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APRESENTAÇÃO
Estimado(a) advogado(a),
Contribuindo para a construção da ciência do direito, com um olhar
contextualizado e regional, a Revista da OAB Piauí se apresenta em novo número
com a mesma expertise que lhe é peculiar, contribuir para efervescência da formação
doutrinária piauiense. Isto porque cabe aos operadores do direito dimensionar, no
aspecto axiológico de normativo, o alcance e a efetividade das normas postas pelo
ente legiferante e que nós nos utilizamos práxis forense.
Apesar da extrema e zelosa missão compelida ao Conselho Editorial, percalços
na produção de uma Revista Científica são atos que possibilitam engrandecimento
de grandes trabalhos. Nesta Edição, continuidade de um trabalho realizado na gestão
do então presidente Dr. Francisco Lucas Costa Veloso, o Conselho Editorial, com
esforço hercúleo e minucioso, se desdobrou em selecionar trabalhos que possam,
com mesma ênfase e brilhantismo, perpetuar o legado outrora erigido.
Em discussões no âmbito da teoria do direito e da teoria da decisão judicial,
que se somam ao texto sobre o sistema brasileira de precedentes, o vigor com que se
propõe uma atenção essencial para os mecanismos de soluções de conflitos se amolda
aos novos tempos da gestão processual.
No âmbito dos direitos e relações sociais, as discussões sobre a responsabilidade
civil no direito do trabalho bem como o regime próprio da previdência são fundamentais
para proporcionar melhor criticidade sobre a efetividade de tais mecanismos na égide
do estado de direito.
Em mesma profundidade, as reflexões sobre a alienação parental no divórcio
se reverberam no mesmo patamar sobre textos a despeito do sistema democrático
e do estatuto da pessoa com deficiência, sempre com novo olhar contextualizado e
com singular precisão acadêmica.
As contribuições dos conselheiros editoriais e autores, bem como todos os
envolvidos nessa obra, nossa gratidão! A advocacia, um segue um magnífico presente.
Boa leitura!
Prof. Dr. Thiago Anastácio Carcará
Editor-Chefe do Conselho Editorial
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RACIONALIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E SEUS
MEIOS DE CONTROLE
RATIONALITY PROTECTION OF JURISDICTION AND THEIR
MEANS OF CONTROL
Thiago Anastácio Carcará1
RESUMO: O presente artigo examina a tutela jurisdicional dentro de seus elementos constitucionais
e processuais elevando a racionalidade judicial como elemento primordial para o provimento da
decisão judicial. Analisando a tutela jurisdicional nos moldes do Código de Processo Civil Brasileiro
se constatará elementos formais que devam ser obedecidos, sem esquecer dos direitos e garantias
regidos pela Carta Magna aos jurisdicionados. Indaga-se se a Justiça é um elemento essencial na
construção da tutela jurisdicional. Em uma tentativa de aprofundamento sobre a racionalidade da
tutela jurisdicional, se constará um campo submerso na moral e na ética, norteador de ideologias e
pré-compreensões que podem ser prejudiciais ou não na formação do juízo decisório. Construindo nas
bases da hermenêutica, expor-se-á uma síntese de técnica processual para critérios tanto objetivos como
subjetivos da racionalidade da tutela jurisdicional a serem obedecidos e que devem ser necessariamente
apostos na fundamentação das decisões judicial. Através de tais constatações evidencia-se os meios de
controle positivados constitucionalmente sobre a racionalidade da tutela jurisdicional como exercício
da democracia e prevalência do Estado de Direito.
Palavras-chaves: Tutela jurisdicional; Racionalidade; Controle; Justiça.
ABSTRACT: This article examines the judicial elements within their constitutional and procedural
rationality increasing order as a major element in the provision of the ruling. Analyzing judicial review
along the lines of the Brazilian Code of Civil Procedure shall establish whether formal elements that
must be obeyed, not forgetting the rights and guarantees governed by the Constitution to jurisdicionados.
Asks whether justice is an essential element in the construction of a remedy. In a further attempt on the
rationality of judicial review, will include a field is submerged in morals and ethics, guiding ideologies
and preconceptions that may be harmful or not in the formation of the court decision. Building on the
foundations of hermeneutics, display will be a technical process for the synthesis of both objective and
subjective criteria of rationality of judicial review to be obeyed and that must necessarily be affixed in
the grounds of judicial decisions. Through these findings is evident in the means of control positivized
constitutionally on the rationality of judicial review as an exercise of democracy and the prevalence
of the rule of law.
Keywords: Judicial review; Rationality; Control; Justice.

1

Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela UNIFOR. Professor Adjunto e Coordenador do Curso de direito
da UESPI, Conselheiro Federal e presidente da comissão de direito à educação do Conselho Federal da OAB,
sócio fundador do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direitos
Culturais da UNIFOR. Advogado e Consultor Jurídico.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 11

Thiago Anastácio Carcará

INTRODUÇÃO
Toda decisão judicial deve ser pública e devidamente fundamentada. A
determinação é exposta pelo art. 93, IX da Constituição Federal, que tem ainda no
art. 131 do Código de Processo Civil uma densificação desse comando. A necessidade
de justificação das decisões judiciais é salutar para o seu controle, Samuel Meira
Brasil Júnior corrobora essa afirmação:
Para permitir um limite dinâmico, isto é, sobre a eficácia do
ato, é imprescindível que a decisão seja fundamentada, pois é a
justificação que permite o controle da racionalidade da decisão
judicial. Essa é a própria razão do imperativo constitucional
para exigir a fundamentação das decisões, sejam administrativas
ou judiciais, estabelecendo um controle difuso pela sociedade.
Não basta alguém simplesmente afirmar: “não concordo”. É
preciso dizer por que não concorda. Precisa esclarecer as razões
da discordância e, ao explicitá-las, o órgão revisor do julgado
poderá fazer um controle efetivo da decisão. (2007, p. 120)

Mesmo se na Constituição não estivesse expresso a necessidade de motivar as
decisões judiciais, a sua evidencia seria obrigatória pelo caráter democrático existente no
Estado, de igual forma é a publicidade dos atos judiciais. A democracia exige a certeza
do direito e a existência das razões e o seu conhecimento por todos. Não se pode olvidar
que em contrário, o regime existente não configura em nada com uma democracia.
A conjectura apresentada se torna evidente diante dos nortes que formam o
Estado de Direito, dando eloqüência a racionalidade das decisões judiciais. Cláudia
Servilha Monteiro assim explica:
A idéia atual de uma função regulamentada e limitada aos
princípios ordenadores do Estado de Direito é um patamar
relativamente tardio na experiência histórica do exercício da
função de decidir os conflitos vividos no seio da comunidade.
Hoje se pode inclusive verificar a existência de uma Lógica
dos raciocínios judiciais, objeto de estudo de algumas vertentes
pragmáticas vinculadas às teorias da argumentação jurídica.
Todavia, a polêmica sobre os limites da atuação jurisdicional
encontra-se instaurada na ordem do dia das democracias
ocidentais, de forma a ocorrer uma transferência de legitimidade
racional entre o agente da decisão e ela mesma. (2006, p. 61146115)
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Nesta esteira, a efetivação dos direitos dos cidadãos diante das decisões judiciais
faz com que esta se torne ato estatal revestido de caráter democrático, fazendo com
que os princípios que norteiam esse regime de Estado sejam reluzentes nas decisões
judiciais. Diante dessas considerações a análise da racionalidade das decisões judiciais é
importantíssima e de toda forma essencial para a construção de um Estado Democrático.
Através do método de pesquisa eminentemente bibliográfico, se fará uma analise
inicial sobre a tutela jurisdicional e seus elementos, ganha destaque sua função dentro do
Estado Moderno e se demonstrará, de forma superficial, quais os requisitos essenciais,
tanto para a formação do processo, meio para o provimento da tutela jurisdicional,
como para o próprio provimento. Dar-se á ênfase a Justiça como elemento da tutela
jurisdicional se apresenta a mesma como limite a racionalidade da tutela jurisdicional.
Em busca de um aprofundamento se discutirá a composição da racionalidade da
tutela jurisdicional e seus limites, expondo ainda meios de controle da racionalidade
e detectando qualquer insuficiência legal existente.
1 TUTELA JURISDICIONAL E SEUS ELEMENTOS
1.1. O porquê da tutela jurisdicional
A saída do estado de natureza de Thomas Hobbes para a sociedade civil pode
de fato nunca ter ocorrido. Não há provas de que os homens saíram de uma condição
instável de desequilíbrio físico e/ou mental para a civilização através de um contrato
social aceito por todos, mesmo que tacitamente.
De fato, com a premissa formulada, independentemente de sua condição de
ocorrência ou não, pode-se afirmar que o homem cede parte de sua liberdade ao Estado
para que este possa alcançar o bem comum, estágio no qual os homens viveriam em
paz e harmonia em comunidade.
Dada a natureza humana, ainda pela esteira do pensamento hobessiano2, o
Estado como ente superior deve ser a instância solucionadora de conflitos e de forma
2

Thomas Hobbes acreditava que o homem era egoísta e por tal condição em seu estado de natureza viveria em
pleno estado de guerra, o motivo de tal exaltação seria a propriedade.
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concreta evitar o retorno ao estado de natureza. Em principio não haveria qualquer
obstáculo para o alcance do bem comum, se de fato como propôs Hobbes, o Estado
fosse um Leviatã.
Assim, não haveria porque questionar ser dotado de tão monstruosa autoridade
e de aspecto imaginário temido por todos os homens. Porém, o Estado é conduzido
pelo próprio homem, e como refém de seus próprios defeitos, amealhado pelo
surgimento da Democracia, o Estado passa a ser fiscalizado e controlado por seus
atos, não para reprimir qualquer desvio do Estado, mas para responsabilizar o
homem que conduz esse Estado.
Fiscalização e controle são frutos da Ágora grega, redesenhados na modernidade
e meios concretos na democracia hodierna para olhar o agente que conduz o Estado.
Mas quem conduz o Estado? O homem ou a sociedade? Essa interrogativa não caberá
resposta estreita, nem muito menos atrevida neste espaço curto de raciocínio, até
porque não é este o objetivo.
Contudo, independentemente do prisma que se observe, para obter essa resposta
interessa dispor que a presença democrática nos atos estatais deve ocorrer, pelo menos,
de maneira suficiente para que haja um efetivo controle sobre ele. Após Rousseau a
separação de poderes foi um elemento a mais que enfraqueceu o acumulo de poderes
nas mãos de uma só pessoa.
O poder judiciário, então, deveria elidir um conflito entre os cidadãos devendo
fazer prevalecer a ordem jurídica existente.
Naquele mundo utraliberal era natural também que o processo
fosse visto como o campo onde os particulares travam o duelo de
seus interesses substanciais, e não um dos possíveis instrumentos
para a pacificação de litigantes mediante a eliminação de seus
conflitos ou para a realização publicística dos preceitos materiais
contidos no ordenamento jurídico; era natural que se acreditasse
ser escopo do processo a tutela jurídica de direitos ou de interesses
privados; e natural era também afirmar que a ação é um direito
contra o adversário, como se fosse este e não o Estado o titular
passivo do direito de ação. Ou seja: como se tivesses o adversário
condições para satisfazer o direito de ação.
...
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Von Büllow abriu os olhos dos estudiosos para o outro lado do
instituto, mostrando que há também entre o juiz e as partes uma
relação, progressiva sim, mas verdadeira relação jurídica, por
força da qual, de um lado, o juiz assume a concreta obrigação
de decidir e realizar o direito deduzido em juízo e, de outro, as
partes ficam obrigadas, perante ele, a prestar uma colaboração
indispensável e submeter-se aos resultados dessa atividade
comum. (DINAMARCO, 2010, p. 66)

Nesta perspectiva, o campo processual se tornou salutar, tanto que as partes
litigassem em grau de igualdade, tanto como para o juiz tivesse possibilidade de
formar seu juízo decisório dentro de uma margem segura e possível a alcançar a
justiça. O magistrado tem o dever de buscar a prestação jurisdicional, não podendo
esquivar-se dela, pois nele está investido o poder decisório do Estado a quem compete
prezar pela supremacia da lei.
Ocorre que não basta a declaração de um resultado, de um direito, haja vista
que a declaração não percorre uma mudança na realidade, não oferece uma reparação
da lesão sofrida3.
Tendo presente que o processo é método de atuação do Estadojuiz, é o mecanismo pelo qual o direito material controvertido
tende a ser realizado e concretizado, a tutela jurisdicional só
pode ser entendida como esta realização concreta do direito
que foi lesado ou ameaçado. Seja para o autor, quando ele tem
razão; seja para o réu quando ele, o réu, tem razão. É insuficiente
a ideia de declaração judicial de uma situação substancial em
prol do autor ou do réu. É fundamental, para bem realizar o
modelo constitucional do processo civil, que, além da declaração
jurisdicional sobre a quem pertence um dado bem jurídico, que
a prestação jurisdicional efetivamente entregue, conserve e
guarde este bem jurídico junto a seu titular, a seu proprietário.
Ao lado da declaração jurisdicional dos “direitos”, pois, deve ser
levada em conta, também como fenômeno da jurisdição, ínsita
à prestação jurisdicional, a atuação concreta desta declaração.
(Grifo do autor) (BUENO, 2010, p. 303)

Assim a tutela jurisdicional emerge como forma de ação do Poder Judiciário
quando provocado a declarar um direito, tendo obrigação de perseguir a Justiça e fazer

3

Há que se ressaltar que inclusive nas tutelas declaratórias o cumprimento da decisão altera o um status a quo
na realidade.
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prevalecer a ordem jurídica válida, e prezando para que o resultado tenha eficácia no
mundo real, satisfazendo a tutela pretendida pelo cidadão.
1.2. Elementos da tutela jurisdicional
A Carta Política Brasileira promulgada em 1988 trouxe, dentre outros importantes
elementos, uma gama principiológica que se densifica pelo ordenamento constitucional
e pelo regramento infraconstitucional. Dentre eles a Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e Eficiência destacam-se como nortes a serem seguidos por toda
administração pública, não se esvaindo o Poder Judiciário, área de particular interesse.
A função judiciária brasileira, sem desmerecer as outras funções estatais, traz
características bem interessantes do Estado Democrático de Direito ao qual se submete
o Brasil. Nesta função os agentes políticos são pessoas selecionadas por processo de
concurso público de provas e títulos4. A Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal,
se banha de gotas de democracia em razão de seus ministros serem escolhidos pelo
Presidente da Republica e sabatinados pelo Senado Federal5.
No que pese o caráter democrático do Judiciário ser diverso do existente nos
outros Poderes, haja vista os agentes do Executivo e Legislativo serem escolhidos
por processo eleitoral, o Judiciário é a instância saneadora e pacificadora de todos
os conflitos, e do próprio Estado Democrático. Assim não pode a tutela jurisdicional
fugir dos preceitos da democracia, pois esta é inerente ao Estado, e como poder do
Estado o Judiciário a ela se submete. Tanto que o art. 93, IX da Constituição Federal
que assevera a necessidade de fundamentação e de que o julgamento seja público
advém dos princípios democráticos.
A tutela jurisdicional, vista como uma das formas de concretização da lei, deverá
preencher condições antes mesmo de ser analisada, como pressupostos processuais
4

5

Constituição Federal do Brasil: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial
será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo‑se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade
jurídica e obedecendo‑se, nas nomeações, à ordem de classificação
Constituição Federal: Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe‑se de onze Ministros, escolhidos dentre
cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada. Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
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e condições da ação. Não há que se negar que ambos os requisitos dizem respeito
ao processo, mas se não há a devida formação do processo, não há como obter uma
tutela jurisdicional. Se esta for proferida sem a observância destes pressupostos, a
mesma será ilegal posto a sua arbitrariedade em não seguir os ditames legais.
Inobstante a discussão sobre a prevalência do processo em razão do direito
material discutido, deve ser ressaltado que somente em condições iguais é que se
pode se conduzir uma democracia, o que por conseqüência, exige o cumprimento
inidôneo e correto dos ditames legais, ademais os tempo de inquisição já se exauriram.
Em análise simplista e apressada dos elementos da tutela jurisdicional, pode-se
asseverar uma relação direta e indireta. Assim as condições da ação, os pressupostos
processuais, a citação do réu e a ausência de nulidade nos atos processuais são
elementos indiretos na formação da tutela jurisdicional. Já a publicidade do ato
decisório, formado pelo relatório, fundamentação e dispositivo são elemento
diretamente ligados a tutela jurisdicional.
Assevera-se que o ato decisório deve conter fundamentação concreta, objetiva,
baseada em elementos postos nos autos, provas produzidas sob o contraditório e a
ampla defesa, bem como a participação das partes em todos os atos do processo.
A passagem da norma abstrata para a norma concreta conduz à eficácia do
direito. O acontecer pela mudança no mundo jurídico. Dar vazão aos ditames legais,
emanados pelo próprio povo, em normas de cumprimento imediato. A tradução do
imaterial para o real.
O direito precisa ser interpretado para ser aplicado. Ele serve
para ser interpretado e aplicado. É como se dissesse, sem
muito exagero, que não há, propriamente, “direito” sem sua
interpretação e sem sua especifica aplicação aos casos concretos.
Há, no máximo, textos que representam o direito, mas não as
normas jurídicas propriamente ditas. Estas precisam, sempre,
ser interpretadas e aplicadas para existirem como tais. (BUENO,
2010, p. 99)

Tal tarefa é de suma importância para a manutenção de uma sociedade pacifica e
harmoniosa. A instância solucionadora de conflitos é a idealização de Jean Bodin como
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 17

Thiago Anastácio Carcará

umas das marcas da soberania estatal. O Estado como ultima instância solucionadora
de conflitos. E neste aparte, a distância para com os nervos condutores de interferências
no deslinde destes conflitos é substancial para o êxito da medida.
Não que êxito signifique a confecção em si da medida, mas no efeito que ela gera
no mundo jurídico e concreto, outorgando uma postura de ordem e prevalência do direito
em qualquer circunstância. Contudo, indispondo com a tradução do termo êxito, pela
acepção de sucesso, a alteração no mundo jurídico e/ou real representa a consumação
da eficácia da medida judicial. Se esta é justa ou não, isto é outra questão. Ocorre que
diante de tais circunstâncias o Poder Judiciário é incumbido de árdua missão de fazer
valer a lei, sempre buscando a verdade para proclamar um resultado justo.
Destaca-se que, diferentemente do Legislativo e do Executivo,
que se encontram em relação de certo entrelaçamento, o Pode
Judiciário, ou a Jurisdição, é aquele que de forma mais inequívoca
se singulariza com referencia aos demais poderes. Konrad Hesse
observa que não é o fato de o Judiciário aplicar o Direito que o
distingue, uma vez que se cuida afazer que, de forma mais ou
menos intensa, é levado a efeito pelos demais órgãos estatais,
especialmente pelos da Administração. Todavia, o que caracteriza
a atividade jurisdicional é a prolação de decisão autônoma, de
forma autorizada e, por isso, vinculante, em casos de direitos
contestados ou lesados. (MENDES, 2010, p. 1065-1066.)

A atuação do poder judiciário é, sem sombra de dúvida, por via da decisão
judicial. Essa é a marca principal e a ferramenta essencial utilizada pelo Judiciário
para concretizar sua missão. Desse modo, toda decisão judicial deve seguir um rigor
técnico e jurídico que possa conduzir a um deslinde, cravando, ou não, termo a um
processo. Mergulhando no pragmatismo jurídico, assevera-se a existência de alguns
tipos de decisão judicial: despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão.
Não cumpre aqui determinar com especificidade a conceituação precisa
de cada ato, contudo, deve-se para fins práticos, conhecê-los da forma como são
previsto legalmente.
A sentença judicial põe termo ao processo, apreciando o mérito da lide ou não;
decisão interlocutória resolve alguma questão incidente no decorrer do processo;
despacho são atos praticados de oficio ou não, que não sejam decisão interlocutória
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ou sentenças; e acórdãos são decisões dos órgãos colegiados que põem termo a um
processo de competência originário ou em grau recursal.6
Convém expor que as medidas judiciais que afetam o mundo jurídico alterando,
seja de forma temporária ou permanente, são as decisões interlocutórias, sentenças
e acórdãos. Apesar da legislação processual civil não exigir rigor na confecção
das decisões interlocutórias, as exigências legais para as sentenças e acórdãos são
praticadas em decisões interlocutórias por muitas vezes serem atos passiveis de
controle e merecerem elementos justificadores do ato.
Os elementos da tutela jurisdicional7 estão delimitados no art. 458 do Código
de Processo Civil Brasileiro e compreendem basicamente relatório, fundamentos e
dispositivo. O relatório, como a própria palavra impõe, nada mais é do que síntese dos
fatos ocorridos no processo, não possuindo nenhum caráter decisório. A fundamentação,
objeto de enfoque do estudo, contem os elementos pelos quais o juiz forma sua
convicção diante das circunstâncias que lhe forem apresentadas, e por fim, não
menos importante, o dispositivo traduz o resultado, em termos parcos, procedência,
procedência em parte ou improcedência, conduzindo por um rol de artigos e leis que
foram aduzidos na fundamentação como forma de embasamento legal.
Antes do foco no cerne da questão, exuma-se a fundamentação para expor
sucintas considerações a seu respeito. O art. 458, II do Código de Processo Civil,
deteve-se apenas a expor que na fundamentação o juiz deve analisar as questões de
fato e de direito, atentando que o dispositivo deve ser aplicado em consonância com
o disposto do art. 131 do citado diploma.
Tais regramentos expressam a densificação da normal constitucional que
determina que todo julgamento dos órgãos do Poder Judiciário serão devidamente
fundamentados, conforme art. 93, IX da Constituição.

