não há como considerar a atividade 
como geradora de fato imponível, sujeita à cobrança de ISS. É que a finalidade 
do fato jurídico em questão é a venda das unidades imobiliárias, resultando 
uma obrigação de dar, nunca de fazer.

5. Referências

BRASIL – (Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 05 de outubro de 1988.
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