6
7

Arts. 162, 163 e 164 do Código de Processo Civil Brasileiro.
Tutela Jurisdicional será entendida como aquele ato que modifica o mundo jurídico, englobando a decisão
interlocutória, sentença e o acórdão. Longe da questão sobre os despachos que afetam no deslinde do processo,
assevera-se que toda decisão que modifica o mundo jurídico, incluído nesta os referidos despachos, são tutelas
jurisdicionais, pois emanam de autoridade administrativa judiciária possuindo um conteúdo decisório.
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Claro que o juiz deve manter-se na legalidade, como todo agente público.
Ocorre que como operador do direito a valoração de aspectos subjetivos é fato inerente
a ciência do direito, principalmente no ato jurisdicional em que aspectos sociais e
morais são elevados para a confecção da referida decisão.
A fundamentação perpassada pelo magistrado na decisão judicial contém a
motivação pela qual tomou norte o juízo decisório. A convicção do agente se formou
com base na legislação aplicável, nas provas formadas, nos fatos comprovados e na
ilação do seu próprio juízo.
Não deixando transparecer contradição, trazendo os ensinamentos de Arnaldo
Vasconcelos, o operador do direito diante da lei detém um campo margeado pela
ilicitude e pela ilegalidade, adjetivos inóspitos perante uma decisão judicial. Mas a
licitude, aquilo que não é proibido por lei, mas não é permitido, nem expresso, adere
perfeitamente no campo de trabalho para a formação do juízo decisório do magistrado.
O problema central que se discute é se o juiz deve seguir critérios precisos,
como ocorre normalmente em um sistema de regras determinadas, ou deve decidir
conforme o seu bom critério e discricionariedade, já que tem um amplo espaço para tal.
Na escola exegética só havia lugar para a aplicação do direito,
e não cabiam normas indeterminadas nem a criação judicial. A
posteriori foi entendido que o direito á sempre interpretação
criativa, realização de valores, ampliando-se a atividade judicial.
(LORENZETTI, 2010, p. 167)

Nesta esteira, creditar que o pragmatismo fará com que as decisões judiciais
sejam rigorosamente legalistas, sem subjetivismos, sem valoração, é crer em um
“juiz-máquina”, que diferente do ser humano, não é um produto do meio.
As decisões judiciais são fundamentadas por força da nulidade diante da ausência
deste requisito. Inobstante a esse fator, as formulações construídas para a confecção
da decisão judicial estão a par da fundamentação, e, em certos casos, distantes da
real motivação do magistrado. O juízo decisório não é somente termos objetivos
previamente dispostos na lei. O subjetivismo, a ideologia os valores rondam este juízo.
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2 A JUSTIÇA COMO ELEMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL
Como exposto no inicio do tópico anterior, o surgimento do Estado Moderno
trouxe consigo uma evolução cientifica na área do direito que ainda não cessou
ademais o direito é vivo. É preciso absorver o passado e suas ideias com objetivo de
conhecê-las e repudiar aquelas que outrora trouxeram amarguras e foram expurgadas.
Não que sejam ausentes e que nunca possam ser revividas, ou que ainda existam, mas
são fatos que permeiam a mente e conduzem a um norte diverso daquele perpassado.
As formas autoritárias de conduzir o Estado em sua forma mais bruta representam,
no tocante a resolução de conflitos, a maneira pela qual se nega a racionalidade dando
espaço para a desnecessidade de que se conheçam as razões e os elementos que
formaram uma convicção que levavam uma autoridade a atribuir determinado desfecho
a uma lide. Neste ponto, o debate pode suscitar um questionamento simplório, mas
de grande conseqüência para a determinação da racionalidade.
Se as decisões autoritárias tivessem um grau de fundamento, por mais
insignificante que fossem baseadas em uma lógica dedutiva de premissas construídas
em normas consuetudinárias ou normas positivadas legitimas, mas injustas, estas
seriam despidas de racionalidade pelo fato de não representarem o que é justo?
Esse ponto, demasiadamente controverso, deve ser mencionado. Pois fixa uma
ideia basilar para o deslinde do tema. Não caberá aqui discutir o que é justiça, não é
esse o objetivo, mas deverá ser regido se a justiça é ou não elemento essencial para
a existência da racionalidade. Para tanto, traz-se a baila os ensinamento de Samuel
Meira Brasil Júnior que aduz a teoria de Radbruch:
Antes de o Nacional Socialismo chegar ao poder na Alemanha,
por intermédio de Adolf Hitler, o professor Gustav Radbruch
era defensor do positivismo.
Após 1945, Radbruch mudou de pensamento e defendeu que
o positivismo jurídico ‘rendered both jurist and the people
defencelles against arbitrary, cruel, criminal statutes, however
extreme’.
Radbruch elaborou, então, a sua famosa fórmula para solucionar
o problema da lei injusta, enunciada nos seguintes termos: ‘O
conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode resolver-se da
seguinte forma: o direito positivo, assegurado pela promulgação
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da legislação, tem precedência mesmo se seu conteúdo for
injusto e não razoável, exceto quando o conflito, enquanto direito
incorreto, tenha que ceder à justiça.’ (Grifo do autor) (2007,
p.68-69)

É notável que o senso de justiça possa ser construído com base no que seja
moral e ético dentro dos valores de uma sociedade. Ressaltando-se que a sociedade
não é uma estrutura estagnada, entende-se que o que seja justiça é tão volátil quanto
seja a moral e os valores éticos de uma sociedade.
Outro ponto dentro do enfoque dado sobre a justiça, precisamente ante a
fórmula de Radbruch, é sobre o direito positivo. Sem por menores, a lei outorgada ou
promulgada é a lei positivada. Sua legitimidade também deverá ser uma inconstante
haja vista o modelo de Estado ao qual se tece as observações. Conquanto no Brasil
hodierno predomine a democracia, é legitima e positiva a norma que obedeça ao
processo de criação legislativa previsto na Constituição de 1988, assim toda disposição
que for contrária as normas criadas conforme o processo legislativo e à própria
Constituição é injusta.
Neste mesmo raciocínio, se, em uma democracia, o legislador é o povo, que,
de acordo com cada Estado possui um meio de exercício desse poder, constituiu
uma sociedade composta de valores éticos e morais, estes valores é que norteiam o
direito positivo, sem falar que eles são, em si, base do direito natural. Assim a moral
determinaria o que seria justo.
Então, se diante de determinada situação A, posta a lei válida N, o resultado
premente é R, mas com a moral sendo determinante do que seja justo, o magistrado,
ciente de que R é injusto, pode ultrapassar a legitimidade da norma e conduzir a lide
para o resultado S que é justo para o magistrado?
Se acolhida a justiça como essencial para a racionalidade da decisão judicial
sim. O que poderia ocorrer é que qualquer magistrado que tenha uma discrepância,
ou seja, do ponto de vista ideológico ele é corolário de um valor diverso da maioria,
um fundamentalista, ele poderia julgar com base na sua moral e não com base na
moral da sociedade.
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Por essa razão a tradição positivista entendeu que se haveria de
buscar mais clareza, em primeiro lugar, desvencilhando-se da
moral: a existência de uma norma é um problema diferente do
seu mérito ou demérito. Se cada pessoa, seja revolucionário ou
reacionário, sente-se com o direito a obedecer somente se lhe
parecer moralmente aceitável, haverá uma crise de segurança
jurídica. Daí porque temos de obedecer à lei, ainda que ela possa
ser livremente criticada. (LORENZETTI, 2010, p. 171 – 172)

Diante de tal fundamento, parece ser refutável a ideia de justiça como elemento
da racionalidade, parece. Posto que, se levada a premissa suscitada à máxima oposição,
obtêm-se o Estado Nazista, positivista com leis injustas, que levou a maior atrocidade
já conhecida pelo homem. Evidente que a história mostra erros que não podem correr
o risco de serem repetidos, por outro lado deixar conduzir-se pela possibilidade de
agentes aplicarem o direito com base em suas predisposições morais e éticas não
parece coadunar com a democracia.
Entremeios, passando para uma análise diante dos elementos da realidade
que se apresenta, deve-se obter como finalidade da racionalidade a certeza de que
a decisão judicial proferida esteja distante do autoritarismo, devendo reger-se por
uma norma válida, e que a formação do juízo decisório seja norteada pelos elementos
colhidos nos autos e devidamente sistematizados a fim de oferecer uma compreensão
razoável e racional.
O justo, entretanto, deverá circundar a racionalidade como critério limítrofe
gerido pelo próprio Estado Democrático de Direito, tendo norte as leis vigentes, os
direitos humanos positivados, a moral e o direito natural.
Assim, a justiça não é elemento essencial da racionalidade, posto sua presença na
produção da norma, mas ela limita a racionalidade, sendo o injusto intolerável, irracional.
3 COMPOSIÇÃO DA RACIONALIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL

3.1. Juízo decisório
De acordo com os elementos até agora expostos, poderia ser deduzido que a
racionalidade judicial à medida que se aproxima de elementos subjetivos, estes não
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possuindo uma limitação imposta pelo direito, tornar-se-ia perigosa, pois possibilitaria
uma margem discricionária ao prolator de uma decisão judicial.
Mesmo assim, a discricionariedade, independentemente do prisma que seja
observada a presente questão sempre irá existir, posto que esta margem do juízo
decisório é inerente ao principio do juiz natural, exposto na Constituição. Por seqüência
o Código de Processo Civil foi mais enfático e expôs essa margem de forma clara.8
Entretanto a insustentabilidade da decisão discricionária não apenas emerge
pela falta da sua motivação, posto que o magistrado poderia expor suas convicções
ideológicas como razão para formação daquele juízo decisório, o que cumpriria o
requisito formal da motivação.
O que não é discricionário perante o atual ordenamento jurídico, é a decisão que
ultrapassa a norma válida como se esta ineficaz fosse utilizando-se como fundamentação
da decisão juízo meramente ideológico, moral ou ético formado pela própria convicção
pessoal do agente. Cabe aqui frisar a possibilidade hodierna de decretar, com eficácia
apenas entre as partes e perante aquele determina processo, a inconstitucionalidade
de determinada norma válida. Mas isto não representa atitude discricionária além do
permitido pela racionalidade, posto que se deva respeitar, como Lei Maior, a Constituição,
e sendo uma norma, até mesmo contida na própria Constituição9, incompatível, esta
deverá ser declarada inconstitucional, seja pelo método difuso ou concentrado.
As convicções norteadoras do juízo decisório, então, deveriam ser formuladas
apenas com base na dogmática jurídica, no positivismo filosófico, o que para não
recair nas correntes autoritárias nazistas, deveriam ser circundadas por elementos
limitadores a um nível supra-sensível, determinante apenas da injustiça intolerável.
Essas predisposições inerentes não somente ao campo jurídico sobejam há muito a
consciência de todos os cientistas e filósofos.
8

9

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda
que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento
As normas incluídas na Constituição por meio de Emendas Constitucionais podem ser consideradas inconstitucionais
se não forem coerentes com as normas existentes, posto que o Legislador Originário sempre irá prevalecer sobre
o Derivado. Há quem sustente inclusive que as normas originárias poderiam ser declaradas inconstitucionais,
contudo, este entendimento nos parece usurpar o poder constituinte originário que somente pode existir em
épocas de ilegitimidade, de revolução, e pertence unicamente ao povo, que poderá delegar diretamente a um
representante.
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A discussão se tornou inviável para os positivistas e deterministas quando emerge
ao mundo científico as discussões da teoria da relatividade de Einstein10, o que com
o principio da incerteza de Heisenberg11 se mostrou encerrado posto a comprovação
de que o objeto ao ser observado não mais é o mesmo que antes.
É possível traçar um paralelo entre as evoluções acima
abordadas e diversas transformações operadas na teoria jurídica
contemporânea, com repercussões ingentes no campo da
interpretação. Dentre as mais importantes, pode-se destacar: i)
o reconhecimento do fenômeno da pré-compreensão, que rompe
com a crença cega na objetividade do interprete, equivalente
jurídico da separação sujeito-objeto da ciência moderna; ii) a
substantivação do discurso jurídico inerente ao fortalecimento dos
direitos fundamentais, que importa em afastar uma abordagem
formalista do fenômeno jurídico e iii) a retomada da racionalidade
prática na teoria jurídica, que pode ser associada à superação
da ideia de separação absoluta entre ciência e senso comum.
(PEREIRA, 2006, p. 30)

Deve-se se ressaltar que a ampliação do campo de formação do juízo decisório do
magistrado, nunca poderá ser regida pela dogmática positivista outrora predominante.
A simples subsunção do fato a norma representa uma possível solução de uma lide,
levando a uma decisão judicial. Cravar a motivação com esteio na aplicação da lei
diante do fato incontroverso levantado é uma forma comum, simples e bem eficaz
de tutela jurisdicional.
Contudo, mesmo em lides pouco controversas, onde a solução pode dar-se por
simples dedução, a racionalidade deve estar presente. O método, o meio, a valoração
das provas, a subsunção dos fatos, a aplicação da norma. Esses atos inconscientes ou
conscientes que levam o magistrado a forma seu juízo decisório perpassam uma ideia
do que seja racionalidade, não há uma especifica formula que posta possa aduzir a
racionalidade ou não de uma decisão judicial.
Ainda que se admita que existam diferentes procedimentos
para tomar decisões racionais, não é qualquer decisão que pode
ser considerada racional. Entende-se por decisão racional a
seleção de uma opção a partir de um determinado processo. A
meta da escolha racional povoa as intenções daqueles que estão
10

11

“... que veio demonstrar que a simultaneidade de acontecimentos distantes não pode ser verificada, mas apenas
definida, superando assim, a concepção de espaço e tempo como realidade separadas” (PEREIRA, 2006, p.28)
Quanto mais se sabe sobre a velocidade de uma partícula, menos se sabe sobre sua posição, e vice-versa.
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incumbidos de uma decisão em qualquer campo da atividade
humana, mas principalmente quando envolvem escolhas cujas
conseqüências podem ser sentidas pela Sociedade. Normalmente
este desejo de racionalidade é satisfeito com a adoção de
fundamentos de traços científicos. (MONTEIRO, 2006, p. 6110)

Mais que isso, a decisão judicial deve conjugar os valores postos na sociedade
que configuram o próprio Estado como Democrático de Direito. O rigor científico é
figura inerente a esta decisão, tanto que o seu aprofundamento a um nível filosófico
conduz ao racionalismo que mesmo ausentes critérios científicos aduz a validade do
juízo decisório, como explica Carlos Cossio:
El racionalismo es una posición filosófica que confunde la
intuición con el concepto en favor de este último, de tal manera
que constantemente pretende reducir la experiencia a pensamiento.
Desde este punto de vista, el derecho quedaría reducido, puesto que
es realidad, a un objeto ideal, al confundirse la experiencia con el
pensamiento. Y bien, ¿qué nos dice este racionalismo llevado al
derecho procesal – es la actitud dominante entre los autores- sobre
nuestro problema de la sentencia como hecho en la experiencia
jurídica? El racionalismo dice sencillamente que para saber qué es
la sentencia como hecho, basta abrir el Código de Procedimiento
no está presente el hecho de la sentencia; allí solamente hay uma
seria de conceptos que se refieren a la sentencia. Y nosotros, para
estar en presencia del hecho, necesitamos aproximarnos al hecho
mismo, tenerlo por delante, no trabar relación con él mediante
conceptos sino con intuiciones, de acuerdo a lo que dijimos em
la primera conferencia. (2002, p. 63-64)

3.2. Limites da racionalidade da tutela jurisdicional
Prima facie a forma pela qual o magistrado se situa para proferir sua decisão
judicial, pode parecer obscura. Contudo os meios pelos quais o agente público percorre,
apesar de voláteis, devem ser apreensíveis e compreensíveis. Deve-se inicialmente
expor que o pragmatismo, o positivismo cerrado, não domina inteiramente o campo
da decisão judicial como já exposto.
Assim, mesmo que a decisão judicial não encontre identidade legal, esta pode
ser racional se estiver no campo da licitude, utilizando-se de premissas, argumentos e
elementos palpáveis que asseverem uma racionalidade. Não se pode crer na necessidade
imperiosa de que a decisão judicial deva conter um elemento normativo idêntico, que
seja correspondente materialmente.
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O essencial racional de uma decisão pertence a um território
em que as regras jamais abandonam o seu agente, no qual,
de fato, a Moral não há como silenciar. A decisão permanece
em um mundo de direitos e deveres em que a consciência
racional pode trazer determinado consolo tanto quanto pode
sobrecarregar de remorsos. O sujeito que decide, com intenção
de preservar e observar a razão, o faz dominando os raciocínios
e orientando-os para uma outra ação final, vive assim em um
ritmo circular e tomado por uma ambígua subjetividade. Este é
um jogo com regras de muitos níveis, as regras para processo
deliberativo, as regras que orientam os conteúdos da decisão e
talvez outras regras, um pouco mais difíceis por sua obscuridade
e impregnadas de dúvidas e preferências, sendo, assim, mais
incertas. (MONTEIRO, 2012, p. 6106)

Dentre qualquer elemento que permeie uma decisão judicial, a esta deve estar
conectada um fundamento jurídico que assevere, além da sua racionalidade, sua
legalidade, pois, como agente público, o magistrado não pode julgar somente com
base em suas convicções morais. Neste aporte sobre a racionalidade judicial, o debate
sobre os seus elementos é salutar para que possa ser auferida a sua existência ou não.
As simetrias dos conflitos existentes na sociedade proporcionam a formação
de padrões o que possibilita uma classificação, de forma ampla e geral, das lides:
as causas simples e suas exceções, as difíceis. Essa duplicidade, elaborada por uma
cisão baseada na espécie de método utilizado na formação da decisão judicial, não
representa um menosprezo ou uma menor atenção do Poder Judiciário ao prestar sua
tutela para com o cidadão.
Essa macro-divisão representa apenas um aspecto metodológico apresentado para
fins meramente científicos, mas que com o aprofundamento do debate se mostrará bem
sucinto e de forma evidente. A tese sustentada por Ricardo Luis Lorenzetti, e por outros
autores, leva a esta cisão, causas fáceis e difíceis, e em sua aprofundada apresentação
demonstra total nexo diante dos métodos apreendidos e suas particularidades.
Os casos fáceis são a regra e os casos difíceis são exceção:
segundo essa concepção, a maioria das situações é resolvida com
base no raciocínio dedutivo de uma norma valida (requisito de
validade) e aceita (norma de reconhecimento). Os casos difíceis
são aqueles que se detectam dificuldades no elemento normativo
(determinação de norma aplicável, interpretação) ou no fático
(prova dos fatos) ou na dedução (qualificação). É dizer que a
regra dedutiva, sendo geral, tem limites. (2010, p. 158)
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A construção de Ricardo Lorenzetti expõe circunstâncias que devam ser
enfrentadas e as possíveis formas de resolvê-las, ademais, longe da busca pelo melhor
método resolutivo, o professor portenho aduz que mesmo diante de tais fatores o
magistrado é livre, e, dentro da legalidade e da licitude, pode agir discricionariamente.
De certo que o padrão elencado pelo autor é suficiente para explicar em termos
racionais a decisão judicial, independente do resultado.
Inobstante a valorosa discussão sobre os meios adequados para tornar uma decisão
judicial racional frise-se que a racionalidade é algo existente e que decisões que fogem
desse padrão são necessariamente insatisfatórias, além disso, são consideradas arbitrárias
e/ou autoritárias por não cumprirem o mínimo rigor técnico e democrático exigido.
Qualquer decisão pode ser considerada arbitrária quando
abandonar a exigência de uma regra para a sua justificação; em
outras palavras, a sua sustentação racional. A arbitrariedade na
decisão é o produto de uma ação eivada de subjetividade em
larga escala, na qual argumentos frágeis e inespecíficos procuram
alimentar a exigência de fundamentação. Uma Teoria da Decisão
comporta, então, mais do que instrumentais racionais para o
procedimento justificador das escolhas; ela abrange a própria
trajetória de formação da convicção, a aproximação do problema,
seu exame, a ponderação das outras decisões possíveis e suas
respectivas conseqüências, o dimensionamento de seu alcance.
(MONTEIRO, 2006, p. 6109)

Sempre será cedo para conduzir um conceito do que possa vir a ser racionalidade
judicial. Os enfoques filosóficos, dogmáticos e sociológicos abordam a racionalidade
e brincam com ela. Contudo, não se dá por abandonada essa busca incessante, e há
muito construída e reconstruída.
Analisando-se o ato decisório, per si, com o intuído de buscar um padrão, por
mais simplista que seja de racionalidade afim de que possa se afirmar se uma decisão
judicial possui ou não racionalidade, até agora se cingiu que esta decisão deve basear
na lei válida, positivada, e que os valores morais e éticos não podem ultrapassar a
norma ao ponto de conduzi-la a um injusto intolerável.
Essa abordagem nada mais cinge do que a necessidade de que a decisão deva ser
fundamentada obrigatoriamente no direito positivo, posto que a ordem principiológica
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positivada carregue uma carga de valores suficientes à discricionariedade do magistrado.
Ocorre que para muitos doutrinadores, o texto normativo não representa a norma. O
aparente paradoxo se desfaz quando se observa a exegese como forma de produção
da norma. Essa perspectiva é relevante posto que não se possa imaginar a norma sem
seu aplicador, seu interprete.
Nessa perspectiva, é de capital importância na atividade
hermenêutica o fenômeno da pré-compreensão. A précompreensão decorre do conjunto de experiências do interprete
e do contexto social em que este se insere. A tarefa interpretativa
nunca é levada a efeito por alguém completamente despido de
preconceitos, estando sempre condicionada pelos valores, crenças
e vivências daquele que interpreta. No exame de determinado
problema jurídico, haverá sempre antecipação da solução a
ser adotada por parte do intérprete, antecipação esta que é
revelada pela própria forma como a questão jurídica é por este
formulada. No entanto, tal solução é sempre provisória e deverá
ser confirmada à luz do ordenamento. (PEREIRA, 2006, p. 47)

A norma aplicada ao caso concreto se forma, assim, com a sua aplicação, com
a interpretação do operador do direito, que, ressalte-se novamente, é um ser humano
dotado da mais plena capacidade de absorção de valores e ideais. O que se reforça,
novamente também, é o interprete quando realiza a norma não pode ultrapassar seu
texto afim de que, com a norma concretizada em determinado caso concreto, fica
posta sua ideologia. De outro norte se reduz essa ideia obtendo-se a mais simplória
confirmação da quase impossibilidade de que na formulação do juízo decisório, o
magistrado não se deixe influenciar pelas suas próprias convicções.
Frise-se: influenciado por suas convicções. Ser influenciado por razão de conhecer
uma das partes, tendo ou não algum vínculo familiar, mas que seja determinante
para retirar-lhe a imparcialidade é defeito da decisão, posto seu impedimento12 ou

12

Art. 134. E defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntario: I . de que for parte;
II.em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Publico,
ou prestou depoimento como testemunha; III . que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo.lhe proferido
sentença ou decisão; IV . quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer
parente seu, consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral ate o segundo grau; V . quando cônjuge,
parente, consangüíneo, ou afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, ate o terceiro grau;
VI . quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa.
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suspeição13. Dessa forma tem-se mais um elemento da racionalidade da decisão
judicial, apesar de que este ser defeito formal. Contudo, em sendo a racionalidade
judicial uma composição de fatores que formaram a convicção do juízo decisório, se
houver uma parcialidade em favor de uma das partes qualquer razão ilegal, o juízo
decisório está por completo prejudicado, pois não poderá sequer ser formado.
Assevera assim, que as predisposições que acometem o juízo decisório não
se restringem meramente ao campo da moral ou ideológico. A forma pela qual é
feita a interpretação é um ato de carga densa na formação de sua convicção e as
predisposições existentes no juízo do magistrado são norteadas desta decisão, e
formam, evidentemente, a decisão judicial.
Segundo a conhecida proposição de Müller, o texto normativo
não contém imediatamente a norma, sendo essa construída pelo
intérprete por meio de um processo de concretização, que é
produção de uma norma jurídica geral o quadro de solução de
um determinado caso, entretecendo-se os elementos abstratos
(de regra indicados no texto, legal, contratual ou costumeiro)
com os dados da realidade. A norma jurídica é produzida não
exclusivamente a partir dos elementos textuais, mas em sua
complexa e absolutamente não-linear combustão (para usar
metáfora química) com a realidade social subjacente, cabendo
ao jurista trabalhar os dados textuais (dados lingüísticos,
Sprachdaten) em sua articulação com os dados factuais,
contextuais ou reais (Realdaten). Esses últimos constituem
justamente os elementos empíricos que, como fatos primariamente
naturais ou sociais, são primariamente não-lingüísticos, mas que,
entretanto, ali estão – por vezes evidentes, por outras, sorrateiros
– no canteiro de obras do jurista. (MARTINS-COSTA, 2006,
p. 422-423)

Não se pode negar que as predisposições que formam o juízo decisório, muitas
vezes, emergem em uma formula interpretativa que perpassam a busca pela verdade
real, conduzindo a uma convicção que retrate a Justiça. No entanto, a formulação da
interpretação, digo, como ocorreu a interpretação do magistrado para a aplicação da
13

Art. 135. Reputa.se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: I . amigo intimo ou inimigo capital de
qualquer das partes; II. alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes,
em linha reta ou na colateral ate o terceiro grau; III . herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma
das partes; IV . receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca
do objeto da causa, ou subministrar meios para atender as despesas do litígio; V . interessado no julgamento da
causa em favor de uma das partes.
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norma faz parte da racionalidade judicial, o que, por certo, mostra-se ser o cerne da
discussão ora apresentada.
As configurações dadas pelos legisladores de como se deva proceder para
construção de um juízo decisório, não são e não serão suficientes, para determinar a
racionalidade da decisão judicial, posto que concretização da norma é tarefa, não do
legislador, e sim do magistrado.
Não se pode querer, como já exposto, a incidência do positivismo cerrado,
contudo, a ilimitada abertura da discricionariedade na formação do juízo decisório
não é benéfica pois pode levar, inevitavelmente, a decisões arbitrárias que façam
emergir uma injustiça intolerável.
Conhecemos, nós juristas, os textos, isto é, os cumes. Porém, se
a normatividade não resulta de per se dos textos, sendo (também)
produzida por “dados extralingüísticos de tipo estatal-social” é
rigorosamente imprescindível, para concretizar, ter em mente
a existência da imensidão do universo submerso, mantendo
em nosso horizonte o quadro modelar da realidade social “que
geralmente não aparece no texto da norma”. Os elementos nãojurídicos estão, pois, presentes como verdadeiros pressupostos
pré-normativos, cabendo à ciência jurídica não afastá-los nem
simplificá-los, mas, dialogando com a História, compreendê-los,
distingui-los e “expô-los sem falseamento e embelezamento
em termo de método”. (Grifo do autor) (MARTINS-COSTA,
2006, p. 433)

Expor as devidas formas pelas quais o juiz consternou determinado juízo,
formando sua convicção, é comprovar que sua medida foi cercada de toda uma
racionalidade, sendo possível sua sustentação, bem como a sua apreciação por um
órgão hierarquicamente superior.
A publicação da decisão (da norma jurídica, da portaria
governamental ou administrativa, da sentença judicial) é
um elemento do ordenamento da estabilidade jurídica. A
representação e publicação da fundamentação deve por um lado,
convencer os atingidos, por outro tornar a decisão controlável
para um possível reexame por tribunais de instancia superior,
para outras chances da tutela jurídica e com vistas à questão da
sua conformidade à constituição.
...
De acordo com a medida dessa estrutura distinta de tarefas,
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 31

Thiago Anastácio Carcará

a práxis jurídica não está obrigada à reflexão hermenêutica e
metódica explicita, mas seguramente à busca de uma metódica
que permite representar e verificar racionalmente a relevância
de critérios normativos de aferição para a decisão, a relevância
dos elementos do caso afetados por esses critérios de aferição
e a sustentabilidade da decisão; (Grifo do autor) (MÜLLER,
2005, p. 37)

Arrematando o tema, Friedrich Müller expõe a necessidade de uma teoria metódica
que possa auferir e verificar a racionalidade de uma decisão judicial. Indubitavelmente
a contribuição da teoria metódica para o direito constitucional deve também permear,
de forma uniforme, toda a ciência do direito, vista a importância do tema.
Impondo a conformidade à Constituição, Müller, resolveria o problema da
injustiça intolerável, ou seja, a conjugação do texto da norma mais a realidade social
com a moral e os valores do juiz não poderiam perpassar os valores constitucionais,
vista ainda que a decisão deva oferecer uma possibilidade de controle.
Assim se pode afirmar seguramente que a racionalidade da decisão judicial,
apesar de não constar de forma explícita no texto da lei, tem seu viés constitucional,
pois toda decisão deve no mínimo ter como norte a Constituição, dessa forma a
racionalidade da judicial vincula-se estreitamente a Carta Magna.
Nesta esteira, emerge a fundamentação que deverá ter o dever de “convencer
os atingidos”, que por uma via formal deve postar uma racionalidade judicial e de
forma material representar argumentos concretos da utilização de determinada prova,
fato, valor e norma para formação do juízo decisório.
4 MEIOS DE CONTROLE DA RACIONALIDADE DA TUTELA
JURISDICIONAL
4.1. Critérios objetivos
Para poder controlar a racionalidade da decisão judicial, deve-se ter em foco
como esta ocorre e em que termos. Indubitavelmente a exposição anteriormente feita
apenas expõe o que compõe a racionalidade judicial na formação do juízo decisório.
Em que pese as formulações expostas, a fundamentação que deverá ser posta em toda
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e qualquer decisão judicial deve perpassar as condições propostas e não ultrapassar
os limites postos.
Inobstante o exposto no tópico anterior, é pelo rigor técnico como elemento
objetivo que se poderá controlar a racionalidade, posto que a ausência de critérios
básicos emirja na irracionalidade da decisão judicial, além de que na presença destes
critérios, estes devem respeitar os limites já discutidos. Não se defende uma analise
preponderantemente objetiva, mas a ausência de alguma premissa, a exemplo, na
formação do juízo decisório é sinal da inexistência de racionalidade.
A analise subjetiva debruçar-se-á, principalmente, sobre a questão material que
se discute, não devendo ser portada para o campo processual, pois se dará ênfase ao
meio, e não ao fim. Por outra via, a discussão sobre o conteúdo da racionalidade, que
tem aporte subjetivista, não poderá ser ignorada haja vista a discussão dos limites
anteriormente discutidos.
Assim, diante da tutela jurisdicional depara-se com uma gama de classificações
das mais variadas que remontam a natureza jurídica de determina tutela sob o prisma
de sua eficácia, do seu comando, do tipo de pedido, etc. Sem necessidade de esbulhar
o campo da classificação, a analise será sobre a tutela, de forma ampla, mas, sempre
que necessário, expondo alguma ressalva substancial.
Não que a analise por ser ampla deverá ser superficial, apenas por questões de
desenvolvimento do tema, e até por se tratar de um artigo cientifico, esta é a posição
adotada. Diante mão, deve-se ter em mente que a decisão judicial é oriunda de uma
função do Estado, a jurisdição, que não deverá agir enquanto não for provocada,
conforme o principio da inércia. Quando provocada, a jurisdição, representada no
Brasil pelo Poder Judiciário, terá como primeiro passo, como exposto no tópico
referente aos elementos da tutela jurisdicional, a formação do processo14.
Para a formação do processo é necessário que se cumpram pressupostos
processuais positivos e negativos, posto que somente com a correta formação do
14

Não se debaterá como ocorre a formação do processo, nem tampouco outros aspectos posteriormente postos,
apenas se afirmará o que está disposto no Código de Processo Civil como fonte de consulta.
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processo às partes podem litigar de forma igualitária e podem ser analisadas todas
as argumentações colocadas.
Após a apresentação da contestação se constatará a formação das questões e
dos pontos incontroversos. As questões, ou pontos controversos, representam pontos
postos pelo autor da ação e rebatidos pelo réu. Se o ponto discutido for de fato, a
prova determinará sua resolução se a questão for de direito, ela será resolvida com
base na argumentação.
Antes de nos debruçarmos sobre a argumentação, deve-se ser posto que os
pontos podem ser tanto de mérito, ou serem relativas a própria formação do processo,
as chamadas questões de ordem. Por razão óbvia, se a análise de uma questão de
ordem constatar algum defeito na formação do processo, enquanto não for sanado o
defeito, a questão de mérito fica impossibilitada de ser analisada, podendo ocorrer a
extinção do feito sem julgamento do mérito.
Há ainda pontos controversos que dizem respeito ao mérito, mas só dizem
respeito, como prescrição ou decadência, pontos estes que serão analisados após a correta
formação do processo, contudo a análise daqueles pode prejudicar a análise direta do
mérito, ou seja, são as questões prejudiciais de mérito. Essas questões necessariamente
adentram no mérito, o que ocasiona uma decisão com julgamento do mérito.
O que se quer demonstrar é que a tutela jurisdicional deve necessariamente
abordar esses pontos. Com essa imposição, surge a dúvida se a analise desses pontos
deve ou pode ser feita separadamente, ou deve ou pode ser feita coletivamente?
Embora conceitualmente divididos em duas espécies, para fins
operacionais relacionados com as técnicas de julgamento todos
esses pressupostos devem ser considerados em um plano só, ou
um único patamar. A regra é somente esta: o juiz examina em
primeiro lugar as questões referentes aos pressupostos como um
todo, sem prioridades para as que dizem respeito aos pressupostos
processuais ou às condições da ação (primeiro plano), e passa
em seguida ao exame das questões de mérito (segundo plano).
Abandona-se para esse fim o preciosismo da distinção entre
duas ordens de pressupostos de admissibilidade do julgamento
de mérito, chegando-se com isso, à moda dos alemães em geral
e da colocação arquitetada por Carnelutti, a um binômio de
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questões (de mérito e processuais) e já não mais ao tradicional
trinômio. (DINAMARCO, 2010, p. 328)

Ocorre que em razão da complexidade de algumas lides, nestas somente é
possível analisar as questões de ordem processual após a análise da questão mérito.
Não se pode olvidar que o magistrado sempre fará uma analise do mérito da lide
antes de concluir pela extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de
pressupostos processuais ou pela falta de uma ou de todas as condições da ação, visto
que pela análise do mérito é que deterá argumentação suficiente para decidir a lide.
Por outro lado, a análise das questões de mérito sem a analise das questões
processuais não eleva qualquer grau de racionalidade, posto que os requisitos para
analise da lide, não foram apreciados.
Contudo, denota-se que apenas na tutela judicial que extingue o processo sem
julgamento do mérito por defeito na formação do processo é que esse ponto é tratado,
posto ser ele um obstáculo legal, de ordem pública, e, portanto, dever do juiz que
pode e deve agir de ofício diante da ausência de qualquer das condições da ação ou
dos pressupostos processuais.
Ultrapassados e estando devidamente presente os pressupostos processuais e
as condições da ação, a analise na decisão judicial deste ponto em sua grande maioria
só ocorre caso seja suscitado pelo réu em sede de preliminar a extinção do processo.
Não havendo a analise da preliminar a decisão judicial torna-se omissa, sendo passível
de oposição de Embargos Declaratórios para o saneamento da tutela.
Neste ponto, cabe sublinhar que é dever do magistrado abordar todos os
pontos suscitados pelo autor ou pelo réu, posto que eles conduzam a racionalidade
da decisão, e sem uma exposição deles poder-se-á considerar questionável, do ponto
de vista racional a decisão. Haja vista a não apreciação dos argumentos do réu, a
decisão judicial ofende o direito fundamental ao contraditório15, perpassando o limite
da racionalidade judicial.
15

Direito ao contraditório não se resume em apenas ter a opção de oferecer uma defesa em razão de um argumento
contrário suscitado, mas de ter esse argumento analisado na decisão judicial.
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De circunstancial importância a tutela jurisdicional deve adimplir sua plena
eficácia com a publicação do ato, conseqüência da democracia que assevera a
publicidade e transparência como vertentes. Ademais, somente com a publicação da
decisão é que se torna efetivada a norma e abre-se a possibilidade do seu cumprimento
no caso de conformação da parte vencida, ou mesmo seja posta a apreciação do
Tribunal hierarquicamente superior.
4.2. Critérios subjetivos
Adentrando no campo obscuro da racionalidade da tutela jurisdicional, já que
neste momento o texto da norma servirá apenas de ponto de partida ou de chegada. Isso
porque os critérios subjetivos da racionalidade dizem respeito ao prolator da decisão
judicial. Esses critérios não podem ser trazidos como existentes ou não, posto que se
uma causa é fácil, onde um simples silogismo basta para justificá-la racionalmente,
a lei será o ponto de partida, por outro lado se o entendimento do juiz o cerca antes
mesmo de auferir a lei a ser aplicada, está será o ponto de chegada.
Karl Llewellyn acredita que, geralmente, a mente do juiz
primeiro antecipa a decisão que considera justa (dentro da ordem
jurídico-positiva) e depois procura a norma que pode servir de
fundamento a essa solução, atribuindo aos fatos a qualificação
apropriada. Percebe-se, por essa observação do autor, a admissão
da existência, no processo decisório – sem excluir o prisma
legal e o valorativo -, de aspectos extra-lógicos, relacionados
com conteúdos subjetivos do juiz. (PRADO, 2008, p. 19-20)

A presente afirmativa pode ser clara para muitos, sem nenhum pavor. Mas
para outros, representa a possibilidade de conduzir a Justiça para lados diversos.
Não se trata de afirmar que os juízes conduzem a Justiça para lados obscuros, mas
de constatar que há esta possibilidade, sendo ela é real e palpável.
Os aspectos extra-lógicos expostos, nada mais são do que os critérios subjetivos
que ora pretende-se realizar um pequeno e audacioso esboço. Mas a missão principal
é a de constatar a sua existência. Esses aspectos são nada mais do que circunstancias
que acometem a todos os seres humanos. Em alguns esses aspectos emergem com
maior grau em outro não. Nesta esteira é que surgem diversas decisões sobre o mesmo
tema com posicionamentos diferentes, fazendo emergir uma duvida sobre a lei, o
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que é prejudicial, posto que a aplicação da lei é que proporciona esse pluralismo de
posicionamentos.
Indubitavelmente, o magistrado deve ater-se aos elementos que foram produzidos
no processo, bem como ponderar os argumentos apresentados pelas partes. Assim
quando o magistrado definir a tese vencedora, o mesmo deverá apresentar as razões
pelas quais definiu determinado argumento como vencedor.
Um problema que sempre preocupou a metodologia jurídica, no
que tange à argumentação, consiste na identificação do argumento
vitorioso. Ou seja, como saber qual argumento prepondera?
Perelman relegou o problema ao conceito de auditório. Assim,
para o professor belga, o argumento que obtém a adesão do
auditório é o que prevalece. Em sentido diverso, Alexy sustenta
que a argumentação deve fundar-se apenas em regras processuais,
sem qualquer exigência de adesão ao auditório. Assim, podemos
ter dois critérios distintos para a argumentação, uma forma (regras
processuais) e um substancial (adesão do auditório). (BRASIL
JÚNIOR, 2007, p. 73)

As teorias sobre argumentação de Perelman como de Alexy são relevantes para
a Teoria da Decisão Judicial, pois fornecem bases para a construção de critérios para a
racionalidade da tutela jurisdicional. Não se auscultará qual teoria é mais apropriada ou
que possui mais êxito, mas se dará destaque as duas como critérios de argumentação.
A Teoria da Decisão judicial e outras instâncias
epistemologicamente adjacentes a ela no pensamento jurídico
contemporâneo têm se dedicado ao debate sobre a problemática
da racionalidade das decisões judiciais. Chaïm Perelman adverte
para a necessidade de satisfação a uma dupla exigência na prática
judicial: a primeira, sistemática, concerne à valorização da
coerência do próprio sistema; a segunda, pragmática, define
a aceitabilidade das decisões. Ambas as exigências são fatores
considerados imprescindíveis à jurisdição racional, equivalendo a
critérios simultaneamente pragmáticos (aceitabilidade) e formais
(certeza). (MONTEIRO, 2006, p. 6122)

Frisa-se assim as circunstancia subjetivas que acometem a racionalidade
da decisão judicial a que se deve ater o magistrado prolator da decisão judicial. A
democracia, o direito e a moral são os nortes que guiam o magistrado, devendo a
decisão buscar a efetivação da norma dentro dessas vertentes, expondo de forma clara
e convincente todas as bases que formaram seu juízo decisório.
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4.3. Meios de controle
A racionalidade da tutela jurisdicional se monta dentro da Teoria da decisão
judicial como substancia elementar do ato jurídico do Poder Judiciário. Entrelaçado
com seus critérios objetivos e subjetivos, diferenciação aqui exposta apenas com fins
didáticos, a racionalidade se conduz com perfeição para isentar de forma mais clame
possível o juiz, trazendo a baila a Justiça como elo a ser perseguido.
A possibilidade do controle da tutela jurisdicional nasce com a publicação. A
partir desse ponto as partes, e a sociedade, podem exercer ou não o direito ao duplo
grau de jurisdição e tem satisfeito o direito de receber do Estado uma tutela judicial.
Neste momento é possível, com o transito em julgado da decisão, que se possa exigir
a satisfação da medida judicial, exigindo o seu cumprimento e posterior alteração
no mundo jurídico e real.
Na publicação, o ato judicial decisório deve conter todos os elementos
da racionalidade, sob pena de em sua ausência sofrerem oposição de Embargos
Declaratórios para o devido saneamento. Neste aspecto, ressalte-se que a decisão
deve ser passível de recurso. Toda decisão, inclusive a justa, deve ser passível de
interposição de recurso.
Isto porque é um direito fundamental do jurisdicionado ter sua pretensão
analisada por um órgão colegiado. Este elemento traz maior segurança jurídica às tutelas
jurisdicionais e tende a provocar na parte perdedora uma conformação, na medida
em que algumas partes se vêem conformadas quando a decisão sofre um reexame.
A pré-compreensão jurídica e sua justificação racional – na
práxis do direito constitucional em larga escala congruente com
a inserção de conteúdos da teoria do estado e da constituição – é
assim o lugar de uma critica das ideologias que nasce da práxis
e não deve ser feita autosuficientemente com vistas à própria
práxis, mas com vistas à racionalidade e correção da decisão a
ser tomada. (MÜLLER, 2005, p. 52)

Para Cláudia Servilha Monteiro existem dois tipos de controle sobre a
racionalidade, o interno e o externo. O interno nada mais representa que o direito
do duplo grau de jurisdição, a possibilidade de ter reexaminada a tutela por um
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órgão colegiado superior hierarquicamente. Por outro viés o controle externo aduz
ao processo de democratização do Judiciário que tende a busca o convencimento do
auditório, da sociedade.
Ambos os controles são exercidos sobre os critérios objetivos e subjetivos
perpassados anteriormente e buscam a sua justificação racional perante as partes,
controle interno, e perante a sociedade, controle externo.
Se uma decisão está internamente justificada, pode-se dizer que é
uma decisão internamente racional porque explicita as razões para
esta decisão. Se uma decisão judicial está externamente justificada
é externamente racional porque se baseia em boas razões, isto é,
razões aceitas pela crítica. A necessidade de justificação depende
ou da lei (se explicita quando deve se efetuar uma justificação
explícita e quais argumentos são necessários), e/ou dos usos
aceitos na prática jurídica, e/ou na doutrina jurídica. Mas a
expectativa de justificabilidade depende de características básicas
de nossa cultura jurídica ou, mais comum, de nossa cultura
geral, que apela para a racionalidade. (MONTEIRO, 2006, p.
6120-6121)

A justificação racional da tutela jurisdicional ocorre em quase todos os
provimentos judiciais, posto que seja objeto de recursos, mesmo que protelatórios,
são passiveis de justificabilidade racional, se conduzem dentro do ordenamento jurídico
valido e respeitam a legalidade, impessoabilidade, moralidade e a publicidade. Com
esses traços da racionalidade é possível controlar e corrigir qualquer omissão ou
equivoco que possa ocorrer em um provimento jurisdicional.
Entretanto, é importante asseverar que a racionalidade da tutela jurisdicional
não está totalmente desenhada e não se tem, até agora, os meios de constatar a real
racionalidade que conduziu o agente na formação do seu juízo decisório. Inobstante
as falhas do sistema, advindas do próprio homem, como, por exemplo, a corrupção,
os órgão de controle e fiscalização, como o Conselho Nacional de Justiça, realiza seu
papel, mas são insuficientes para tornar clara a real motivação de uma decisão judicial.
Isto se constata pelo fato de que algumas poucas tutelas jurisdicionais proferidas
com adequada conformização aos critérios formais e materiais de uma lógica
racional, dentro do ordenamento jurídico válido, mas com predisposições inóspitas
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ao Estado Democrático de Direito, tiveram eficácia e somente com a persistência
dos jurisdicionados prejudicados em buscar junto ao poder de policia do Estado uma
comprovação de ilegalidade, é que foi possível a constatação de condutas atípicas à
atividade jurisdicional. Ou seja, o controle interno ainda reside com falhas.
Não desmerecendo o próprio esboço ora tracejado sobre a racionalidade da
decisão judicial, o mesmo não é capaz de asseverar as entrelinhas que conduziram a
formação do juízo decisório do magistrado, haja vista que a carga ideológica e moral
que permeiam a vontade, consciente e/ou inconsciente, do magistrado não estarem
expostas e tem o condão de alterar substancialmente os fundamentos da decisão
judicial, bem como determinar outro desfecho.
Outrossim, os elementos colhidos perpassam uma superficial ideia do campo da
racionalidade da decisão judicial e conduzem a uma possibilidade de controle dentro
dos limites estabelecidos pela Constituição, pela democracia e pela própria sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tutela jurisdicional é o meio pelo qual o poder judiciário, quando provocado,
se manifesta para solucionar um conflito, entre os cidadãos ou entre estes e o Estado.
Dentro de uma classificação, determinada em razão da natureza do provimento que se
requer do Judiciário, a tutela judicial ganha corpo no momento hodierno por prestar,
acima de tudo, uma satisfação a sociedade de que há um ordenamento jurídico vigente
e que predomina, impondo a ordem, meio adequado para o alcance do bem comum,
objetivo infindável do Estado.
Os elementos da tutela jurisdicional expostos são apenas superficiais, mas tem o
foco de mostrar que qualquer que seja a natureza da manifestação do Poder Judiciário
deve ser observado uma gama de requisitos, pressupostos processuais e condições
da ação, que são essências para a formação do processo e o correto provimento na
busca pela Justiça.
Dentro dessa gama de condições e pressupostos esta encoberta uma das
essências da tutela jurisdicional, senão uma das principais, a sua racionalidade. Toda
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a legislação vigente busca possibilitar ao jurisdicionado um provimento jurisdicional
equânime e justo. Ocorre que o atrelamento técnico para o provimento jurisdicional,
uma instrumentalidade, que há muito foi preponderante, vem esmaecendo e dando
vigor a elementos subjetivos existentes na tutela e que não apresentam na legislação
vigente, qualquer texto normativo que possibilita precisar como deva ser realizado
essa racionalidade.
Diante da certeza de que a norma tem sua plena capacidade e efetividade com
a aplicação em um caso concreto, passou-se o foco a analise da interpretação, dentro
de um campo aberto à moral, ética, valores e a ideologia. Essas vertentes são validas
para o provimento jurisdicional, pois conduzem a tutela jurisdicional a uma adequação
social, ou seja, o texto normativo elaborado pelo legislador se forma com a realidade
social por meio de um processo que forma o direito. O direito vivo!
A Justiça como foco da tutela jurisdicional jamais pode ser colocada de lado, o
que a faz de campo limítrofe da racionalidade, expondo a injustiça intolerável como
marca da irracionalidade.
A preponderância do argumento se sustenta na imensa capacidade de
transformação da sociedade, que muda de cobertura em passo tão acelerado
que o legislador ordinário não consegue acompanhar, muito menos o legislador
constitucional derivado.
Por outro lado, contrapondo o argumento posto, essa contaminação de valores
pode ultrapassar o intolerável, praticando injustiças e construindo uma tutela
jurisdicional ausente de qualquer racionalidade, do ponto de vista da formação do
juízo decisório.
Assim um pleno e aprofundado estudo sobre a racionalidade da decisão judicial,
bem como da teoria da argumentação e o estabelecimento da Teoria da Decisão
Judicial como norte para a formação do juízo decisório é salutar para o debate e
contribuiu de forma imensurável para que a democracia estabeleça, de vez, raízes
no Poder Judiciário.
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Neste diapasão, com base na doutrina clássica e especializada, contribui-se
para um esboço da racionalidade da tutela jurisdicional com critérios objetivos,
focados em elementos processuais e critérios subjetivos baseados na argumentação.
Outrossim, a ausência de critérios para nortear as predisposições do magistrado,
que antecedem e são, na maioria das vezes, norteadores da racionalidade da decisão
judicial se devem a falta de texto normativo que sedimente um propósito de vincular
as predisposições do juízo decisório.
É preciso frisar que diante dos requisitos para a investidura no cargo de juiz,
deve-se entender que o operador do direito que realiza a racionalidade da tutela
jurisdicional tem plena capacidade de evitar desvios que provoquem a injustiça
intolerável. Dessa forma esse campo obscuro deve ser fortemente preparado pelas
Escolas de Magistratura que formam os valores do magistrado, os conduzindo para
a busca da Justiça.
Os meios de controle da racionalidade da decisão judicial são formas de
trespassar direitos fundamentais, como o duplo grau de jurisdição, acesso a justiça,
entre outros, além de fortalecer a democracia, ilustrando a tutela jurisdicional com
transparência e legitimidade.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA VIDEOCONFERÊNCIA NO
TRIBUNAL DO JÚRI
THE UNCONSTITUTIONALITY OF VIDEOCONFERENCE IN THE
COURT OF THE JURY
Cinthya Raquel de Moura Sousa1
Alynne Patrício de Almeida Santos2
RESUMO: O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 21 de junho de 2020, em razão das emergências
que surgiram por conta da pandemia da COVID-19, através de conselheiro Mário Guerreiro, apresentou
uma minuta de resolução, autorizando e regulamentando as sessões de julgamento do Tribunal do Júri
por videoconferência, no Ato Normativo nº 0004587-94.2020.2.00.0000. Entretanto, verifica-se que, a
partir da análise da proposta, reside alguns conflitos entre normas fundamentais. Partindo disso, tem-se
como questão-problema: Como a videoconferência no Tribunal do Júri fere a Constituição? Isto posto,
por todas as reflexões feitas, no decorrer da pesquisa, infere-se que, é inconcebível a subtração de direitos
e garantias. Indo além, no que tange a análise jurisprudencial do HC 90900-SP, o STF no julgamento
entendeu que a Lei estadual nº 11.819/2005 transgrediu a regra de competência trazida na Constituição,
por isso, declarou a inconstitucionalidade formal da disciplina legal estadual, o que corrobora para a
tese de inconstitucionalidade do projeto de minuta do CNJ, que busca disciplinar toda a sessão plenária
do Júri. Por fim, conclui-se que, o projeto de minuta do CNJ padece de inconstitucionalidade formal,
uma vez que afronta o art. 22, inciso I, da Constituição Federal, e, de inconstitucionalidade material
por trazer conflito entre princípios, visto que viola, dentre outros, os princípios da plenitude de defesa
e do devido processo legal.
Palavras-chave: COVID-19. Conselho Nacional de Justiça. Tribunal do Júri. Videoconferência.
Inconstitucionalidade.
ABSTRACT: The National Justice Council (CNJ), on June 21st, 2020, due to the emergencies that
appeared because of the COVID-19 pandemic, through the counselor Mário Guerreiro, presented a draft
resolution, authorizing and regulating trial sessions from Jury Trial through videoconference, in the
Normative Act nº 0004587-94.2020.2.00.0000. However, analyzing the proposal, some conflict came up
among fundamental norms. From this, it was brought the following question: how does videoconference
in the Jury Trial violate the Constitution? That said, for all the reflections made during the research, it is
inferred that rights and guarantees cannot be subtracted. Moving forward, in what concerns jurisprudential
analysis from HC 90900-SP, Federal Supreme Court understood that state law nº 11.819/2005 transgressed
the rule of jurisdiction brought in the Constitution. Therefore, it declared the formal unconstitutionality
of legal controls from the state which corroborates to the thesis of unconstitutionality of the draft project
from CNJ, which aims at disciplining the whole plenary session of the jury. Finally, it is concluded
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that the draft project from CNJ suffers with formal unconstitutionality since it affronts the Art. 22, item
I from the Federal Constitution. It also lacks material constitutionality for bringing conflict between
principles since it violates the principles of the fullness of defense, due legal process, among others.
Keywords: COVID-19. National Justice Concil. Jury Trial. Videoconference. Unconstitutionality.

INTRODUÇÃO
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública criada pela
Emenda Constitucional (EC) nº 45, de 2004, que funciona nos termos do art. 103-B
da Constituição Federal. Ele tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho do sistema
judiciário brasileiro, com enfoque no controle e na transparência administrativa e
processual. Em razão da pandemia da COVID-19 e das “novas” emergências surgidas
por sua decorrência, o CNJ , no dia 21 de junho de 2020, através de seu conselheiro
Mário Guerreiro, apresentou uma minuta de resolução, autorizando e regulamentando
as sessões de julgamento do Tribunal do Júri por videoconferência, no Ato Normativo
nº 0004587-94.2020.2.00.0000. A proposta de resolução foi retirada da pauta do
plenário virtual do CNJ, a pedido de algumas entidades, dentre elas o CONDEGE
(Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais) e o Conselho Federal da OAB
(Ordem de Advogados do Brasil), que ingressaram com pedido de amici curiae
(terceiro interessado).
Entretanto, a discursão não é recente, pois ela foi alvo no Ato Normativo nº
7496-46.2019.2.00.0000, em de outubro de 2019, na 298ª Sessão Ordinária, que
tratou da adoção de procedimentos voltados a otimizar o julgamento das ações
relacionadas a crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri. Posteriormente, o
órgão publicou a Recomendação CNJ nº 55/2019, que orienta as cortes estaduais que
façam investimentos para realizar os atos processuais das ações penais por meio de
videoconferência, incluindo as sessões do Tribunal do Júri. Esta resolução funda-se
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que trata da razoável duração do
processo judicial e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, e, também,
nos arts. 185 e 222, do Código de Processo Penal, que permitem a adoção do sistema
de videoconferência em atos processuais de procedimentos e ações penais.
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Percebe-se que, embora o Conselho desde 2019 estude o tema, apenas agora, por
conta do prolongado contexto da pandemia (COVID-19) e a ausência de datas certas
para a volta da “normalidade”, o assunto voltou a ser apreciado com outros olhares
sob o argumento “das contingências geradas pela atual realidade de pandemia”3. No
órgão, como exposto, iniciou-se o julgamento em sessão plenária virtual e o conselheiro
Mário Guerreiro votou a favor da proposta, contudo, a votação foi interrompida, no
dia 26 de junho de 2020, com a retirada da pauta e sem data para continuação.
Da análise da proposta, verifica-se que reside um conflito entre normas
fundamentais. Assim, diante do exposto, a presente pesquisa tem como problematização:
Como a videoconferência no Tribunal do Júri fere a Constituição? Com isso, na
busca por alcançar tal problematização, tem-se, como objetivo geral compreender
a inconstitucionalidade de um Júri por videoconferência. Dessa maneira, para que
o objetivo geral seja alcançado, tem-se os seguintes objetivos específicos: analisar
Ato Normativo nº 0004587-94.2020.2.00.0000; apresentar os conflitos entre normas
fundamentais na autorização dos tribunais de justiça e os tribunais regionais federais
a adotarem procedimentos para o uso de videoconferência na realização das sessões
de julgamento do Tribunal do Júri; e, identificar os princípios constitucionais que são
violados no uso da videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri.
A presente pesquisa encontra suporte nas mais modernas doutrinas do Direito
Processual Penal e da Constituição Federal, bem como em publicações científicas.
Nesse sentido, procura-se apoio nos autores que reúnem as ferramentas essenciais e
eficazes para o desenvolvimento da pesquisa. Em relação à metodologia, a pesquisa é
de natureza qualitativa tendo em vista que essa abordagem trabalha com os fenômenos
(motivos, aspirações, valores etc.) que fazem parte da realidade social dos sujeitos
pesquisados (MINAYO, 2015).
No que diz respeito aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica com análise jurisprudencial do HC 90900-SP, construída com suporte em
livros, manuais, códigos, revistas, artigos de opiniões, artigos científicos, periódicos,
entre outros, que servem como base para o aporte teórico e, também, para as conclusões
da pesquisa (GIL, 2017). Quanto a análise de jurisprudência, ela permite compreender
3

Voto do Ato Normativo nº 7496-46.2019.2.00.0000 (CNJ, 2020).
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o entendimento técnico dos julgadores sobre determinado problema jurídico (FREITAS
FILHO; LIMA, 2010) e, na presente pesquisa, traz-se o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (STF) acerca da Lei paulista nº 11.819/2005, que estabelece a
possibilidade da utilização do sistema de videoconferência no estado de São Paulo.
Quanto a motivação para a pesquisa, o interesse pessoal surgiu a partir de uma
aula, em ambiente virtual, sobre a Prática na Advocacia Criminal, ministrada pela
professora vice-presidente da OAB-PI, Alynne Patrício, no Curso de Iniciação ao
Estágio, oferecida pela Escola Superior de Advocacia (ESA-PI), em que o tema foi
abordado, o que gerou o interesse em se aprofundar mais na discussão.
Dessa maneira, o presente estudo visa contribuir, do ponto de vista acadêmico,
ao discutir sobre o Tribunal do Júri e suas peculiaridades, um importante símbolo
da democracia. Quanto a relevância do estudo, encontra-se na excepcionalidade do
momento atual, em decorrência da pandemia da COVID-19, e a busca por suportes
tecnológicos para celeridade processual, entretanto, direitos e garantias não podem
ser colocados em exceção.
No que diz respeito a organização do trabalho, primeiramente, será apresentando
o Tribunal do Júri a partir de um pequeno histórico e sua organização, além dos
princípios constitucionais que o regem. Em seguida, será discutido o voto do ato
normativo nº 0004587-94.2020.2.00.0000, proposto pelo Conselho Nacional de Justiça,
e as inconstitucionalidades percebidas no projeto de minuta. Depois, analisar-se-á o
Habeas Corpus 90900-SP, que trata de uma lei do Estado de São Paulo, que dispõe
sobre a possibilidade de videoconferência no interrogatório, para, por fim, fazer as
considerações finais sobre esse importantíssimo tema.
1 TRIBUNAL DO JÚRI NO BRASIL
Na doutrina não há um ponto de convergência quanto as primeiras notícias
acerca de um Júri, pois muitos doutrinadores apontam momentos diferentes na história
em relação ao seu surgimento, entretanto, sabe-se que a prática do Júri é bastante
antiga e um símbolo de democracia (LEONEL, FÉLIX). Diante das divergências,
Lenio Streck (2001 apud DROPPA; BERG; SOUZA, 2016, p. 4) consolida que “o
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nascimento do Tribunal do Júri na Inglaterra foi um episódio épico, sendo que a
partir do seu nascimento, se alastrou, sendo um molde de instituição para o mundo”.
No Brasil, segundo os autores acima citados, o Júri teve previsão pela primeira
vez, em 1822, com competência para julgar os crimes de impressa. Com a Constituição
de 1824, a primeira Constituição do Brasil, outorgada por D. Pedro I, o Júri passou
a integrar o Poder Judiciário tendo sua competência ampliada para algumas causas
criminais e cíveis, depois foi disciplinado pelo Código de Processo Penal de 1832 e,
mais tarde, pela lei nº 261/1842. Com a Constituição de 1891, que marca o início da
República, o Júri continuou sendo uma instituição soberana. Entretanto, a Constituição
de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, e que marca o início do Estado Novo, o
Júri foi silenciado e o decreto nº 167/1938 suprimiu a sua soberania. Apenas com
a Constituição de 1946 a soberania do Júri é restaurada, além de prevê-lo dentre os
direitos e garantias fundamentais. A Constituição de 1967 manteve a instituição do
Júri no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais, mas a EC nº 01/69 restringiu
sua competência para apenas os crimes dolosos contra a vida. Com o fim do regime
militar, a Constituição de 1988, também conhecida por Constituição Cidadã, reconheceu
a instituição do júri, disciplinando-o em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que aduz: a) a
plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; e, d) a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Por estar disciplinado no Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais, o júri
não pode ser suprimido nem por Emenda Constitucional por se constituir uma cláusula
pétrea nos termos do art. 60, § 4º, inciso IV, do referido texto legal, que postula: “Não
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos
e garantias individuais” (BRASIL, 1988).
Pelo exposto, pode-se afirmar que o país teve ao longo de sua história diversas
constituições, muitas vezes destoantes da realidade ao qual o país passava, para além
disso, em vários momentos o país passou por regimes ditatoriais e a democracia
plena só aconteceu após a promulgação da Constituição de 1988 (VILLA, 2011).
Para além, o Tribunal do Júri “passou por diversas mudanças em sua competência e
estruturação” (DROPPA; BERG; SOUZA, 2016) ao longo da história das constituições
brasileira, assim, infere-se:
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Paulo Rangel, após minuciosa análise do tratamento dado ao
Júri por todas as Constituições Federais, constata que se a
Constituição é promulgada, democrática, o Júri tem um papel
de destaque dentro do ordenamento jurídico. No entanto, se a
Constituição é outorgada, de cunho nitidamente autoritário,
o Júri é relegado a um segundo plano (RANGEL, 2009 apud
LEONEL; FÉLIX, 2017, p. 42).

O Tribunal do Júri é composto por um juiz-presidente e um Conselho de
Sentença, os jurados, que decidem sobre a condenação ou absolvição do réu, que
praticou um crime doloso contra a vida. No Plenário fica o advogado, responsável pela
defesa do acusado, e o promotor de Justiça que, a depender do caso, pode buscar a
condenação ou a absolvição. Isso acontece porque o promotor, ao analisar o processo
juntamente com as provas testemunhais, documentais e periciais, pode inferir que as
provas são robustas e ficar convencido da existência de um crime e que o acusado
é o autor, bem como entender que as circunstâncias da acusação estão presentes e
assim promover a acusação, do contrário ele pode pedir a absolvição do acusado.
Indo além, o Tribunal do Júri, órgão judicial da Justiça Comum, está disciplinado
pelo Código de Processo Penal (CPP), especificamente, nos arts. 406 a 497, mas teve
uma significativa alteração dada pela Lei nº 11.689/2008. Ele é composto por um
juiz de direito, que tem a função de presidir o júri, 25 (vinte e cinco) jurados, dos
quais serão sorteados 07 (sete), para formação do Conselho de Sentença. Os jurados
são cidadãos do povo leigos (sem conhecimento em Direito), que prestam serviço
obrigatório e não remunerado. O CPP estabelece as regras para a convocação das
pessoas para o Júri, em seu art. 425.
Quanto a sua competência, ela é bem definida no art. 74, do referido dispositivo
legal, que traz: “Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos
arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal,
consumados ou tentados” (BRASIL, 1941). Isto é, o júri é competente, de maneira
taxativa, julgar os crimes dolosos contra a vida: homicídio doloso (art. 121, CP);
induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122, CP); infanticídio (art. 123,
CP); e, aborto (arts. 124 a 127, CP).
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Ainda sobre sua competência, Aury Júnior (2020, s/p) expõe:
A competência do júri é assim muito bem definida no art. 74, §
1º, de forma taxativa e sem admitir analogias ou interpretação
extensiva. Logo, não serão julgados no Tribunal do Júri os
crimes de latrocínio, extorsão mediante sequestro e estupro com
resultado morte, e demais crimes em que se produz o resultado
morte, mas que não se inserem nos “crimes contra a vida”. Essa
competência originária não impede que o Tribunal do Júri julgue
esses delitos ou qualquer outro (tráfico de drogas, porte ilegal
de arma, roubo, latrocínio etc.), desde que seja conexo com um
crime doloso contra a vida.

Entretanto, de acordo com o que postula Leonel e Félix (2017), não se pode
presumir que todo crime que resultar morte seja de competência do Tribunal do Júri,
pois há algumas situações com o evento morte, mas em que a competência não é do
Júri, como se observa a seguir.
De acordo com a súmula 603, STF: “A competência para o processo e julgamento
de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri”, isso ocorre porque o latrocínio
é um crime patrimonial estando localizado no título referente aos “crimes contra
o patrimônio”; o militar que mata militar será julgado pela Justiça Militar por ser
considerado um crime militar; competência originária dos tribunais por prerrogativa de
função, pois “[...] crimes dolosos contra a vida cometidos por autoridades detentoras
de foro por prerrogativa de função instituído no texto constitucional” (MELLO, 2019,
on-line), que traz os foros prorrogativos de função, salvo quando a competência
é fixada exclusivamente na Constituição do Estado, conforme traz a súmula 721,
STF: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual”; e,
crimes qualificados pelo resultado morte (crime preterdoloso), pois o resultado morte
ocorreu de forma culposa, então a competência será do juiz singular.
Por tais motivos, Salgado Martins (1949, p. 134 apud MELLO, 2019, on-line)
explica que “a competência do júri deverá orientar-se, principalmente, pelo aspecto
exterior do delito, desde que dele se possa inferir razoavelmente a existência do dolo
contra a vida”. Isto posto, analisar-se-á, a seguir, o voto do ato normativo.
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2 VOTO DO ATO NORMATIVO Nº 0004587-94.2020.2.00.0000
O surto do novo coronavírus (COVID-19) ocorreu, inicialmente, na China,
que foi declarada o epicentro do vírus em janeiro de 2020, e depois se propagou
internacionalmente até ser declarado uma pandemia em março do mesmo ano, o que
motivou a sexta EPSPII4, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
uma agência especializada em saúde encarregada por coordenar e dirigir a atuação
internacional no âmbito da saúde (VENTURA; AITH; RACHED, 2020).
Partindo desse contexto de pandemia, a proposta de minuta tem como fundamento
“o enfrentamento da situação de emergência decorrente da pandemia da Covid-19” e
busca adotar algumas medidas a fim de “garantir, a um só tempo, a continuidade da
prestação jurisdicional e a preservação da saúde de magistrados, agentes públicos,
advogados e jurisdicionados” (CNJ, 2020, p. 1). Assim, no que tange ao Tribunal do
Júri, o conselheiro Mário Guerreiro, em seu voto postula:
No âmbito do Tribunal do Júri, essa necessidade de atuação do
CNJ também se faz presente. O prolongado contexto de pandemia
e o considerável quantitativo de réus presos que aguardam o
julgamento de crimes dolosos contra a vida têm revelado que
a mera espera pelo fim do isolamento social para a realização
dessas sessões de julgamento não se mostra consentânea com
os comandos constitucionais (CNJ, 2020, p. 1).

Diante do atual cenário mundial, a proposta é apresentada como medida para a
realização de julgamentos durante o período da pandemia e usa como fundamentação
a Portaria CNJ nº 36/2019, que, com o intuito de “otimizar o julgamento das ações
judiciais relacionadas a crimes dolosos contra a vida” instituiu um “Grupo de Trabalho
destinado à elaboração de estudos e propostas voltadas a otimizar o julgamento das
ações judiciais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, pelo tribunal do júri”.
Funda-se, ainda, na Recomendação CNJ nº 55/2019, pautada no art. 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição, que assegura a razoável duração do processo judicial e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, e, nos arts. 185 e 222, do
4

“ESPII é um evento extraordinário que constitui ‘um risco para a saúde pública para outros Estados, devido à
propagação internacional de doença”, e que potencialmente exige ‘uma resposta internacional coordenada’”
(VENTURA; AITH; RACHED, 2020, p. 5-6).

Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 51

Cinthya Raquel de Moura Sousa, Alynne Patrício de Almeida Santos

Código de Processo Penal, que permitem “a adoção do sistema de videoconferência
em atos processuais de procedimentos e ações penais”. A Recomendação, dirigida
aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais, recomenda “a adoção
de procedimentos voltados a otimizar o julgamento das ações relacionadas a crimes
dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri”.
Para além disso, a minuta considera, também, a Portaria CNJ nº 61/2020, que
“institui a plataforma emergencial de videoconferência para realização de audiências
e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento
social, decorrente da pandemia Covid-19”.
Cuida-se, pois, de proposta de resolução que, diante das diferentes
realidades nas comarcas e circunscrições do país, tem a finalidade
de autorizar os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais
a adotarem procedimentos para o uso de videoconferência na
realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, em
razão das contingências geradas pela atual realidade de pandemia
(CNJ, 2020, p. 2).

A proposta de minuta busca, em resumo, organizar o plenário do Tribunal do Júri
em uma parte presencial e outra virtual. O plenário presencial estaria o juiz, jurados e
as equipes de apoio, de segurança e de higienização do ambiente, já o plenário virtual
(com o auxílio da videoconferência) estaria composto pelo Ministério Público, pela
defesa, pelo réu, pela vítima e pelas testemunhas.
Diante disso, faz-se mister recordar que o Tribunal do Júri é dotado de características
peculiares, que não estão presentes em um julgamento pela justiça singular:
A análise dos comportamentos dos jurados, a postura das
testemunhas de acusação e defesa, a autodefesa exercida pelo
acusado em seu interrogatório, a proximidade entre defesa e
acusado para manutenção de diálogos durante todo o julgamento
são peculiaridades inerentes ao tribunal do júri cuja análise é
imprescindível ao exercício da defesa plena (SIMÃO, 2020,
on-line).

Corroborando com esse entendimento, tem-se ainda, assegurados pela
Constituição Federal em seu art. 5º inciso XXXVIII, ora exposto, como princípios
básicos do Tribunal do Júri:
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São da essência do tribunal do júri a plenitude – não mera
amplitude – de defesa, a incomunicabilidade dos jurados, a
soberania dos veredictos e o sigilo das votações. Ainda que
se consiga, por obra da tecnologia, de algum modo, preservar o
sigilo dos veredictos, não se tem por segura a incomunicabilidade
dos juízes leigos em ato realizado à distância. Ademais, defesa
e acusação não terão como monitorar sete câmeras diferentes
para certificar que os jurados, de fato, estão atentos aos atos
processuais (GOMES; MUNIZ, 2020, on-line, grifo nosso).

A Constituição Federal de 1988 reafirma a instituição do Júri (chamado de
“Tribunal do Povo”) ao trazer um inciso composto apenas por princípios, no intuito
de deixar claro sua importância e, também, a impossibilidade de qualquer tentativa
de supressão por ser uma cláusula pétrea (SOUZA, 2007).
3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI
O primeiro princípio a ser analisado é o da “soberania dos vereditos” em que
o vocábulo “soberania”, nessa situação, tem uma estreita relação com a competência,
que se traduz na soberania do veredito do Conselho de Sentença, que por sua vez diz
respeito a obrigação dos jurados em decidir acerca da procedência ou improcedência da
pretensão de punir o réu. Tal soberania tem tanto peso que, caso não seja respeitada a
decisão será considerada nula (DROPPA; BERG; SOUZA, 2016). Em outros termos,
nenhum outro órgão judiciário, além dos jurados, pode se colocar em seu lugar para
decidir se procede ou não a pretensão punitiva.
Por toda a complexidade envolvendo o Tribunal do Júri, fica de fácil observação
que a videoconferência mesmo que não afronte diretamente esse princípio, acaba por
não permitir uma defesa efetiva, que como consequência incide na procedência ou
não procedência da pretensão de punir o réu.
O segundo princípio é o da “plenitude de defesa”, que é uma variante do
princípio do contraditório e da ampla defesa trazido pelo art. 5º, inciso LV, este traz
a possibilidade de uma defesa de maneira irrestrita. Assim, ao trazer a plenitude de
defesa, o legislador optou por garantir ao réu uma defesa muito mais “consistente”,
“efetiva”, isto é, uma defesa “incontestavelmente irretocável”. Em outros termos,
o réu tem todo o direito de defesa, utilizando-se de todos os meios válidos e lícitos
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para se defender, além da defesa técnica do advogado ou defensor público, caso não
tenha condições de contratar um e se a comarca não tiver um defensor público, um
advogado dativo será nomeado pelo juiz a fim de assegura ao réu o direito de tentar
provar sua inocência.
Com isso, esse princípio significa:
o exercício efetivo de uma defesa impecável, sem erros, enquanto
a ampla defesa, aplicada no procedimento geral, é a possibilidade
de o réu se defender de modo irrestrito, sem limitações indevidas
opostas pela parte ou pelo próprio Estado-Juiz, tal princípio
geral é aplicado a primeira fase do procedimento do Júri, que é
escrita (SOUZA, 2007, p. 3-4).

Afere-se que, com o exposto, o contato pessoal entre testemunha(s), réu,
acusação, defesa e os juízes leigos (jurados) são essenciais para o exercício da
plenitude de defesa, por isso, “a virtualidade do interrogatório do réu lhe retira a
possibilidade ter contato presencial com os jurados, que são os juízes naturais da
causa” (GOMES, MUNIZ, 2020, on-line) e assim permite a ampla defesa, entretanto,
retira a plenitude da defesa.
Pontua-se ainda que:
Quanto à plenitude de defesa, é certo que o fato de o defensor
não permanecer ao lado do acusado durante o julgamento trará
dificuldades para o diálogo entre defensor e réu. É certo que o
diálogo entre ambos perdura durante toda a sessão plenária e
não está limitado à entrevista anterior ao início dos trabalhos
ou ao pré-interrogatório. É comum durante o depoimento das
testemunhas que o réu sugira perguntas a serem realizadas pelo
defensor, as quais muitas vezes se mostram relevantíssimas para
a elucidação do fato. O distanciamento ocasionado pela sessão
virtual impediria estes diálogos frequentes, trazendo enormes
prejuízos. Vale ressaltar que muitas dúvidas sobre o processo
são elucidadas pelo defensor durante a sessão plenária neste
contato permanente com o réu. A sessão virtual não permitirá
que durante a inquirição de uma testemunha haja este tipo de
conversa (CONDEGE, 2020, on-line).

O terceiro princípio diz respeito ao “sigilo das votações”, visto que os jurados
são os responsáveis por condenar ou inocentar o réu, no Conselho de Sentença, a
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partir de suas convicções, inferências e de maneira individualizada, por isso, não se
comunicam entre si. Esse princípio protege a imparcialidade dos juízes-leigos (jurados),
isto é, busca proteger a livre manifestação de pensamento dos jurados. Enquanto o
princípio da plenitude de defesa garante ao defensor a utilização de argumentos lícitos
para convencer os jurados, o princípio do sigilo das votações permite aos jurados
decidirem por suas próprias convicções formadas a partir da defesa exercida em sua
plenitude. Em outros termos, esse princípio tem como objetivo “evitar que os jurados
sofram influências, proferindo julgamento justo e isento” (SOUZA, 2007, p. 5).
Em concordância com o exposto, Campos (2008, p. 36 apud DROPPA; BERG;
SOUZA, 2016, p. 10-11) aduz:
Os jurados decidem a causa através de votações secretas, não se
identificando a maneira como votou cada cidadão-leigo. Visa tal
princípio resguardar a tranquilidade e segurança dos membros
do Conselho de Sentença para decidir o destino do acusado, sem
medo de represaria, de quem quer que seja.

A partir da análise da proposta, verifica-se a observância desse princípio, em seu
art. 13, uma vez que “o Juiz Presidente poderá declarar sala secreta a sala de sessões
plenárias” (CNJ, 2020, p. 6). Entretanto, a proposta em análise não consegue garantir
a incomunicabilidade, bem como o sigilo das votações, pois “a sessão de julgamento
do Tribunal do Júri poderá se iniciar virtualmente, pelo sistema de videoconferência”
(CNJ, 2020, p. 4), conforme dispõe seu art. 4º, permitindo que, após o sorteio, os
jurados compareçam à sala de sessões plenárias do tribunal do júri indo de encontro ao
art. 466, § 1º, CPP, que deixa claro que, uma vez sorteados, os jurados “não poderão
comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo,
sob pena de exclusão do Conselho e multa”.
Partindo do exposto, muitos questionamentos surgem, como, por exemplo, como
essa incomunicabilidade será garantida quando o sorteio é feito por videoconferência?
Como assegurar que os jurados não se comuniquem entre si através de ligações,
aplicativos ou pessoalmente? Corroborando com esse entendimento Gomes e Muniz
(2020, on-line) explanam:
Ainda que se consiga, por obra da tecnologia, de algum modo,
preservar o sigilo dos veredictos, não se tem por segura a
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incomunicabilidade dos juízes leigos em ato realizado à distância.
Ademais, defesa e acusação não terão como monitorar sete
câmeras diferentes para certificar que os jurados, de fato, estão
atentos aos atos processuais.

Para além desses princípios constitucionais, pode-se trazer ainda os princípios
da oralidade e seus corolários: da imediatidade, da identidade física do juiz; e, o
direito de presença. O princípio da oralidade está intimamente ligado ao discurso da
acusação, através do Ministério Público - fiscal da lei e órgão acusador, e da defesa,
através do advogado de defesa ou defensor público - defensor dos direitos do acusado
levado a julgamento.
O art. 476, do Código de Processo Penal, disciplina sobre a sustentação oral do
Promotor de Justiça, do assistente e do advogado de defesa, além de trazer uma ordem
a ser seguida sendo que o Promotor fará a acusação, depois, a defesa terá a palavra
e é por meio desse discurso oral que tanto a acusação quanto a defesa apresentam as
suas teses aos jurados que compõem o Conselho de Sentença.
Nesse sentido, é através do discurso oral que as duas partes “se utilizam de
argumentos para provar suas ideias e tentar, por meio de gestos e palavras, obter o
convencimento dos jurados, fazendo-os acreditar em seus fundamentos” (NEVES;
MARTINS JÚNIOR; VOLPE, 2012, p. 3). Em outros termos, a presença física no
momento da oralidade permite a teatralização, a argumentação efusiva, a variação no
tom de voz, a gesticulação, as expressões faciais, os olhares e todos os meios lícitos
para o convencimento.
[...] dentro deste contexto, advogados e promotores se utilizam
o máximo possível de criatividade em suas oratórias, para que
consigam seduzir os jurados com seus discursos, e aos dirigiremse aos jurados, buscam potencializar a emoção, de modo a
potencializar também a reação emocional dos jurados, ensejando
o sentimentalismo, da busca pela justiça e da observância dos
princípios fundamentais garantidos por lei (NEVES; MARTINS
JÚNIOR; VOLPE, 2012, p. 3).

Pelo exposto, interpreta-se que pela proposta de minuta o réu estará “indefeso”
porque sua defesa se encontra atrás de uma tela de computador colocada diante dos
jurados, o que não garante ter a atenção deles, assim acaba por limitar o discurso,
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não pela explanação da defesa, mas pela ausência de “calor”, “emoção” e expressões
corporais que a presença física passa aos que escutam, o que deixa evidente um
prejuízo no direito de defesa pela ausência de um discurso dado de maneira plena e
efervescente com o intuito de provar sua tese e envolver os jurados emocionalmente.
Em outros termos, Souza (2020) explana que a plenitude de defesa fica
prejudicada na medida em que a oralidade e as expressões das partes (MP, advogados
e testemunhas) não serão absorvidas pelos jurados da mesma maneira que são, quando
a sessão ocorre presencialmente.
Outro gravíssimo afronte está ligado ao princípio da imediatidade, pois a
oralidade implica, também, em rapidez porque a palavra oral constrói alicerces que
sustentam a celeridade do processo justamente por não haver produção de peça escrita
ou outras formas de resolução de problemas processuais. Indo além, a colheita de
provas se faz oralmente, na frente dos jurados, sem a necessária intermediação do
juiz presidente, o que acelera os trabalhos, entretanto, a videoconferência diminui a
capacidade de comunicação, além de trazer uma máquina burocrática por conta do
distanciamento e das possíveis falhas tecnológicas o que, consequentemente, restringe
o princípio da imediatidade.
Quanto ao princípio da identidade física do juiz, este figura como importante
instrumento de garantia ao acusado em um Estado Democrático de Direito, pois os
mesmo jurados que colheram a prova ficam obrigados a julgar a causa, conforme
explana o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal: “O juiz que presidiu a instrução
deverá proferir a sentença” (BRASIL, 1941).
Tal princípio tem por função proporcionar um contato direto entre o acusado
e o julgador, no intuito de formar seu convencimento, ou seja, a ausência do contato
pessoal da autoridade judiciária competente para julgar o autor, no Tribunal do Júri,
fere os princípios da identidade física do juiz uma vez que o juiz passa a ser visto
de maneira virtual e só esse fato já vai de encontro ao princípio do “juiz natural”.
O juiz natural neste caso, por definição, contrapõe-se ao juiz
virtual. É um juiz que vê e é visto fisicamente; sob o ângulo
de visão da defesa (réu), esse direito é o de ouvir, ser ouvido,
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de ver e ser visto “in natura, conforme, inclusive, se extrai da
inteligência do art. 7º, n. 5, da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que estabelece a
obrigatoriedade da presença física do réu perante o Juiz, com a
mesma disciplina do art. 9º, n. 3, do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (MAIA, 2020, on-line).

Na mesma direção, tem-se o direito de presença, garantido ao acusado a
presença física, “in natura” durante julgamento a fim de que ele exerça sua plenitude
de defesa e a virtualização não maximiza a participação do réu, pelo contrário, afronta
diretamente seu direito de poder assistir e de se defender de maneira presencial tendo
em vista que, segundo a proposta de minuta, art. 11, § 1º, o réu preso é obrigado a
acompanhar o seu julgamento, por videoconferência, em sala do estabelecimento
prisional. Tal disposição viola, descaradamente, o direito de presença.
Isto posto, a proposta não trata de meros procedimentos administrativos ou
regulamentadores, mas sim, de atos processuais, por isso, para além do que foi
exposto, ela padece de constitucionalidade formal e, também, material, como se
observará a seguir.
4 INCONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE MINUTA
A Constituição Federal, como lei suprema, irradia sobre as pessoas, públicas ou
privadas, que estão submetidas a ordem jurídica imposta por essa lei superior, por isso
ela regula a maneira e o modo como as leis e demais atos normativos serão produzidos,
indo além, ela impõe balizas a fim de fazer um controle de constitucionalidade
(BARROSO, 2016). Ainda segundo o autor, uma norma inconstitucional diz respeito
aquela que está em desconformidade com o regramento superior, a própria Constituição,
isto é, por não atender aos requisitos impostos por essa norma suprema.
É preciso esclarecer que dada norma pode ser aferida como inconstitucional
a partir de diferentes balizas (elementos ou critérios), que pode ser: o momento em
que foi elaborada, a atuação estatal para sua elaboração, o procedimento usado para
a elaboração, o conteúdo presente na norma, dentre outros (BARROSO, 2016).
Nessa esteira, a doutrina traz uma classificação adequada para diferentes tipos ou
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manifestações de inconstitucionalidade, aqui será apresentada apenas duas, pertinentes
para a análise do projeto de minuta do Conselho.
A Constituição disciplina o modo de produção das leis e demais
espécies normativas primárias, definindo competências e
procedimentos a serem observados em sua criação. [...] Ocorrerá
inconstitucionalidade formal quando um ato legislativo
tenha sido produzido em desconformidade com as normas de
competência ou com o procedimento estabelecido para seu
ingresso no mundo jurídico. A inconstitucionalidade será
material quando o conteúdo do ato infraconstitucional estiver
em contrariedade com alguma norma substantiva prevista na
Constituição, seja uma regra ou um princípio (BARROSO,
2016, s/p).

Nesse sentido, pelo exposto, pode-se inferir que a inconstitucionalidade formal ou
orgânica está relacionada diretamente ao conteúdo da norma ao não se observar as regras
de competência para a edição de um ato normativo enquanto a inconstitucionalidade
material está ligada às regras de caráter procedimental (MENDES; BRANCO, 2018)
ao expressar “uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva, entre a lei ou ato
normativo e a Constituição” (BARROSO, 2016, s/p).
Os autores citados ainda explanam que a inconstitucionalidade formal se traduzem
em vícios formais que refletem o defeito de formação da lei “pela inobservância de
princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência”
(MENDES; BRANCO, 2018, s/p). Em outros termos, “a inobservância das normas
constitucionais de processo legislativo tem como consequência a inconstitucionalidade
formal da lei ou ato normativo produzido” (MORAES, 2017, s/p).
Diante disso, é salutar lembrar que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão
de natureza administrativa que tem poder apenas para regulamentar e disciplinar, ou
seja, tem sua competência definida no art. 103-B, da Constituição Federal, que traz
um rol que não consta nenhuma autorização para tratar de legislação processual penal.
Em resumo, o CNJ não possui competência legislativa, visto que a competência para
legislar sobre processo penal é da União, conforme previsão trazida pelo art. 22,
inciso I, da Constituição Federal, ademais, os arts. 44 e 48, do referido dispositivo
legal, dispõem que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de
competência da União.
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Fica evidente que o projeto de minuta afronta as regras de competência, pois
o exercício do poder legislativo não pode acontecer por um órgão administrativo.
Assim, como bem acentuado, não se trata, nesse momento, do conteúdo do projeto,
mas ao procedimento usado, que é viciado pelas regras de competência, ocasionando
uma inconstitucionalidade formal, por violação da competência da União.
Quanto a inconstitucionalidade material, esta diz “respeito ao próprio conteúdo
ou ao aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios
estabelecidos na Constituição” (MENDES; BRANCO, 2018, s/p). Nesse sentido,
para Alexandre de Moraes (2017, s/p), os requisitos substanciais ou materiais dizem
respeito à “verificação material da compatibilidade do objeto da lei ou do ato normativo
com a Constituição Federal”.
A proposta tomou como base o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição, que
elucida: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (BRASIL,
1988); bem como o art. 222, do Código de Processo Penal (alterações advindas pela
Lei 11.900/2009), permitem que “a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens
em tempo real” (BRASIL, 2009). Todavia, a proposta traz um conflito entre normas
fundamentais em que de uma lado está duração razoável do processo e do outro a
plenitude de defesa e o devido processo legal, este, disposto no art. 5º, inciso LIV,
da Constituição Federal, e esse conflito configura a inconstitucionalidade material.
5 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: HC 90900-SP
Danilo Ricardo Torczynnowski., preso em agosto de 2005 por roubo qualificado
(quando da violência empregada na execução decorre o resultado morte), foi condenado
à pena que cumpriu, inicialmente, em regime fechado, até junho de 2008, quando
passou para o regime semiaberto. Entretanto, o seu interrogatório foi realizado por meio
de videoconferência, usando como fundamento legal o art. 1º, da Lei nº 11.819/2005,
do Estado de São Paulo, que possibilita o uso de videoconferência nos procedimentos
judiciais destinados ao interrogatório e à audiência de presos.
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Nesse ínterim, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pediu a anulação
do interrogatório, realizado por meio de videoconferência, e usou como fundamento o
art. 185, do Código de Processo Penal, e, também, a Constituição Federal, que assegura
o exercício da ampla defesa. Ademais, a defensoria apontou a inconstitucionalidade
da norma paulista, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição, argumentado
que a lei paulista trata de direito processual penal. Por conta disso, pediu a concessão
do pedido para anulação do processo desde o interrogatório, além da realização de
novo ato, desta vez com a presença física do acusado e, também, a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual.
No Tribunal Superior de Justiça (STJ), o pedido foi negado sob fundamento
que o interrogatório por videoconferência não causou prejuízo à defesa do acusado.
O tribunal afastou ainda as alegações de violação de alguns princípios (do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da publicidade e da isonomia) e a
inconstitucionalidade formal da lei.
Com a negativa, a defesa impetrou um Habeas Corpus, contra a decisão
monocromática da 6ª Turma do STJ, fundamentando-se que o interrogatório do
paciente foi realizado sem a presença dele na sala de audiência, mas de maneira
on-line, aduziu ainda que o contato prévio, pessoal e reservado entre defesa e réu
é assegurado para o efetivo exercício da ampla defesa, o que não aconteceu com o
interrogatório dado por videoconferência, violando direitos fundamentais do acusado,
além de desumanizar o ato, pois a presença do réu é garantia constitucional da ampla
defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal.
Ademais, a presença física do juiz garante ao réu a indispensável
liberdade de expressão, não apenas para o exercício da autodefesa,
como também para relatar eventuais abusos sofridos pelos
agentes públicos. O magistrado ainda tem condições de analisar
a personalidade, o estado psíquico, a formação social e moral
do acusado (HC 90900-SP, 2008, p. 750-751).

A defesa alegou, também, no Habeas Corpus, que apenas a União pode dispor
sobre matéria penal, conforme traz o art. 22, inciso I, da Constituição, ou seja, é
vedado aos Estados-membros regular tal matéria por incompetência legislativa. Por
fim requereu a concessão da ordem para o fim de cassar o acórdão recorrido, anulando
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o processo desde o momento do interrogatório e declarando a inconstitucionalidade
da lei estadual paulista nº 11.819/2005.
No STF, a relatora Ministra Ellen Gracie, inicialmente, não conheceu o writ em
virtude o Habeas Corpus ter sido impetrado contra decisão monocromática do relator
do HC nº 57.853, do STJ, no entanto, os outros Ministros do Supremo conheceram
do writ. No seu voto, a Ministra considerou constitucional, formal e material, a
possibilidade de realização do interrogatório mediante videoconferência, instituída
pela lei estadual paulista, julgando inexistente a inconstitucionalidade formal.
Entretanto, indo em caminho contrário, o Ministro Menezes Direito abriu
divergência, votando pela concessão do habeas, pois entendeu que a lei estadual viola
flagrantemente a disciplina do art. 22, inciso I, da Constituição da República, por
não se tratar de procedimento, mas sim de processo e a União detém o monopólio e
a exclusividade para estabelecer a disciplina legal na matéria. A Ministra Carmén
Lúcia, no seu voto, não se opôs a videoconferência se tratada pela legislação da
União, o que não acontece no caso, para ela, a lei contraria o art. 22, inciso I,
da Constituição. O Ministro Ricardo Lewandowski enxergou, em seu voto, a
inconstitucionalidade formal porque o Estado de São Paulo legislou em matéria de
processo, que é competência exclusiva da União. O Ministro Eros Grau, de maneira
sucinta, em seu voto, acompanhou a divergência iniciada pelo Ministro Menezes
Direito, votando pela inconstitucionalidade formal. O Ministro Carlos Britto,
rejeitou a pecha de inconstitucionalidade formal quanto à lei, mas enxergou vício de
inconstitucionalidade material, concedendo o Habeas Corpus do ângulo material.
Ainda sobre os votos, o Ministro Cezar Peluso concedeu a ordem por entender
que o interrogatório é garantia constitucional e que a lei restringe tal garantia, ademais,
enxergou uma ofensa constitucional porque a lei não poderia ter disciplinado a
matéria. O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, pontuou a garantia do devido
processo legal que se assenta em uma garantia constitucional, trouxe, ainda, que
a União, legislador competente, não inseriu a videoconferência e a lei usurpa uma
competência do Congresso Nacional. Por fim, o ministro Gilmar Mendes votou,
seguindo os demais Ministros, pela inconstitucionalidade formal.
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Habeas corpus. Processual penal e constitucional. Interrogatório
do réu. Videoconferência. Lei nº 11.819/05 do Estado de São
Paulo. Inconstitucionalidade formal. Competência exclusiva
da União para legislar sobre matéria processual. Art. 22, I,
da Constituição Federal. 1. A Lei nº 11.819/05 do Estado de São
Paulo viola, flagrantemente, a disciplina do art. 22, inciso I, da
Constituição da República, que prevê a competência exclusiva
da União para legislar sobre matéria processual. 2. Habeas
corpus concedido (STF – HC:90900 SP, Relator: Min. Ellen
Gracie, Data de Julgamento: 30/10/2008, Tribunal Pleno, Data
de Publicação: DJe 23/10/2008, grifo nosso).

Isto posto, o STF, por maioria dos votos, concedeu a ordem de Habeas Corpus
e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.819/2005,
sobre a implantação de aparelhos de videoconferência para interrogatório e audiências
de presos à distância por violar flagrantemente o art. 22, inciso I, da Constituição
da República. Com a decisão, o Plenário do Supremo anulou o processo, declarou
a inconstitucionalidade formal da norma paulista e concedeu alvará de soltura em
favor de Danilo Ricardo Torczynnowski.
6 CONCLUSÃO
A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que se alastrou pelo mundo,
trouxe um novo contexto, de isolamento social, que, consequentemente, acarretou
em modificações em todos os setores da sociedade, inclusive no âmbito jurídico,
pois, por conta do isolamento as audiências presenciais no Tribunal do Júri foram
interrompidas, o que gerou um grande contingente de processos. Com isso, na busca
por dar andamento a esses processos, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 21 de
junho de 2020, em decorrência da COVID-19, apresentou uma proposta de minuta
de resolução autorizando e regulamentando as sessões de julgamento do Tribunal
do Júri por videoconferência, entretanto, a proposta foi retirada da pauta a pedido
de algumas entidades, dentre elas o CONDEGE e o Conselho Federal da OAB, o
que sinaliza um posicionamento assertivo por parte do Conselho, pois este assunto
demanda uma minuciosa reflexão por se tratar de um tema tormentoso.
Partindo de todas as reflexões feitas, no decorrer desta pesquisa, conclui-se que,
apesar da crise sanitária que se vive atualmente e dos avanços tecnológicos existentes, é
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inconcebível subtrair direitos e garantias sob a escusa de celeridade processual, sendo,
também, inadmissível a duração razoável do processor servir como princípio-chave
estando em um patamar superior ao ponto de rebaixar qualquer outro princípio, como
no caso, a plenitude de defesa e o devido processo legal, quando nenhum princípio
pode estar acima de outro, em situações de conflito deve acontecer o sopesamento
deles. Para além disso, é pertinente lembrar que o princípio da duração razoável do
processo é um direito a favor do réu, por isso, não se pode usar de uma garantia em
desfavor do próprio réu.
Infere-se, ainda, que, por conta do momento atípico, adaptações são necessárias,
por isso o debate sobre o tema é pertinente, entretanto, o cenário atual não pode implicar
em violação de direitos e regras processuais principalmente quando o Tribunal do Júri
possui um procedimento complexo para que a pena seja legítima e constitucional,
indo além, o uso da videoconferência perde a essência do Júri.
Quanto ao conflito entre os princípios do devido processo legal e da plenitude
de defesa é mister relembrar que o princípio da duração razoável do processo foi
incluído à Constituição a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 enquanto que
a plenitude de defesa é um direito fundamental consagrado desde a promulgação da
Constituição, em 1988, ademais a plenitude de defesa é o próprio cerne do processo
penal constitucional por possibilitar muito além da ampla defesa tendo em vista que
o julgador (jurado) é um leigo e a plenitude de defesa é um cuidado que o legislador
trouxe para garantir uma defesa de maneira efetiva e consistente.
No que tange a análise jurisprudencial do HC 90900-SP, o Supremo no julgamento
entendeu que a Lei estadual nº 11.819/2005 transgrediu a regra de competência trazida
na Constituição, por isso, declarou a inconstitucionalidade formal da disciplina legal
estadual argumentando que legislar sobre interrogatório por videoconferência é
matéria de processo, competência exclusiva da União, especificamente do Congresso
Nacional, e não de procedimento. Sob esse panorama, constata-se que disciplinar
sobre o uso de videoconferência no Júri é inconstitucional, posição consolidada pelo
STF, com maior razão disciplinar toda a sessão plenária do Júri, como traz o projeto
de minuta do CNJ, é norma processual e não de procedimento, consequentemente,
viola a disciplina do art. 22, da Constituição.
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Por fim, sabe-se que quem está em cárcere deseja mais que tudo que seu processo
dure o tempo razoável, contudo, a celeridade processual não deve ser obtida à custa
de direitos fundamentais, é preciso encontrar outros meios para sanar tão complexa
demanda. Para além, o projeto de minuta do CNJ padece de inconstitucionalidade
formal, uma vez que afronta o art. 22, inciso I, da Constituição da República, e, de
inconstitucionalidade material por trazer conflito entre princípios, visto que viola,
dentre outros, os princípios da plenitude de defesa e do devido processo legal.
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RESUMO: Este trabalho trata da responsabilidade civil do empregador nos acidentes de trabalho.
Consiste numa abordagem discursiva que visa reconhecer que há a necessidade do respeito e do cuidado
ao trabalhador. A responsabilidade civil provém da violação de uma norma jurídica, preexistente, o
que significa dizer que, será gerada ao empregador uma obrigação ao causador do dano de indenizar
o lesionado, havendo, portanto, o entendimento de que é a consequência jurídica e patrimonial do
descumprimento de uma obrigação. O objetivo desse trabalho é analisar a responsabilidade civil do
empregador pelo acidente de trabalho. De modo mais específico, abordar a origem e evolução da
responsabilidade civil do empregador; verificar que o aumento dos números de acidente no trabalho
acontece na maioria das vezes devido ao não uso do EPIS; apresentar um entendimento apreciação do
trabalho sob a responsabilidade do empregador prevista na constituição de 88. Organizou-se partindo
da introdução onde consta uma descrição sucinta sobre o conteúdo. Logo em seguida, o capítulo um,
traz referencial teórico onde aborda a responsabilidade civil nas relações de trabalho, trata do conceito
de acidente de trabalho, a reforma trabalhista e o uso EPI,s. Em seguida, apresenta-se a metodologia
(capítulo dois) e resultados no capítulo três e finalmente as considerações finais, onde se descobriu
que, na atualidade, ocorrem os mais diversos acidentes de trabalho, seja por inobservância das normas
de segurança e medicina do trabalho por parte do empregador ou mesmo pela não utilização dos
equipamentos por parte do empregado, dentre outras causas.
Palavras-Chave: Direito do Trabalho. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho.

INTRODUÇÃO
De acordo com o artigo 2º da CLT,o empregador é a empresa, individual
ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal de serviço. Ainda, complementa a norma celetista, que
se equiparam ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os
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profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados.
Já o empregado, no art. 3º da CLT, diz que “considera-se empregado toda pessoa
física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário”.
A relação de emprego, ou o vínculo empregatício, é um fato jurídico que se
configura quando alguém presta serviço a uma outra pessoa, física ou jurídica, de
forma subordinada, pessoal, não-eventual e onerosa.
O acidente de trabalho além do ato acidental, também considera como
acidente de trabalho as doenças profissionais, que são as patologias existentes em
virtude do exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e que constam na
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Também são consideradas as doenças do trabalho, que são patologias adquiridas
ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado
e com ele se relacionem diretamente.
Este trabalho que tem como discussão temática: A responsabilidade Civil do
Empregador nos Acidentes de trabalho. Consiste numa abordagem discursiva que
visa reconhecer que há a necessidade do respeito e do cuidado ao trabalhador.
A responsabilidade civil provém da violação de uma norma jurídica, preexistente,
o que significa dizer que, será gerada ao empregador uma obrigação ao causador
do dano de indenizar o lesionado, havendo, portanto, o entendimento de que é a
consequência jurídica e patrimonial do descumprimento de uma obrigação.
Nesse entender, enquanto a responsabilidade civil tem por certo a reparação ou
pecuniária, a penal se caracteriza pela imposição de pena privativa de liberdade ou
multa onde evidenciada a pratica de ambas, configuram-se com a violação de um dever
jurídico, deixando claro, que é preciso que haja uma relação as suas incumbências, sendo
a partir desse ponto que surge o problema de pesquisa que norteou o presente trabalho,
visto que a questão central da discussão aqui desenvolvida residiu em descobrir: como
se configura a responsabilidade civil do empregador nos acidentes de trabalho?
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Nosso objetivo é analisar a responsabilidade civil do empregador pelo
acidente de trabalho. De modo mais específico, abordar a origem e evolução da
responsabilidade civil do empregador; verificar que o aumento dos números de
acidente no trabalho acontece na maioria das vezes devido ao não uso do EPIS;
apresentar um entendimento apreciação do trabalho sob a responsabilidade do
empregador prevista na constituição de 88.
Para melhor entendimento do trabalho, organizou-se partindo da introdução
onde consta uma descrição sucinta sobre o conteúdo. Logo em seguida, o capítulo um,
traz referencial teórico onde aborda a responsabilidade civil nas relações de trabalho,
trata do conceito de acidente de trabalho, a reforma trabalhista e o uso EPI,s. Em
seguida, apresenta-se a metodologia (capítulo dois) e resultados no capítulo três e
finalmente as considerações finais, onde se descobriu que, na atualidade ocorrem os
mais diversos acidentes de trabalho, seja por inobservância das normas de segurança
e medicina do trabalho por parte do empregador ou mesmo pela não utilização dos
equipamentos por parte do empregado, dentre outras causas.
1 REVISÃO DE LITERATURA
1.1 Relação de Trabalho no Brasil
A transformação na estrutura da economia brasileira no início da década de
90 para ser mais precisa, a abertura comercial enfrentada pelo governo Collor e
propagada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, dominaram o setor industrial,
onde houve uma “quebra política” de substituição de importações, sustentáculo dos
programas de desenvolvimento do país desde os anos de 1930. Tal acontecimento de
adaptação competitiva ao mercado global foi marcante para processos generalizados
de reestruturação produtiva dentro das empresas, local onde aquelas mudanças se
concretizaram. Pode-se até ser considerado algo avassalador para a economia do país,
pois muitas fábricas foram fechadas, ocorreu o enxugamento de plantas, redução
de hierarquias, concentração da produção nas áreas ou produtos de maior retorno,
terceirização de serviços, utilização de grandes tecnologias, entre outros, sintetizaram
as estratégias empresariais, como estratégia mesmo de sobrevivência, resultando
num fenômeno de demissão em massa de dimensão jamais vivida na história da
industrialização do país.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 71

Bruno Bandeira de Vasconcelos, Ítalo José Brandão Ivo, Ortiz Coelho da Silva

Juntamente com essas transformações, duas mudanças políticas interdependentes
a acompanharam, notadamente no que se refere ao funcionamento do mercado de
trabalho: a flexibilização dos regimes de trabalho e a flexibilização/desregulamentação
do sistema legislativo nacional de proteção ao trabalho, da CLT. Medidas provisórias
como as que regularizavam o banco de horas, o contrato de trabalho por tempo
determinado, a suspensão temporária do contrato de trabalho por motivos econômicos
acenavam com a legitimidade institucional para a concretização daquela flexibilização,
abrindo caminho para iniciativas de reformas pontuais importantes naquele ordenamento
jurídico do trabalho.
As propostas de flexibilização dos contratos de trabalho estão vindo à reboque das
atuais estratégias de competitividade das empresas, a institucionalização do modelo de
representação sindical e as leis de proteção ao trabalho no governo Vargas; a repressão
política e a flexibilização institucional desse sistema, impostas pelo regime militar;
a revitalização do movimento sindical e as pressões pela redemocratização do país
animadas pelo novo sindicalismo; e, finalmente, o processo mais recente de retração
desses movimentos assolado pelo neoliberalismo e pela reestruturação produtiva nas
empresas, e cuja luta política se direciona no sentido da desregulamentação daquele
sistema de proteção trabalhista. Há evidência de uma realidade histórica já vivenciada,
mas que prevalece e se amplia, pois existe uma formulação de que as relações de
trabalho no país foram construídas sob condições de forte autoritarismo gerencial, e
seu corolário, de debilidade da organização sindical. Isso permitiu a sedimentação
de práticas associadas ao uso flexível e precário do trabalho.
Existe também uma tendência contemporânea de flexibilização da CLT, esta
agrava este quadro, põe em risco a garantia de direitos, investe na possibilidade de
seu rebaixamento. Mesmo sabendo que sejam grandes as necessidades de reforma,
especialmente no que se refere à institucionalização de regras que assegurem a
representação coletiva nos locais de trabalho e a negociação mais centralizada, a CLT
ainda é o parâmetro central que impede que as relações de trabalho no país resvalem
na pura mercantilização da força de trabalho.
A Constituição de 1934 assegurou a autonomia e a pluralidade sindicais, no
entanto, o Estado dificultava a atuação dos sindicatos não simplesmente por questões
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de reconhecimento das associações as quais eram inerentes a ele, mas também pela
natureza de sua articulação política com as lideranças sindicais. Ainda que não fosse
completa sua interferência na organização dos estatutos, na definição dos processos
eletivos, no controle administrativo e financeiro, no controle político e ideológico,
como o que iria acontecer quando Vargas fecha o Congresso, o Estado cerceava
aos poucos o livre movimento dos sindicatos, trazendo seus líderes para os quadros
burocráticos, legislativos e judiciários, controlando-os, cooptando-os (MORAES
FILHO, 1978).
Houve um total rompimento da liberdade sindical, advindo do golpe de 37, o
decreto-lei de 1939 estabeleceu que os sindicatos só tivessem poder de representação
se fossem reconhecidos pelo Estado, cabendo a este o completo controle administrativo
e político de suas atividades.
A contrapartida, e o que provavelmente fez com que os trabalhadores aceitassem
o reconhecimento de suas organizações sob o jugo do controle estatal, veio pela
imposição legal às empresas de reivindicações trabalhistas elementares, objeto de
décadas de lutas, direitos estes que se estenderam apenas às parcelas de trabalhadores
urbanos representados pelos sindicatos legalmente reconhecidos.
A grande massa de trabalhadores rurais, na época absoluta maioria da força de
trabalho no país, permaneceu submetida ao livre poder de seus feitores e patrões, sem a
cobertura dos direitos legais, por praticamente mais duas décadas. A CLT brasileira – a
cartilha dos direitos do trabalhador e seu certificado de cidadania –, nasce, pois, com
esse viés seletivo. Ela consolidava um conjunto de leis arbitrando o uso do trabalho na
indústria nascente e restringindo a liberdade de contratação das empresas: limitação
da jornada de trabalho em 48 horas, proibição do trabalho de menores de 14 anos,
regulamentação do trabalho feminino, remuneração obrigatória da hora extra, descanso
e férias remuneradas, condições de salubridade e proteção contra acidentes de trabalho,
elevada indenização por dispensa imotivada, o que regulava a estabilidade no emprego
para indivíduos com mais de dez anos de trabalho, entre outros.
Por tal estatuto, o Estado delimitava o poder de atuação dos sindicatos e
transferia para a esfera da Justiça do Trabalho a regulação dos conflitos trabalhistas.
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Em outras palavras, em sua estrutura original, o sistema de relações de trabalho
no Brasil foi estabelecido com a intenção de que os sindicatos fossem vertidos em
órgãos de colaboração com o Estado e na promoção da paz social. Como moeda de
troca da redução dos direitos políticos e da liberdade de organização e reivindicação,
a CLT assegurava vantagens trabalhistas e sociais mínimas por intermédio de uma
política populista de incorporação estratégica e limitada da massa de trabalhadores
(VIANNA, 1999).
Levam-se em consideração as relações de trabalho como uma das formas de
relacionamento social e que, em função disso, expressam características da sociedade
mais ampla. Assim, “os padrões que assumem em quadros históricos, conjunturais
e setoriais dados são resultantes dessas características redefinidas para os contextos
em que elas emergem” (FISCHER:1985: 20).
Enfatizando sua posição, a autora defende que o estudo desses padrões, “(...)
deve contemplar o espaço social e político em que se realiza: a organização do
processo de trabalho, a elaboração das políticas administrativo-organizacionais e a
prática cotidiana dos agentes sociais em relação.” (FISCHER, 1985:20).
Sob o modelo de corporativismo estatal, o projeto de desenvolvimento realizase assentado numa base muito estreita e dependente de representação organizada dos
trabalhadores ante as estruturas do Estado. Não vingou entre nós a noção de concertação
política, baseada na negociação autônoma de interesses entre grupos organizados, tal
qual a que aconteceu nos países desenvolvidos, que entendiam os contratos coletivos
de trabalho como importante instrumento político-institucional. Longe de ser apoiado
por qualquer espécie de arranjo social negociado entre as partes em conflito, nosso
sistema de representação sindical nasce fortemente tutelado pelo Estado.
1.2 Acidente de Trabalho
Já se verificava na civilização egípcia, grega e romana referências ao trabalho e
doenças, as informações que se tem, porém, são restritas pelo fato de que os trabalhos
mais pesados nesta época eram executados por escravos, já que o trabalho era destinado
às camadas mais baixas da sociedade, estas por sua vez não tinham a menor proteção.
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Como destaca Costa (2006), o naturalista e escritor latino Plínio, em sua obra
Naturalis Historia, após visitar galerias de minas, descreveu que os escravos utilizavam
panos ou membranas de bexiga de carneiro no rosto para tentar evitar a poeira dos minerais.
A responsabilidade civil, por sua vez, teve origem no direito romano, tendo
nascido misturada com a responsabilidade criminal, com a ideia de vingança privada,
como previa a Lei das XII Tábuas. Posteriormente, com o advento da Lex Aquilia, foi
introduzido o elemento subjetivo culpa, sendo a pena proporcional ao dano causado
como meio de reparação. Assim surgiu o termo “responsabilidade aquiliana”, que se
refere a responsabilidade subjetiva, prevendo a necessidade do elemento culpa para
que o agente causador do dano tenha o dever de repará-lo (GONÇALVES, 2011).
Com a Revolução Industrial no séc. XVIII, o surgimento das indústrias e a
mecanização dos sistemas de produção, surgiram os trabalhadores industriais, que
conviviam com péssimas condições de trabalho, sem ambiente e ferramentas adequados,
sendo constantes e diários os acidentes de trabalho. Os trabalhadores começaram
então a criar espécies de sindicatos visando melhorar as condições de trabalho, tendo
também alguns movimentos mais extremos como o Ludismo, também conhecidos
como “quebradores de máquinas”. Através dessas lutas surgiu o trabalho assalariado,
a figura do patrão/empregador e mudanças sensíveis nas relações patrão-empregado.
Consoante as conquistas e debates em relação ao trabalho, e os acidentes
de trabalho nesta época destacam-se em relação à Responsabilidade Civil, o seu
aperfeiçoamento pelo direito francês. O Código de Napoleão trouxe o preceito básico
da responsabilidade civil extracontratual, tendo como fundamento a culpa efetiva e
provada (GONÇALVES, 2011).
No Brasil, a primeira lei que tratou dos acidentes de trabalho foi o Decreto
nº 3.724 de 1919, que além de definir quais eram os acidentes de trabalho e garantir
indenização para os operários e/ou seus familiares, delimitou em seu artigo 3º, quem
era considerado operário para efeito da indenização, limitando a abrangência. Esta
mesma norma em seu artigo 19 determinava que todo acidente de trabalho deveria ser
comunicado a autoridade policial do local, pelo patrão, pelo próprio operário ou por
qualquer outra pessoa, para a instauração do inquérito. Constituindo um avanço em
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relação ao Decreto nº 3.724 de 1919, foi expedido em 1934 o Decreto Legislativo nº
24.637, que dentre outras modificações, ampliou o rol de empregados beneficiários,
passou a admitir-se como infortúnio do trabalho toda lesão corporal ou perturbação
funcional, ou doença, produzida pelo trabalho ou em consequência dele.
Passou a admitir também o acidente “in itinere”, ou de percurso, quando o
empregador fornecesse condução ao trabalhador para inda e vinda do trabalho, e
para garantir a execução das indenizações, estabeleceu em seu artigo 36 que os
empregadores que não mantivessem contrato de seguro contra acidentes, ficavam
obrigados a fazer um depósito na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil
(MARTINS, 2011).
Porém, o Decreto-Lei 7.036, de 10.11.1944, é considerado por muitos como o
marco da legislação acidentária no Brasil, e foi posteriormente regulamentado pelo
Decreto nº 18.809, de 05.05.1945. Esta legislação inovou com a admissão do instituto
das “concausas”, passando a estar caracterizado o acidente, ainda quando não fosse
ele a única causa da morte ou da perda ou redução da capacidade do empregado,
bastando que entre o evento e a morte ou incapacidade houvesse uma relação de
causa e efeito (artigo 3º do Decreto 7.036 de 1944).
Em 1976 foi editada a Lei nº 6.367, confirmando que o seguro obrigatório
contra acidentes de trabalho dos empregados do regime de previdência social seria
realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social (MARTINS, 2011).
Com a edição da Constituição de 1988, criou-se a Seguridade Social, que
determinou o financiamento da Previdência Social pela sociedade através das
contribuições. Posteriormente, em 1991 foi editada a Lei 8.213 que dispõe sobre
os planos de previdência e em alguns artigos estabelece quais são os acidentes de
trabalho e as doenças ocupacionais. Esta lei prevalece até os dias atuais com algumas
modificações por leis ulteriores.
1.2.1 Conceito de acidente de trabalho
Sendo o acidente de trabalho o fato gerador do direito a se pleitear indenização,
fundamental se faz a sua conceituação. No caso do Acidente de trabalho típico, onde
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é o objeto mais relevante de estudo deste capítulo, a Lei 8.213/91 traz o conceito de
acidente de trabalho:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho.

É conceito de acidente de trabalho típico, que se dá no exercício do trabalho
face à ocorrência de fato súbito e violento, provocado por uma causa exterior, ou
seja, o que ocorre com trabalhadores, que no exercício de suas atividades, prestam
serviço à empresa.
Como destaca Martins (2010), do conceito legal de acidente típico de trabalho
extraímos requisitos necessários para a sua ocorrência:
a) evento danoso: evento súbito, inesperado, externo ao trabalho
e traumático; b) decorrente do exercício do trabalho a serviço da
empresa: exige-se que o evento seja oriundo do trabalho prestado
para o empregador, ou seja, é necessário que haja uma relação de
causa e efeito, conhecida como nexo causal; c) provoque lesão
corporal ou perturbação funcional: se não houver uma lesão física
ou psíquica do trabalhador, não se terá o acidente do trabalho.
Lembrando que a manifestação da lesão poderá ocorrer de modo
tardio, mas com nexo causal com o acidente ocorrido; d) cause
a morte ou a perda da capacidade para o trabalho: é necessária
a morte ou a perda ou redução, temporária ou permanente, da
capacidade para o trabalho. Não se exige que esta perda ou
redução seja instantânea (Ibid. 2010, p. 189).

Vale ressaltar que os acidentes que não causem lesões e as lesões sofridas pelo
empregado em atividades extra laborais não são considerados acidentes do trabalho.
1.2.2 As alterações na reforma trabalhista a respeito de acidentes no trabalho
Não dá para negar, o assunto mais discutido hoje no mundo jurídico e em nossa
sociedade são as mudanças previdenciárias e a reforma trabalhista, principalmente
agora com a transição de governo, e nesse contexto citamos um ponto positivo em
meio a tantas críticas: o trabalhador que sofre acidente de trabalho terá seu benefício
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mantido e garantido, ou seja, a proposta apresentada não irá restringir ou enrijecer
os direitos acidentários.
Desta forma, entendam o que significa o acidente de trabalho: o acidente de
trabalho é aquele que ocorre no local e no horário de trabalho, produzindo lesão
corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de
trabalho, ou de ganho, ou até mesmo a morte do trabalhador.
Ademais, vale ressaltar que além dos acidentes típicos de trabalho (artigo 20da
Lei nº 8.213/91), algumas doenças relacionadas ao exercício da função equiparam-se
a estes. Entre elas, encontram-se as doenças profissionais, que são aquelas derivadas
do exercício de uma determinada função. Assim, também há a doença do trabalho,
que é ocasionada pelas condições em que o trabalho é realizado.
Nesse sentido, existem situações que também podem ser equiparadas com
o acidente de trabalho, podendo ser observadas no artigo 21 da Lei nº 8.213/91,
onde, dentre elas encontram-se: i) acidentes ocorridos no local e hora de trabalho
(derivados de agressão sofrida por companheiros de trabalho, imprudência, ofensa
física intencional, incêndios…); ii) doenças acarretadas por contaminações acidentais
no exercício do trabalho; iii) acidente relacionado ao trabalho, que mesmo não sendo
motivo único, tenha contribuído diretamente para a lesão ou morte do funcionário.
Noutro giro, há os acidentes sofridos pelo segurado, mesmo que fora do ambiente
ou do horário de trabalho, e também no percurso da residência para o ambiente de
trabalho (independente do meio de locomoção utilizado pelo segurado, seja ele
próprio, fornecido pela empresa ou público) e, por último, em viagem à serviço da
organização contratante.
Nesse azo, de acordo com o artigo 118 da Lei nº 8.213/91, o segurado que sofreu
acidente do trabalho tem garantido, pelo prazo de 12 (doze) meses, a manutenção de
seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário,
independente de percepção de auxílio-acidente. Significa dizer que tem garantido o
emprego aquele empregado que recebeu alta médica, após o retorno do benefício
previdenciário.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 78

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS ACIDENTES DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO DIREITO LABORAL

Igualmente, a PEC nº 287 manteve o benefício de aposentadoria por
invalidez decorrente de acidente do trabalho, auxílio-doença acidentário e também
o auxílio-acidente.
Desta feita, a PEC não irá interferir nos direitos acidentários, apenas
processualmente terá como competente para o julgamento das causas a Justiça Federal,
haja vista que hoje é a Justiça Estadual que julga tais casos. Assim, as condições para
sua concessão se mantém e a estabilidade de emprego continua mantida.
1.2.3 A importância do uso dos equipamentos de proteção individual
(EPI´s) no trabalho
Todas as atividades profissionais que possam imprimir algum tipo de risco físico
para o trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de EPIs – Equipamentos de
Proteção Individual, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes,
capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção.
Esses acessórios são indispensáveis em fábricas e processos industriais em geral.
O uso dos Equipamentos de Proteção Individual encontra-se previsto nas Leis
de Consolidação do Trabalho (CLT) e regulamentado pela Norma Regulamentadora 6
do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo o mesmo, segundo a legislação vigente,
obrigatório. A entrega destes equipamentos deve ser fornecida pelo empregador
que também tem a obrigação de fiscalizar o uso por parte de seus empregados e de
promover ações que conscientizem os seus trabalhadores da importância do uso dos
EPI’s quando estes se recusam a usar.
Segundo a Lei Federal no 3214/78, com última alteração pela portaria nº 292
de 2011, o EPI é “(...) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo
trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
no trabalho”. Sabendo que o setor da construção civil é um ambiente onde há muita
facilidade de ocorrer acidentes, Dobrovolski, Witkowski e Alamanczuk (2008) destacam
que o uso dos EPI’s é uma das formas previstas em lei de prevenir as lesões provocadas
pelos acidentes de trabalho, então de acordo com estes autores podemos definir, no
contexto de suas colocações, os Equipamentos de Proteção Individual como todos os
instrumentos de uso pessoal fornecidos pelos empregadores aos seus trabalhadores que
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fornecem segurança e saúde ao trabalhador, pois apresentam como objetivo diminuir e
evitar lesões em casos de acidentes ou exposição dos trabalhadores a riscos.
De acordo com a Norma Regulamentadora, NR – 6 (Brasil, 2012), definese Equipamento de Proteção Individual como todo dispositivo ou produto de uso
individual utilizado pelo trabalhador com o intuito de proteção aos riscos sujeitos
de ameaça a segurança e a saúde no trabalho. Para Ramos (2009), esses EPI’s são
destinados a proteger a integridade física e preservar a saúde do trabalhados.
Nascimento et al. (2009) afirmam que os EPI’s formam, em conjunto, um recurso
amplamente utilizado para a segurança do trabalhador no exercício de suas funções.
Assumem, por essa razão, papel de grande responsabilidade para a preservação do
trabalhador contra os mais variados riscos aos quais está sujeito nos ambientes de trabalho.
Franz (2006) considera o EPI como um instrumento de uso pessoal cuja
finalidade é neutralizar a ação de certos acontecimentos que podem causar lesão ao
trabalhador. Enquanto Grohmann (2002) define os EPI’s como equipamentos que
protegem operários durante a realização do seu trabalho.
Conforme a NR 6 o equipamento de proteção individual de fabricação nacional
ou importado só́ poderá́ ser posto à venda para ser utilizado com a indicação do
Certificado de Aprovação (C.A.) que é um certificado que atesta a qualidade e a
eficácia do equipamento para aquele determinado uso.
De acordo com Rosso e Oliveira (2005) o C.A dos EPI’s deve ser regulamentado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), onde deverá ser expedido pelo órgão
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do MTE, uma vez
que o mesmo vai atestar que os EPI’s estão em conformidade com as especificações
no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(SINMETRO) para um determinado uso e assim com esta certificação é considerado
apto para ser comercializado como EPI’s.
Como previsto na NR-6, para fins de comercialização, o C.A. concedido aos
EPI’s terá́ validade de 5 (cinco) anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio
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que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO e um prazo
vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do SINMETRO, quando for o caso,
e ainda quando necessário e mediante justificativa, o órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho, poderá́ estabelecer novos prazos.
Lima e Gonzaga (2011) reportam que o Departamento de Segurança e Saúde
no Trabalho (DSST) cadastra o fabricante ou importador de EPI’s e examina a
documentação exigida para emitir ou renovar o C.A. de cada EPI, além de estabelecer
os regulamentos técnicos para ensaios de EPI’s, bem como é responsável por fiscalizar
a qualidade do EPI.
1.3 Responsabilidade Civil nas Relações de Trabalho
Entender que no ambiente de trabalho seja um local onde ha a necessidade de
que haja condições favoráveis ao desenvolvimento do trabalhador é que o empregador
ciente de seus deveres deve buscar alternativas que sejam viáveis a proteção dos seus
colaboradores.
Neste sentido, cabe enfatizar que os acidentes ocorridos no ambiente de trabalho
ainda acontecem, dado o descaso de alguns órgãos em relação à prevenção dos
mesmos, por isso, sendo o acidente de trabalho um fato gerador de direito, uma vez
que se deve pleitear indenização pelo o ocorrido surge a Lei 8.213/91 que traz o
conceito de acidente de trabalho:
Art.19 Acidente de trabalho é o que ocorre pela experiência
de trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11
desta Lei, que diz, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte ou, perda ou redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Ou seja, face à ocorrência de quaisquer danos, provocado por causa exterior no
exercício de suas atividades, o trabalhador deve buscar uma medida que o assegure
quanto a quem deve ser o responsável por suas lesões ou outros danos.
Assim a Constituição Federal 88, determinou em seu art. 7º inciso XXVIII,
que para os casos de responsabilização do empregador por acidentes de trabalho nas
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ações intentadas no direito comum, deve-se estar provada a culpa lato sensu (dolo ou
culpa), ou seja, o empregador, tear obrigação de indenizar se comprovado que agiu
com dolo ou culpa, na configuração do dano.
Diante da evolução que hoje se contextualiza na direção da consolidação das
leis trabalhistas revela-se no direito do trabalho ações a favor da integridade física,
moral, e bem estar, salvo a responsabilidade do empregador aos seus colaboradores.
Dessa forma, dentre os elementos da relação de emprego a mais importante é a
subordinação jurídica eis que, o “trabalho subordinado é o objeto do contrato regulado
pelo Direito do Trabalho” (BARROS, 2011 p. 209).
Então, quando se aborda sobre causas que ocasionam danos aos trabalhadores,
uma situação é certa muito já tem sido feito em relação ao reconhecimento da
integridade daquele que tem sido o principal agente do descaso para com a condição
inapropriada de trabalho, o empregador é isso acontece dada alguns lugares de trabalho
seremos insalubres, repleto de ruídos, quando não, desprovidos de equipamentos
essenciais de segurança ao trabalhador.
Nesse sentido, o código civil disciplinar esta espécie de responsabilidade
nos arts 389 e seguintes, merecendo destaque: art. 389 – Não cumprida à obrigação
responde o devedor por perdas e danos, maus juros e atualização monetária segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Esta responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho acontece
quando firmado contrato entre as partes, empregado e empregador. Então “conforme
o fundamento que se de a responsabilidade, a culpa será ou não considerada elemento
da obrigação de reparar dano” Gonçalves (2011 p.48).
E, no que tange a essa responsabilidade, é porque objetiva reconhecer a
importância que tem o trabalhador em quaisquer setores, devendo para tanto a
necessidade de melhores condições no ambiente, desde na estrutura física do local
até nas atividades desenvolvidas uma vez que realizadas repetitivamente, poderá
ocasionar danos físicos.
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É preciso considerar que na responsabilidade civil, há situações cujas casas
excludentes do empregador quebram o nexo de causalidade entre agente e evento
danoso, extinguindo é claro, a responsabilidade do agente, ocasionar ou não do dano.
Para que seja mais bem compreendido toma-se relevante explicita-los as
seguintes premissas diante da causa excludente da responsabilidade civil: Estado de
necessidade e legitima Defesa; estrito cumprimento do dever legal e exercício regular
de direito; caso Fortuito e Força Maior fato de terceiro, culpa exclusiva da vitima.
Dessa maneira pode-se dizer que, no estado de necessidade e legitima defesa,
não constituem atos ilícitos. I – os praticados em legitima defesa ou no exercício
regular de um direito reconhecido; II – A deterioração da coisa alheia, ou a lesão a
pessoa, a fim de remover perigo iminente; e no parágrafo único. No caso do inciso
II o ato será legitimo somente quando as circunstancias o tornarem absolutamente
necessários, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.
(CC, Art., 188).
Ou seja, no estado de necessidade viola-se o direito alheio para livrar de perigo
iminente enquanto não legitima defesa – há repulsa a uma agressão injusta.
No estrito cumprimento do dever lega, o que se pode observar é que no inciso
I do art. 188 não se trata do estrito cumprimento do dever legal, mas a doutrina, de
quem age em estrito cumprimento do dever legal, age em exercício regular de direito.
Ambas só serão excludentes, desde que não haja abuso ou excesso a exemplo
destes tem-se:
No cumprimento do dever legal – oficial de justiça policial funcionário da
infração (R-X de aeroporto) e no exercício regular de direito: guarda volumes; porta
giratória de bancos.
Há que se enfatizar, o caso fortuito e força maior para a lei não há diferença de
significado pois ambos são fatos necessários que não se pode cortar mais claramente
no CC, art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito
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ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo
único fato necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir.
Já, no tocante ao fato de terceiro, o suposto causador do dano atuou apenas
como agente físico de um dano verdadeiramente e juridicamente causado por terceiro.
Assim, o responsável será apenas o causador físico do dano, não havendo nem a
possibilidade de acionar o corpo neutro e este acionar regressivamente o real causador,
pois, a legitimidade passiva será apenas do real causador do dano Posição STJ.
Culpa exclusiva da vítima – nesse caso, a vítima nunca pode ser presumida,
sempre deverá ser provocado e gera a exclusão da responsabilidade por quebrado
nexo causal. No CC, art. 945 – diz que: se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixadas tendo-se em conta a gravidade
de sua culpa em confronto com a do autor do dano (CC, art. 945).
Em casos como o que se configura no exposto, nota-se uma clareza no que
condiz a exclusão de uma responsabilidade que a priori é óbvia e sem quaisquer
entrelaço que dificulte uma análise sobre a mesma.
O Empregador é responsável e obrigado a reparar os danos que tenha causado,
quer por atos lícitos, quer por atos ilícitos. Faz-se necessária a relação de causa e efeito
entre o comportamento lesivo da pessoa jurídica (empregador ou comitente) e o dano.
Sendo assim, a responsabilidade de uma pessoa surge do inadimplemento de
uma obrigação que lhe é anterior. Há diversos deveres jurídicos decorrentes do próprio
fato de vivermos em uma sociedade organizada. Se descumprirmos um destes deveres
ou lesarmos direitos, também nos ocorrerá o nascimento de uma responsabilidade, o
que não é diferente com o empregador.
A responsabilidade civil nas relações de emprego engloba aqueles que estão
sujeitos à relação de trabalho, ou seja, aqueles que mesmo temporariamente estão
submetidos a alguém em um clima de subordinação. Nesse sentido conceitua o decreto
lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 em seu Artigo 3º “Considera-se empregado
toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob
a dependência deste e mediante salário” e seu parágrafo único ensina “não haverá
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distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o
trabalho intelectual, técnico e manual”.
Existe uma habitualidade que é o trabalho com frequência, não esporádico.
Isso não significa que deva ser diário, que é a forma mais comum. A lei não define
exatamente qual a frequência que configura o trabalho sendo habitual, mas já há
decisões judiciais reconhecendo o vínculo de emprego com pessoas que trabalham
somente duas vezes por semana, e até uma vez por semana.
2 METODOLOGIA
A referida pesquisa apresenta natureza descritiva exploratória através de pesquisa
bibliográfica onde os dados obtidos foram explicitados de forma dissertativa através
de dados obtidos em livros revistas e sites, havendo para tanto, a contribuição das
concepções autorais expressas em: Barros (2011); Dallegrave (2010); Franz (2006);
Gonçalves (2011) Martins (2011), todos explicitados sob forma de citação dando
uma melhor compreensão dos tópicos desse apanhado bibliográfico.
O método empregado foi o dedutivo e as abordagens tomaram a forma da
pesquisa de natureza qualitativa.
Buscou-se através desses dados enfatizar alguns pormenores que dizem respeito
à responsabilidade civil do empregador frente aos acidentes de trabalho, ainda que de
forma sucinta, mas, levando em consideração o que realmente é relevante, enquanto
breves colocações advindas de embasamento teórico já que este é um trabalho
estritamente bibliográfico.
Após a leitura de cada um dos dados, foi realizada uma redação explorando de
forma minuciosa todas as fontes necessárias para a realização desse trabalho.
3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS.
A responsabilidade civil diz respeito, portanto, à reparação ou à compensação
de um prejuízo da vítima. O dever de reparar surge do descumprimento de outro
dever, que pode ter origem contratual ou extracontratual. A responsabilidade civil
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 85

Bruno Bandeira de Vasconcelos, Ítalo José Brandão Ivo, Ortiz Coelho da Silva

extracontratual ou aquiliana decorre de violação de dever previsto em lei ou na ordem
jurídica. A responsabilidade civil contratual decorre de inexecução de obrigação
estipulada entre as partes, ofensor e vítima (DALLEGRAVE, 2010, p. 101).
Ao analisar os casos em que surge o dever de reparar, faz-se necessário entender
os elementos que, se reunidos, criam este dever. Para tanto, existem dois tipos de
responsabilidade civil, com diferentes elementos constituintes. A responsabilidade
civil subjetiva é aquela que, para afirmar o dever de reparar, exige a presença do dano,
do nexo de causalidade e da culpa do ofensor. Ou seja, para que seja caracterizado o
dever de reparar é necessário que o ofensor tenha agido com dolo ou culpa, entendida
como uma conduta negligente, imprudente ou imperita.
De início, a responsabilidade civil subjetiva era a única modalidade existente,
não se falava em dever de reparar sem que houvesse dolo ou culpa por parte do ofensor.
Posteriormente, percebeu-se que algumas situações não deveriam ser submetidas a
esse tipo de discussão. Surge a responsabilidade civil objetiva, compreendida como
as situações em que se afasta a discussão de culpa, perquirindo-se apenas sobre o
dano e nexo de causalidade (DALLEGRAVE, 2010, p. 109).
O Código Civil de 2002 introduz importantes mudanças quanto à
responsabilidade civil, em especial, pela apresentação da ideia de abuso de direito,
ampliando o conceito de culpa; pela disposição de situações em que se presume a
culpa do agente, operando uma inversão do ônus da prova e por trazer a ideia de
responsabilidade civil objetiva, para situações previstas em lei ou em que o ofensor
cria o risco. (DALLEGRAVE, 2010, p. 114).
Não houve, portanto, a superação da teoria da responsabilidade civil subjetiva
pela objetiva, pois as duas são autônomas, aplicando-se a situações distintas.
O Código Civil de 2002, em seu artigo 927, adotou a teoria do risco criado,
segundo o qual:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
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A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda
parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a
atividade desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus
maior do que os demais membros da coletividade.
Desta forma, aquele que põe em funcionamento uma atividade que cause um
ônus desproporcional deve responder independente de ter agido com dolo ou culpa
(SALIM, 2005, p. 97-110). O risco, portanto, é inerente à atividade.
A responsabilidade civil, no entanto, não se resume a dano patrimonial, atingindo
também a esfera imaterial, conforme estabelecido nos incisos V e X, do artigo 5º, da
Constituição Federal, que prescrevem:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação;

Ao conceituar o dano moral, há quem use o critério residual, afirmando ser
dano moral tudo aquilo que não é patrimonial. Há, por outro lado, quem sustente que
o dano moral é a dor ou o sofrimento da vítima. Uma terceira corrente o compreende
como a violação ao direito de personalidade.
José Dallegrave Neto defende a necessidade de se ampliar a responsabilidade
civil do empregador independente de culpa, tendo em vista os princípios que norteiam
a Constituição de 1988, dentre eles a função social da empresa (art. 170, III, da CF) e
a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Desse modo, para o autor, deve ser
subjetiva a responsabilidade civil em hipótese de inexecução do contrato de trabalho,
caso em que se inverte o ônus da prova. Seriam casos de responsabilidade objetiva
aqueles em que, em execução normal do contrato, sobrevier dano ao empregado, dada
a assunção do risco da atividade (DALLEGRAVE, 2010, p. 585-586).
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O autor explica que é inconcebível considerar que em todo e qualquer acidente
de trabalho haverá incidência da responsabilidade civil subjetiva, e cita como exemplo
um acidente em que há emissão de gases poluentes. Nesse caso, a responsabilidade da
empresa seria objetiva com relação à comunidade extrafábrica e subjetiva intrafábrica
(para os trabalhadores). O que cria uma situação de disparidade entre a comunidade
externa e a interna à fábrica. Por isso, há que se diferenciar quando há incidência da
responsabilidade civil objetiva ou subjetiva (DALLEGRAVE, 2010, p. 394).
A ideia é de que o fundamento desta responsabilidade está na atividade exercida
pelo agente, pelo perigo que pode causar dano à vida, à saúde ou a outros bens, criando
risco de dano para terceiros.
Dito isto, conforme dados coletados durante a pesquisa, foi possível observar
que Responsabilidade Civil visa uma relação de trabalho que dispõem de atos
harmônicos com a hodierna sociedade, atos que protegem o respeito e dignidade de
seus trabalhadores ao aplicá-los a terceiros. Responsabilidade essa que tem por fim
resguardar a parte hipossuficiente. Não só, mas também os seus serviços.
Também, foi possível entender a responsabilidade do empregador perante os
acidentes de trabalho e compreender da importância de se trabalhar em um ambiente
onde a segurança seja prevalecida, facilitando tanto para o empregado como para o
empregador.
Infelizmente acidentes acontecem, mas muitas das vezes são por negligência,
tanto por parte dos trabalhadores que não usam os Equipamentos de Proteção Individual,
tanto por parte de algumas empresas que não dão a mínima importância para o uso.
Segundo a Lei n. 8.213/91, em seu artigo 19,
acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho.
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Há a possibilidade à indenização por conta da Previdência Social, e a regra é
da responsabilidade objetiva, alicerçada pela teoria extrema do risco integral, vale
ressaltar que o trabalhador tenha dado causa ao acidente, fará jus à indenização. Por
outro lado, a Constituição garantiu a possibilidade de o empregador, em hipótese de
responsabilização subjetiva, ser responsabilizado por indenização adicional.
A possibilidade constitucional de dúplice indenização encontra respaldo lógico
na ideia segundo a qual a indenização busca a maior reparação possível, sendo certo
que a indenização devida e paga pela Autarquia oficial, a partir de um sistema de
seguro obrigatório devido pelos empregadores, em razão de ser um critério tarifado,
em grande parte das vezes não consegue atingir o ideal da reparação plena.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano sempre se expôs a agentes que pudessem lhe causar os mais
variados riscos, fossem eles naturais ou não. Mas através da experiência que o homem
iria adquirindo, desenvolvia métodos para sanar ao máximo os riscos de lesão.
No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 representou uma grande
conquista aos trabalhadores, pois passou a regular as relações laborais, estabelecendo
normas e diretrizes para a configuração dos contratos de trabalho, como a jornada
de trabalho, a regulamentação do trabalho noturno, além de um capítulo destinado à
Segurança e Medicina do Trabalho.
Ainda que haja tantas garantias, na atualidade ocorrem os mais diversos acidentes
de trabalho, seja por inobservância das normas de segurança e medicina do trabalho
por parte do empregador ou mesmo pela não utilização dos equipamentos por parte
do empregado, dentre outras causas.
A Constituição Federal de 1988 determinou em seu art. 7º, inciso XXVIII,
que para os casos de responsabilização do empregador por acidentes de trabalho, nas
ações intentadas no direito comum, deve-se estar provada a culpa lato sensu (dolo ou
culpa), ou seja, o empregador terá obrigação de indenizar se comprovado que agiu
com dolo ou culpa para a configuração do dano.
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A Constituição da República ganhou apelo humanístico, privilegiando
a dignidade da pessoa, a função social do contrato de trabalho, e que devem ser
observados os princípios do Direito do Trabalho como o princípio da proteção, da
norma mais favorável e da condição mais benéfica.
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OS REFLEXOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NA TEORIA DAS INCAPACIDADES
THE PEOPLE WITH DISABILITIES’ STATUTE’ REFLEXES IN
INCAPACITY THEORY
Ana Clara Ribeiro de Sousa Castro1
Taisa Silva Cavalcante2
RESUMO: Averiguam-se as transformações ocorridas na teoria das incapacidades. A razão medular
dessas mudanças foi o advento da Lei 13.146, publicada em 06 de julho de 2015, mais conhecida como
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tal instrumento foi capaz de dar origem a significativas mudanças
nas questões atinentes à capacidade, na medida em que consagra o princípio da igualdade plena da
pessoa com deficiência, objetivando ensejar sua inclusão com autonomia e independência. A pessoa
com deficiência passou a ser considerada legalmente capaz em todos os sentidos. Com isso, o referido
Estatuto representou uma relevante e importante conquista social, que merece ser objeto de reflexões e
debates. Analisam-se, também, os reflexos dessas alterações em outras esferas do Direito Civil, como
no plano dos negócios jurídicos, na prescrição, na responsabilidade civil extracontratual e no direito
de família. Ademais, apreciam-se os aspectos da teoria das incapacidades, sobretudo sob o prisma do
princípio da dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: Teoria das incapacidades; Estatuto da Pessoa com Deficiência; Dignidade da pessoa
humana.
ABSTRACT: The present paper will investigate the transformations that occurred in the Incapacity
Theory. The main reasons for these changes were the publication of Law 13,146, on July 6, 2015, better
known as People with Disabilities’ Statute’. This instrument was capable of giving rise to significant
changes in capacity issues, insofar as it enshrines the principle of full equality of persons with disabilities,
with the aim of fostering their inclusion with autonomy and independence. The disabled person has
come to be considered legally capable in every way. As a result, the Statute represented a relevant and
important social achievement, which deserves to be the subject of reflection and debate. It was also
analyzed the effects of these changes in other spheres of Civil Law, such as legal business, prescription,
non-contractual civil liability and family law. Thus, aspects of the theory of disabilities are appreciated,
especially througt the prism of the principle of the human person dignity.
Keywords: Incapacity Theory; People with Disabilities’ Statute’; Human person dignity.
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INTRODUÇÃO
O antigo Código Civil de 1916 qualificava as pessoas que possuíam alguma
deficiência como “loucos de todo o gênero”, ao mesmo tempo em que as impedia,
por meio da interdição, de praticar qualquer ato da vida civil. Posteriormente, o atual
Código Civil de 2002 amenizou essa qualificação um tanto discriminatória; contudo,
sustentou a incapacidade absoluta para pessoas com “enfermidade ou deficiência
mental”, isto é, sustentou o instituto da incapacidade absoluta para pessoas que não
possuem o necessário discernimento para a prática desses atos.
Finalmente, com a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, foram introduzidas
no Direito Brasileiro importantes e proveitosas mudanças no âmbito da teoria das
incapacidades. Conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, entrou em vigor dia 02 de janeiro de 2016
e teve como base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu protocolo facultativo, aprovada em 2007 em Nova York nos Estados
Unidos e ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo 186/2008, de acordo com o
procedimento do §3º do artigo 5º da Magna Carta de 19883 (com isso, possui status
de Emenda Constitucional).
A referida lei mencionada alhures não considera mais a deficiência mental uma
enfermidade. Por ela, significativas alterações no campo da curatela, do matrimônio,
dos negócios jurídicos, da prescrição, dentre outros, foram cunhadas no Código
Civil. Além disso, foi disponibilizada a tomada de decisão apoiada como inovação
no ordenamento jurídico brasileiro.
Com a reconfiguração da teoria das incapacidades em prol de uma nova realidade
jurídica das pessoas com deficiência, o Estatuto firmou uma verdadeira conquista
social, ao instituir um sistema normativo amplo e inclusivo, que privilegia o princípio
da dignidade da pessoa humana em inúmeros aspectos.

3

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.
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Assim, o diploma legal em questão conferiu à pessoa com deficiência a proteção
que lhe é devida, sendo, finalmente, considerado alguém que merecer viver em sua
plenitude e integrado à sociedade, rompendo com os antigos aspectos de termos
pejorativos e até mesmo preconceituosos referente a teoria das incapacidades.
1 CAPACIDADE CIVIL
De acordo com Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015)4:
A capacidade jurídica envolve a aptidão para adquirir direitos e
assumir deveres pessoalmente. Mais especificamente, significa
que as mais diversas relações jurídicas (celebrar contratos, casar,
adquirir bens, postular perante o Poder Judiciário...) podem
ser realizadas pessoalmente pelas pessoas plenamente capazes
ou por intermédio de terceiros (o representante ou assistente)
pelos incapazes.

Assim, a capacidade jurídica pode ser subdividida em capacidade de direito
e capacidade de fato.
A capacidade de direito (de aquisição ou gozo), qual seja, a de ter direitos e
obrigações na vida civil, é a que se relaciona com a aquisição de personalidade –
reconhecida indistintamente a toda e qualquer titular de personalidade, seja pessoa
natural ou jurídica. Desse modo, se o indivíduo adquire personalidade, sendo
reconhecido como sujeito de direito, ele tem capacidade de direito. Tanto indivíduos
capazes, quanto incapazes possuem a capacidade de direito (ser apto a figurar em
uma relação jurídica como pessoa titular do direito).
Contudo, há, também, a capacidade de fato (ou de exercício). Trata-se da
capacidade para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil; isto é capacidade plena
da pessoa reger sua vida, seus bens, sem a necessidade de representação ou assistência.
Assim, as pessoas serão incapazes quando não possuírem aptidão para exercer
pessoalmente tais atos (exigindo representação ou assistência).
Nota-se, deste modo, que a capacidade de fato presume a capacidade de direito,
mas a recíproca não é válida. Tratar do estado individual significa tratar da capacidade
4

FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: parte geral e LINDB, p. 271.
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de fato, uma vez que a capacidade de direito é um pressuposto anterior (só se é pessoa
se possuir capacidade de direito). Com isso, a capacidade de fato é o que qualifica se
o indivíduo pode exercer de forma plena ou não seus direitos.
Deve-se observar, antes de tudo, que a regra é a capacidade e a incapacidade
é exceção. Esta última contempla as possibilidades de restrição da capacidade plena;
sendo a limitação ao exercício dos atos civis uma medida excepcional.
De maneira pragmática, “a incapacidade é o reconhecimento da inexistência,
numa pessoa, daqueles requisitos que a lei acha indispensáveis para que ela exerça
os seus direitos” pessoalmente e de forma direta, como verbera Sílvio Rodrigues5.
Em verdade, o incapaz necessita de um tratamento diferenciado, uma vez que,
teoricamente, não possui um mesmo grau de compreensão que as pessoas plenamente
capazes. Aplica-se, assim, a famosa regra advinda do princípio da isonomia de tratar
desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.
Como afirma Célia Barbosa Abreu (2014)6:
Uma ratio contemporânea do regime jurídico das incapacidades
perpassa necessariamente por uma proteção jurídica mais
abrangente do cidadão incapaz, pelo enfrentamento das ideias
de exclusão e inclusão por uma tutela que não se reduza a
resguardar interesses de ordem patrimonial. Assim, o incapaz
poderá desenvolver suas potencialidades, superando obstáculos
que no passado pareciam intransponíveis e hoje muitas vezes
são meramente transitórios.

Assim, os artigos 3º e 4º do Código Civil cuidaram em restringir a capacidade
plena da pessoa humana, estabelecendo hipóteses de falta de capacidade jurídica
plena e criando uma gradação ao exercício da capacidade de fato.
Vale mencionar, contudo, que os diferentes níveis de incapacidade se referem,
apenas, à possibilidade de exercício pleno e direto dos direitos pelo próprio titular,
não se referindo à capacidade de direito, pois esta não admite gradações.
5
6

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, p. 41.
ABREU, Célia Barbosa. Curatela e interdição civil, p. 223-224.
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Tem-se, deste modo, limitações ao livre exercício da plena capacidade
jurídica que devem ser admitidas apenas em situações extraordinárias, devendo ser
“encaradas restritivamente”, conforme leciona Maria Helena Diniz7. Não há, assim,
outras hipóteses de incapacidades além das expressamente previstas em lei. Do mesmo
modo, importante notar que este ponto sofreu profunda modificação com o advento
da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), como
se verá adiante.
2 A 13.146/2016 E A TEORIA DAS INCAPACIDADES
A lei 13.146, de 06 julho de 2015, com período de vacatio legis de 180 dias,
estabeleceu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em seu artigo 2º, transcrito a
seguir, dispõe o conceito de pessoa com deficiência:
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.

Apenas à luz do artigo acima, observa-se que não haveria nenhuma grande
modificação ao reconhecer que a pessoa com deficiência possui uma obstrução para
participar na sociedade em igualdade de condições.
Contudo, mais adiante, o artigo 114 altera o CC/02, de modo que a única causa
de incapacidade absoluta admitida é a idade:
114. A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
I – (Revogado);
II – (Revogado);
III – (Revogado).”

O Instituto da representação do incapaz está, portanto, adstrito à incapacidade
dos menores; ao contrário do antigo artigo 3º do CC/02, que afirmava:
7

DINIZ, Maria Helena. Novo Código Civil Comentado, p. 9.
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Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos;
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem
o necessário discernimento para a prática desses atos;
III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir
sua vontade.

Ademais, a redação original artigo 4º do CC/02 rezava:
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira
de os exercer:
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por
legislação especial.

A novidade criada pela lei 13.146/2015 gerou uma ampliação do rol dos
relativamente incapazes. Portanto, o artigo 4º passou a ter a seguinte redação:
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira
de os exercer:
(...)
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade;
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por
legislação especial.

Nota-se que da redação original para a nova, que já está em vigor, os deficientes
mentais foram excluídos do rol do inciso II. Da mesma forma, excluem-se do inciso
III os “excepcionais, sem desenvolvimento mental completo”, posto que estes e os
deficientes mentais, pela nova regra, são plenamente capazes.
Observa-se, ainda, que o inciso III da nova redação do artigo 4º (“aqueles que,
por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”) contém os
que antes figuravam no rol do artigo 3º como absolutamente incapazes.
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É exatamente esse dispositivo (inciso III do artigo 4º), que passará a fundamentar
os casos nos quais, excepcionalmente, uma pessoa com deficiência poderá ser
interditada.
Qualquer pessoa que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir
sua vontade, poderá, excepcionalmente, vir a ser interditada. A interdição, mesmo com
a desfavorável permanência do termo “interdito” não afanará a pessoa de toda a sua
identidade. Ademais, fará com que essa pessoa seja tratada como incapaz relativamente
a certos atos, ou a maneira de exercê-los, e não mais como absolutamente incapaz
de exprimir sua vontade ou de demonstrar um querer idôneo.
Pela interpretação anterior, havia certa margem para enquadrar pessoas com
deficiência segundo o grau de obstrução em sua manifestação de vontade: se alto o
grau, seria considerado absolutamente incapaz; se baixo o grau, seria considerado
relativamente incapaz. Com isso, havia fundamento para ambos.
A partir da nova lei, não há mais que se discutir o grau, posto que o enquadramento
é possível somente no rol dos relativamente incapazes, cabendo a decisão de interdição
determinar apenas qual a extensão da capacidade (isto é, para quais atos negociais
determinada pessoa será considerada incapaz); o natural é que venha alcançar tão
somente os atos de natureza negocial e patrimonial, olvidando dos atos referentes a
identidade como o direito ao próprio corpo, à privacidade, ao matrimônio, ao voto,
dentre outros.
3 DAS ALTERAÇÕES NO INSTITUTO DA CURATELA E O DO NOVO
INSTITUTO DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA
O Estatuto assegura à pessoa com deficiência o direito ao exercício de sua
capacidade legal em igualdade de condições – artigo 84:
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições
com as demais pessoas.
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida
à curatela, conforme a lei.
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo
de tomada de decisão apoiada.
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Assim, a pessoa com deficiência é legalmente capaz, mesmo que, em alguns
casos, não possa exercer os direitos que se encontram à sua disposição.
O §1º do artigo 84 retrata a situação na qual pode haver a situação excepcional
de interdição (somente se indispensável para suprir alguma deficiência na expressão
da manifestação de vontade). A incapacidade é excepcional e determinada em
procedimento de interdição que submeta a pessoa à curatela, e não é mais a regra
geral. Surge ainda uma figura nova, o processo de tomada de decisão apoiada, conforme
disposição do §2º do próprio artigo 84, com o intuito de contribuir na participação,
de forma ampla, desses sujeitos na vida civil.
Em um primeiro momento, observa-se que esse instituto não se restringe apenas
àqueles que possuem alguma deficiência mental, mas abrange, também, as pessoas
com deficiências de natureza intelectual, física ou sensorial.
Nesse processo, a pessoa com deficiência pode optar por indicar pessoas para
lhe auxiliarem nas tomadas de decisão – como uma espécie de assistência por eleição;
onde se elege, no mínimo, duas pessoas idôneas para prestar apoio nas tomadas de
decisões, fornecendo-lhes os elementos necessários para o exercício da capacidade
plena. Atenção para o fato de que a tomada de decisão apoiada não é exatamente uma
assistência, uma vez que a última vem a partir de uma interdição, e a primeira não;
sendo esta um instituto menos invasivo na esfera existencial do portador de deficiência.
A seguir, o §3º, define a curatela (conceito este que não foi alterado com a nova
lei): “A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva
extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará
o menor tempo possível.”
A curatela restringe-se aos atos que se relacionam com os direitos de natureza
negocial e patrimonial, sendo uma medida excepcional. O menor tempo possível de
duração indica o processo de reabilitação que é assegurado no Estatuto da Pessoa com
Deficiência, e que não se restringe à reabilitação física (nas deficiências motoras) ou
funcional (na perda de capacidade laboral), mas se estende à reabilitação nos casos
que tenham gerado interdição.
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Adiante, cabe mencionar o artigo 85 do Estatuto, segundo o qual a curatela
afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial,
o que denota apenas uma relativa incapacidade para certos atos da vida civil.
85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio
corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação,
à saúde, ao trabalho e ao voto.
§2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar
da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados
os interesses do curatelado.
§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao
nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha
vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o
curatelado.

O artigo 1.767 do CC/02 trata das pessoas sujeitas à curatela. Com o advento
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o dispositivo citado afasta as hipóteses outrora
previstas para a aplicação da curatela às pessoas com deficiência mental, às pessoas
que carecem de discernimento para atos da vida civil e às pessoas sem completo
desenvolvimento mental. Contudo, mantém a natureza excepcional atribuída ao
instituto. A redação anterior do artigo 1.767 do CC/02 assim era transcrito:
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não
tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil;
II – aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir
a sua vontade;
III – os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados
em tóxicos;
IV – os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;
V – os pródigos.

Assim, a Lei 13.146/15 derrogou o artigo alhures:
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem
exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
II - (Revogado);
III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada
pela Lei nº 13.146, de 2015)
IV - (Revogado);
V – os pródigos.
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Significativa mudança também foi realizada no artigo 1.768 do CC/02, com a
supressão do vocábulo “interdição”. Em seu lugar, passou-se a utilizar expressão “o
processo que define os termos da curatela”.
Com efeito, ao homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, o
que o Estatuto desejou foi fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser
estigmatizada como incapaz para ser considerada, em uma interpretação isonômica,
dotada de capacidade legal plena.
Desta forma, pode haver a necessidade de adoção de institutos assistenciais
específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para
a prática de atos na vida civil; contudo, tomando-se o devido cuidado para interferir
minimamente na autonomia da vontade das pessoas com deficiência.
Percebe-se, portanto, que as questões atinentes à capacidade sofreram mudanças
significativas. Em outros campos do Direito Civil, mais especificamente na Parte
Geral, essas novidades necessariamente acarretaram reflexos na validade dos negócios,
como se demonstra a seguir.
4 REFLEXOS NO PLANO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
O Estatuto das Pessoas com Deficiência vai interferir na validade dos negócios,
afinal, o artigo 166, I, do CC/028 afirma que são nulos os negócios jurídicos celebrados
por pessoa absolutamente incapaz que não tenha sido adequadamente representada.
Ainda, o artigo 171, I do CC/029 afirma que são anuláveis os negócios jurídicos
praticados por relativamente incapazes quando não adequadamente assistidos.

8

9

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
(...)
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I – por incapacidade relativa do agente;
(...)
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Desta forma, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o critério para a
incapacidade absoluta é, exclusivamente, a idade (16 anos) – e a idade, obviamente, não
depende de sentença de interdição: ou é nulo por idade ou não é (art. 166, I, CC/02).
No Estatuto as outras incapacidades são relativas – o que gera anulabilidade
(171, I, CC/02), e não nulidade; fazendo com que todas as discussões sobre negócios
jurídicos e interdição sejam sobre anulabilidade (o que por si só já exige a proposição
de ação específica para desconstituição do negócio).
A sentença de interdição produzirá sempre efeitos ex nunc, e qualquer discussão
acerca de negócios jurídicos praticados antes dela deverá ser travada em ação autônoma.
5 REFLEXOS NA PRESCRIÇÃO
Falou-se sobre os efeitos da incapacidade nos negócios jurídicos, porém,
interessa também pontuar seus efeitos na prescrição. Note-se que a ideia aqui não é
tratar propriamente de prescrição, mas dos reflexos da incapacidade sobre ela.
A prescrição não é um prazo fatal, pois admite impedimento, suspensão e
interrupção. A regra é que a prescrição possa se impedir, suspender e interromper
na forma da lei. Nesse sentido, chama-se atenção para o artigo 198, I do CC/0210.
Segundo esse dispositivo não corre a prescrição contra as pessoas elencadas no artigo
3º do Código Civil/02.
Isso significa que, ao entrar em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
o único incapaz protegido contra o decurso do prazo prescricional passou a ser o
menor de 16 anos.
Essa situação é válida tanto para prescrição quanto para decadência (artigo
208 , que faz remissão ao 198, I).
11

10

11

Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;
(...)
Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.
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Assim, contra o deficiente, mesmo que interditado, correrá o prazo prescricional
e decadencial.
6 REFLEXOS NA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
A responsabilidade civil extracontratual decorre da prática dos atos ilícitos
(artigos 18612, 18713 do CC/02), e é imputável aos incapazes de forma subsidiária e
equitativa. Isso significa que a indenização não será paga no valor exato do dano,
mas sim em um valor que caiba dentro da capacidade patrimonial do incapaz sem
prejudica-lo.
Prioritariamente quem deve pagar a indenização é o representante legal que,
por sua vez, responderá objetivamente pelos atos ilícitos dos incapazes – art. 932, I
e II c/c 933.
Art.932. São também responsáveis pela reparação civil:
I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade
e em sua companhia;
II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se
acharem nas mesmas condições;
(...)
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo
antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão
pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

O Estatuto do Deficiente muda substancialmente esse regime de responsabilidade.
No Código de 1916, o absolutamente incapaz só tinha a responsabilidade contratual;
a extracontratual não. Assim, não podia ser responsabilizado por um ato ilícito na
esfera cível.
Com o Código Civil de 2002, o tema foi tratado como acima descrito: art. 932,
I e II c/c 933. Nesse ponto, o grau de incapacidade passou a ser irrelevante: qualquer
grau de incapacidade coloca o incapaz na posição de responder de forma subsidiária
e equitativa pelo dano.
12

13

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
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Pelo novo Estatuto, a pessoa com deficiência é plenamente capaz, em regra.
Em sendo plenamente capaz, o deficiente perde o benefício da responsabilidade
subsidiária e equitativa. Além disso, a vítima não tem o representante legal para
buscar a reparação, motivo pelo qual terá que buscá-la no patrimônio, se houver, do
próprio praticante do ato.
É claro, porém, que se a pessoa com deficiência tiver alto grau de impossibilidade
de manifestação de vontade que o leve a uma interdição, ela estará sujeita à regra do
artigo 92814 e seu representante legal à regra do artigo 93215.
7 REFLEXOS NO DIREITO DE FAMÍLIA
No âmbito do Direito de Família, mais especificamente no Direito Matrimonial,
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência revoga o art. 1.548, inciso I,
do Código Civil de 200216, acrescentando o §2º ao art. 1.550 do mesmo dispositivo
legal. Assim, a pessoa em idade núbil, mesmo com deficiência intelectual ou mental,
poderá contrair núpcias, expressar sua vontade, diretamente, ou através de curador
ou do seu responsável.
Em relação ao casamento há, portanto, um avanço. Não podem os deficientes
serem alijados da formação de família por meio do casamento ou mesmo união
estável. Aliás, o Estatuto traz regra expressa quanto ao direito de família nos incisos
do artigo 6º:
Artigo 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da
pessoa, inclusive para:
I – casar-se e constituir união estável;
II – exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e
de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e
planejamento familiar;
14

15

16

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação
de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições.
Previa ser nulo o casamento do “enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil”.
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IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização
compulsória;
V – exercer o direito à família e à convivência familiar e
comunitária; e
VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção,
como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas.

Embora reconheça na deficiência uma dificuldade em concorrer em igualdade
de condições, o que justifica ações afirmativas de integração e inclusão à sociedade,
o mencionado artigo 6º afasta a ideia de que o deficiente é incapaz ao instituir, como
regra, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Desse modo, o
conceito de capacidade civil foi ampliado e reconstruído.
Vale mencionar que o rol elencado no artigo 6º é meramente exemplificativo.
Nesse ponto, o Estatuto foi bastante feliz em suas alterações. De acordo com
Flávio Tartuce, tais mudanças geram uma significativa inclusão das pessoas com
deficiência no plano familiar17.
8 CRÍTICA AO ANTIGO SISTEMA DE INCAPACIDADES
Por fim, nota-se que, por muito tempo, o legislador justificou a proteção ao
incapaz na falta de compreensão e sabedoria para administrar, pessoalmente, seus
“interesses”, sustentando tal entendimento no aspecto patrimonial, como se esse fosse
o seu valor predominante.
Daniel Eduardo Carnaccioni18 afirmava que o Código Civil ainda mantinha
“essa visão patrimonialista para justificar a restrição de poder para algumas pessoas
poderem atuar na vida jurídica, manifestando ou exteriorizando, pessoalmente, a sua
própria vontade”.

17

18

É essa a opinião de Flávio Tartuce: “Filia-se totalmente à alteração, pois o sistema anterior presumia que o
casamento seria ruim para o então incapaz, vedando-o com a mais dura das invalidades. Em verdade, muito ao
contrário, o casamento é via de regra salutar à pessoa que apresente alguma deficiência, visando a sua plena
inclusão social”
CARNACCHIONI, Daniel Eduardo. Curso de Direito Civil, p. 89.
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Sob uma perspectiva civil-constitucional, especialmente diante dos princípios
da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial, os indivíduos que possuem
alguma deficiência não podem ser considerados incapazes apenas em razão de suas
deformações, na medida em que são pessoas humanas titulares dos mesmos direitos
e garantais fundamentais que as demais pessoas, não sendo justificado a privação ao
direito fundamental à capacidade plena.
A Carta Magna de 1988 conduziu a dignidade da pessoa humana ao patamar de
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, bem como determinou que
o Estado existe em função da pessoa humana e não o contrário. Essas proposições
são suficientes para se concluir que a dignidade da pessoa humana integra o rol de
direitos e garantias fundamentais, sendo considerada princípio fundamental.
Ingo Sarlet (2014, p. 124), aduz que:
Em termos gerais, a doutrina constitucional parte do pressuposto
de que a dignidade da pessoa humana assenta-se em fundamentos
ético-filosóficos, sendo ínsita à condição humana, representando
um princípio supremo no trono da hierarquia das normas. Com
efeito, a qualificação normativa da dignidade da pessoa humana
como princípio fundamental traduz a certeza de que o art. 1º,
III, da Constituição não contém apenas (embora também) uma
declaração de conteúdo ético, na medida em que representa
uma norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status
constitucional formal e material.

Com isso, mostrou-se imperioso repensar a teoria das incapacidades, na medida
em que se encontram em jogo “situações jurídicas existenciais envolvendo o próprio
desenvolvimento humano do indivíduo”, como ressalta Rafael Garcia Rodrigues19.
Havia uma injustificável discrepância em privar um sujeito da titularidade de
seus direitos para tutelar tão somente os interesses patrimoniais, afastando para um
segundo plano os interesses do plano existencial.

19 RODRIGUES, Rafael Garcia. “A pessoa e o ser humano no Novo Código Civil”, p. 25.
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Tais mudanças tornaram-se necessárias como uma forma de tentativa em
ofertar uma proteção jurídica à pessoa humana sob o prisma do que ela é e não
pela perspectiva do que ela tem, conferindo um tratamento mais digno às pessoas
com alguma deficiência e atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana
estabelecido constitucionalmente.
Em verdade, houve uma revolucionária e necessária reconstrução valorativa
no âmbito da incapacidade civil dentro do sistema jurídico brasileiro.
Além de tudo, não foi uma reconstrução apenas jurídica ou teórica, mas de
princípios morais, com afirmações de valores que pregam um tratamento isonômico
para quem precisa de tratamento diferenciado. O Estatuto em questão instaurou um
novo tempo, onde houve uma verdadeira emancipação de direitos existenciais das
pessoas com deficiência.
A lei nº 13.146/2015 abrange um direito que não era observado na legislação
civil revogada, o direito à singularidade. Tal direito desenrola-se no sentido de que
a pessoa humana, em seu aspecto existencialista, possui o direito de ser diferente. E
essa singularidade não pode, sob qualquer hipótese, constituir a incapacidade jurídica
de uma pessoa apenas pelo fato de possuir alguma deficiência.
Como preleciona Pablo Stolze, “mais do que leis, precisamos mudar a
forma de percebermos o outro, enquanto expressões do nosso próprio eu. Só assim
compreenderemos a dignidade da pessoa humana em toda sua plenitude.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista todo o exposto, pode-se inferir que a vontade do legislador
na lei 13.146\2015, qual seja o Estatudo da Pessoa com Deficiência, fora trazer pra
dentro do Direito Civil o que já existia de forma clara no direito constitucional, uma
vez que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e seu protocolo facultativo foram ratificados pelo Brasil com estatus de emenda
constitucional. Outrossim, a Constituição Federal de 1988, sobretudo nos artigos 6º
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, 2321, 2422 e 20823, já preconizava o cuidado, a educação, a assistência e integração
social aos portadores de deficiência, bem como possui dispositivo para vedar qualquer
tipo de discriminação aos mesmos. Normatização esta que pos si só já exemplifica
a construção histórica que foi desenhada ao longo das décadas para fornecer ao
deficiente o reconhecimento de sua identidade como pessoa visando satisfazer suas
necessidades de forma digna.
20

Assim, o referido diploma legal é a instrumentalização da certeza de que não
se pode afastar da pessoa com deficiência a sua capacidade legal para o exercício de
atos da vida civil, devendo a eventual averiguação de incapacidade ser realizada por
meio de uma análise de perspectivas filosóficas existenciais e não apenas levando-se
em consideração o aspecto patrimonial.
Em verdade, este importante Estatuto, pela amplitude do alcance de suas normas,
traduz uma verdadeira conquista social, apresentando diversas garantias para os portadores
de deficiência de todos os tipos, com reflexos nas mais diversas áreas do Direito.
A ponderação de quem deve ser considerado relativamente incapaz caberá ao
juiz, que analisará caso o caso concreto, apreciando suas inúmeras peculiaridades.
A curatela passa a ter o caráter de medida extraordinária, que será determinada
pelo juiz somente na medida em que for necessária. A curatela deverá ser proporcional
às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
20

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
(...)

 	

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador

21

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(...)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;

22
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de deficiência;
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O exposto alhures comprova a premissa apresentada na introdução. A pessoa com
deficiência passou a ser considerada legalmente capaz. Trata-se, indiscutivelmente, de
um sistema normativo inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa
humana em diversos níveis. Agora qualquer pessoa acima de 16 anos, pela simples
condição de ser pessoa, pode, por si só, auto fundamentar-se.
Assim, é preciso que a norma derivada do Estatuto da Pessoa com Deficiência
seja considerada como um microssistema que busca a proteção das pessoas com
deficiência e que os dispositivos legais nele inseridos sirvam de instrumentos para
promoção da dignidade, individualidade e autonomia da vontade das pessoas com
deficiência.
Sendo assim, a mudança de perspectivas buscando a efetividade das disposições
legais constidas no Estatuto é uma providência que se impõe, notadamente porque
isso produzirá uma abordagem paradigmática mais justa e digna às pessoas com
deficiência, regulando o enfrentamento dessa questão à dimensão existencial inerente
ao ser humano, independentemente de qualquer coisa.
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A VONTADE DA MAIORIA CONTRA A VONTADE DA
MINORIA: EXISTE UM CONSENSO MORAL?
LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA CONTRA LA VOLUNTAD DE
LA MINORÍA: ¿EXISTE UN CONSENSO MORAL?
Eliovane Simony de Araújo Cavalcante1
Laiane Alves Roque 2
RESUMO: O presente artigo visa demonstrar que há uma necessidade de se conciliar os anseios da
maioria com os da minoria a fim de que o Estado brasileiro seja, de fato, um Estado Democrático de
Direito. Neste diapasão, é imprescindível a análise do instituto da democracia, considerando a teoria do
consenso e o princípio majoritário. Para tanto, remonta-se ao pensamento de alguns autores, filósofos e
juristas, tais como John Hart Ely, Robert Alexy e Stuart Mill, que, em seus discursos sábios, defendem
uma maior proteção aos direitos das minorias frente aos da maioria, ressaltando a importância de
se resguardar direitos fundamentais pertencentes a todos, em maior ou menor medida, haja vista os
interesses contrapostos. Ainda no estudo do tema, é interessante trazer à baila o entendimento de Vladimir
Lênin sobre a ditadura da maioria, tudo isso sem a pretensão de esgotar o assunto em todas as suas
peculiaridades. Neste contexto, utilizou-se como método de pesquisa o bibliográfico com abordagem
qualitativa. Portanto, o escrito em comento é de fundamental relevância para a seara jurídica, visto que
a problemática em apreço ocasiona debates em diversas vertentes.
Palavras-Chave: Democracia. Maioria. Minoria. Consenso Moral. Direitos Fundamentais.
ABSTRACT: The present article seeks to demonstrate that there is a need to reconcile the longings
of most with the one of the minority so that the Brazilian State is, in fact, a Democratic State of Right.
In this pitch, it is indispensable the analysis of the institute of the democracy, considering the theory
of the consensus and the majority beginning. For so much, it is raised to the thought of some authors,
philosophers and jurists, such like John Hart Ely, Robert Alexy and Stuart Mill, that, in their wise
speeches, they defend a larger protection to the rights of the minorities front to the of most, emphasizing
the importance of being protected fundamental rights belonging to all, in adult or measured minor,
have seen the opposed interests. Still in the study of the theme, it is interesting to bring to the dance
Vladimir Lênin understanding on the dictatorship of most, all this without the pretension of draining
the subject in all their peculiarities. In this context, it was used as research method the bibliographical
with qualitative approach. Therefore, the writing in I comment on is of fundamental relevance for the
juridical wheat field, because the problem in esteem causes debates in several slopes.
Keywords: Democracy. Most. Minority. Moral consensus. Fundamental Rights.
RÉSUMÉ: L’article présent cherche à démontrer qu’il y a un besoin de réconcilier(concilier) les
désirs(regrets) du plus avec celui de la minorité pour que l’État brésilien soit, en fait, un État Démocratique
D’accord. Dans ce lancement, c’est indispensable l’analyse de l’institut de la démocratie, considérant
la théorie du consensus et le commencement majoritaire. Pour tellement, il est augmenté(soulevé) à
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la pensée de quelques auteurs, philosophes et des juristes, tels comme John Hart Ely, Robert Alexy et
Stuart Mill, que, dans leurs discours sages, ils défendent une plus grande protection aux droits du front
de minorités au du plus, soulignant l’importance d’être protégé des droits fondamentaux appartenant
à tous, dans le mineur adulte ou mesuré, ont vu les intérêts opposés.Toujours dans l’étude du thème, il
est intéressant d’amener à la danse Vladimir Lênin comprenant sur la dictature du plus, tout ceci sans
la prétention de drainer le sujet dans toutes leurs particularités. Dans ce contexte, il a été utilisé comme
la méthode de recherche le bibliographique avec l’approche qualitative. Donc, l’écriture dans je fais
des remarques sur a de pertinence fondamentale pour le champ de blé juridique, parce que le problème
de l’estime cause des débats dans plusieurs pentes.
Mots-Cles: Démocratie. Majorité. Minorité. Consensus moral. Droits fondamentaux.
RESUMEN: El presente artículo pretende demostrar que hay una necesidad de conciliar los anhelos de
la mayoría con los de la minoría a fin de que el Estado brasileño sea, de hecho, un Estado Democrático de
Derecho. En este diapasón, es imprescindible el análisis del instituto de la democracia, considerando la
teoría del consenso y el principio mayoritario. Para tanto, se remonta al pensamiento de algunos autores,
filósofos y juristas, tales como John Hart Ely, Robert Alexy y Stuart Mill, que, en sus discursos sabios,
defienden una mayor protección a los derechos de las minorías frente a los de la mayoría, resaltando la
importancia de resguardar derechos fundamentales pertenecientes a todos, en mayor o menor medida, a la
vista de los intereses contrapuestos. En el estudio del tema, es interesante traer a la baila el entendimiento
de Vladimir Lenin sobre la dictadura de la mayoría, todo esto sin la pretensión de agotar el asunto en
todas sus peculiaridades. En este contexto, se utilizó como método de investigación el bibliográfico con
abordaje cualitativo. Por lo tanto, el escrito en comento es de fundamental relevancia para el campo
jurídico, ya que la problemática en cuestión ocasiona debates en diversas vertientes.
Palabras clave: Democracia. Mayoría. Minoría. Consenso Moral. Derechos Fundamentales.
SOMMARIO: Questo articolo mira a dimostrare che è necessario conciliare i desideri della maggioranza
con quelli della minoranza, in modo che lo Stato brasiliano sia, in realtà, uno Stato democratico di
diritto. In questo contesto, è essenziale analizzare l’istituto della democrazia, considerando la teoria
del consenso e il principio di maggioranza. Per fare ciò, torna al pensiero di alcuni autori, filosofi e
giuristi, come John Hart Ely, Robert Alexy e Stuart Mill, che, nei loro saggi discorsi, sostengono una
maggiore protezione dei diritti delle minoranze contro la maggioranza, sottolineando la importanza
della salvaguardia dei diritti fondamentali che appartengono a tutti, in misura maggiore o minore, dati
gli interessi opposti. Sempre nello studio del tema, è interessante portare alla ribalta la comprensione
di Vladimir Lenin sulla dittatura della maggioranza, il tutto senza la pretesa di esaurire il soggetto in
tutte le sue peculiarità. In questo contesto, il metodo bibliografico con approccio qualitativo è stato
utilizzato come metodo di ricerca. Pertanto, la lettera in questione è di fondamentale importanza per il
settore legale, dal momento che la questione in questione causa dibattiti in diverse aree.
Parole chiave: Democrazia. Maggioranza. Minoranza. Consenso Morale. Diritti Fondamentali.

1 INTRODUÇÃO
De início, deve se destacar que o homem é um ser social. Desse modo, é
inquestionável que o seu comportamento traga influências positivas e negativas
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para a sociedade. Por isso, inúmeros conflitos surgem, ocasião em que o Estado
atua na esfera privada a fim de resguardar direitos essenciais ao homem, buscando,
consequentemente, a pacificação social e a normalidade democrática.
No Estado Democrático de Direito, como é o caso brasileiro, importa não
apenas que todos atuem de forma equânime na sociedade, participando da vida
política do Estado, com vistas a exercer a cidadania, como também é necessário que
os indivíduos tenham seus direitos protegidos contra uma possível tirania da maioria.
Nesta esteira, o estudo deste artigo se debruça sobre a possibilidade de se
buscar um consenso moral entre a vontade de grupos minoritários e majoritários, haja
vista que a democracia requer esse equilíbrio, na medida em que, numa sociedade
dita democrática, não cabe falar em imposição, mas sim em conciliação de vontades.
Por este motivo, ao longo deste trabalho serão feitos breves comentários sobre a
noção de democracia com o propósito de se precisar de maneira adequada o conteúdo
a ser abordado. Seguindo esta perspectiva, apresentar-se-á a ideia de consenso moral
e principio majoritário, vez que o assunto apresentado é motivo de divergências em
seus diversos aspectos. Com isto, mostra-se necessário trazer a lume as controvérsias
relacionadas a essa questão, de modo a compreender as temáticas subsequentes.
Na sequência, analisar-se-á a concepção de ditadura da maioria sob a ótica
de Vladimir Lênin, vez que o autor fundamenta sua teoria em bases marxistas como
meio de se chegar a um regime realmente democrático. Diante disso, busca-se, aqui,
registrar as opiniões de outros autores em relação ao conteúdo em tese.
Seguindo este raciocínio, pretende-se ainda demonstrar os posicionamentos
particulares acerca dos direitos da maioria em detrimento dos anseios da minoria,
sob o aspecto do consenso moral, ressaltando, ainda, o papel dos legisladores e dos
aplicadores do Direito no tocante à tomada de decisões.
Nessa esteira, é que se defende um maior senso de justiça referente aos direitos
sociais e individuais, sendo necessário ter sempre o indivíduo como destinatário
desses direitos.
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Como se vê, essa discussão é bastante enriquecedora e visa contribuir para um
maior amadurecimento não só por parte de juristas e aplicadores do Direito, que estão
nessa caminhada árdua de solucionar lides para garantir a paz social, mas também de
toda a sociedade brasileira, que deve indubitavelmente acolher os anseios da minoria.
Trata-se, portanto, de um tema original, mas que ainda precisa ser bastante debatido,
em especial na seara acadêmica, a qual cabe o incentivo da pesquisa.
2 A TEORIA DO CONSENSO E O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO
A compreensão teórica do conceito de democracia se encontra entrelaçada
em inúmeras controvérsias, já que ao longo da história o seu significado foi se
transformando de acordo com o contexto social da época, do autor e da relação de
poder existente entre os indivíduos.
Sem dúvidas, é impossível encontrar um conceito de democracia que seja
uniforme, visto que a cada dia o tema se torna objeto da análise e da interpretação
de vários doutrinadores, persistindo a construção de diferentes teses com o fito de se
elaborar um novo modelo de democracia que seja ideal para as sociedades.
Na concepção de Anthony Arblaster (1985, p. 16), “a democracia é um termo,
apesar, do seu significado conciso, significará sempre para muitos um princípio
político ou um ideal bem-amado”. Partindo desta análise, verifica-se que Arblaster
trabalhou com a ideia de uma democracia essencialmente contestável e mutável no
processo histórico da humanidade, sendo, por essa razão, impossível encontrar um
significado unívoco entre os povos.
Para Hans Kelsen (1993, p. 207), a democracia é “a forma de um governo
funcionalmente fundamentada caso os indivíduos atuantes na realidade política
decidam pôr em prática os valores de liberdade e igualdade”.
A partir destas considerações, pode-se extrair a ideia de que a democracia
pode ser entendida como governo de representantes em uma sociedade majoritária,
baseada nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder.
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Neste sentido, o princípio majoritário implica em decisões coletivas oriundas
de um maior número quantitativo, em que a minoria tende a não se beneficiar, já que
“a regra da maioria foi concebida como o procedimento necessário, ou o mais idôneo,
para a formulação de uma decisão coletiva nas universitates” (BOBBIO, 1996, p. 256).
Desse modo, é possível visualizar que a noção de minoria nos remonta a pensar
em quantidade, traduzindo-se num pensamento de menor número de pessoas em
relação à sociedade em geral. Não obstante, é de fundamental importância esclarecer
que este critério não é o mais adequado a ser utilizado como parâmetro, uma vez
que a escolha de um critério, a depender da circunstância, pode tornar a sociedade
ainda mais complexa.
Com base nisso, pode ser levantada a seguinte indagação: É possível um
consenso moral na maioria das deliberações? Não, não é. Todos sabem que decisões
configuram em inúmeros casos o conflito de interesses, existindo sempre uma parte
prejudicada e outra beneficiada, tendo em vista que o consenso moral nos remonta
a uma justiça igualitária em que os sentimentos morais devam ser sentimentos
compartilhados. Desse modo, como bem afirma Tugendhat:
O consenso moral não se refere, como num contrato, simplesmente
a que se devem fazer ou não fazer certas coisas, senão que a gente
se põe de acordo em louvar e repreender as mesmas coisas, e
isso significa ter iguais sentimentos morais em relação à infração
das normas. Isso significa que a gente se põe de acordo sobre
um conceito de bom, um conceito em relação ao qual eles vão
louvar e repreender-se mutuamente (2003, p. 20).

Por esta razão, Habermas defende a esfera pública livre, salientando que esta faz
parte da dignidade da pessoa humana, tendo em que vista que, através da discussão,
é que os cidadãos chegariam a um consenso. Neste contexto, o filósofo faz menção
à Teoria da Ação Comunicativa, a qual se caracteriza pelas condições ideais de fala,
ressaltando a importância da manifestação da esfera pública.
Na visão de Habermas, o que legitima uma sociedade é o momento da decisão,
seja ela por deliberação, seja ela por consenso. Isso significa que no momento da
decisão deve haver um comum acordo, cujo resultado só será legítimo quando no
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 115

Eliovane Simony de Araújo Cavalcante, Laiane Alves Roque

decorrer da discussão todos os cidadãos participarem do processo deliberativo, ocasião
em que o melhor argumento permanece e o pior argumento desaparece.
Ainda no tocante ao consenso, Rousseau manifesta o entendimento de que
a maioria tende a acertar e a minoria a errar, de modo que apenas por meio de um
consenso, como bem afirma Habermas, é que se chegaria a uma decisão correta.
Por isso, Stuart Mill (1963, p. 21) defende que “a supressão de um ponto de
vista é sempre um mal maior que a discussão apaixonada mesmo entre homens de
capacidade estreita”, ressaltando, ainda, que “Os governos e os indivíduos devem
formar opiniões mais verdadeiras possíveis, formá-las cuidadosamente, e jamais as
impor a outrem sem que estejam inteiramente seguros da sua justeza” (1963, p. 62).
Como se percebe, todos devem ter o direito de expressar suas opiniões, como
forma de despertar em si o pensamento crítico acerca do que lhe é exposto.
3 A DITADURA DA MAIORIA NA VISÃO DE LÊNIN
Vladimir Lênin, a partir de seus ideais revolucionários, trouxe uma posição
extremamente contrária ao princípio majoritário. O revolucionário comunista entendia
que o Estado era o principal dominador e opressor das classes baixas, visto que tais
classes, embora constituíssem em maioria, contudo, na visão Estatal, era uma minoria,
já que não possuíam direitos frente à classe dominante, consoante se infere a seguir:
O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável
das contradições de classe. O Estado surge precisamente
onde, quando e na medida em que as contradições de classe
objetivamente não podem ser conciliadas. E inversamente:
a existência do Estado prova que as contradições de classe
são inconciliáveis. (...) Segundo Marx, o Estado é um órgão
de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe
por outra, é a criação da ‘ordem’ que legaliza e consolida esta
opressão moderando o conflito de classes (LÊNIN, 1980, p. 226).

Dessa forma, o revolucionário defendia a luta pela derrubada do Estado a fim
de que fosse implantada a ditadura do proletariado como solução para manter a ordem
entre as classes. Nota-se que a luta entres classes se fez presente em várias épocas,
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de modo que a minoria também podia impor sua ditadura ao alcançar o poder, seja
de forma direta, seja de forma indireta.
Assim, basta olhar na história da humanidade para se deparar com esta
realidade. O objetivo do próprio Lênin ao chegar ao poder era instaurar uma ditadura
revolucionária do proletariado para esmagar tanto o Estado quanto as forças opressoras
até então dominantes, utilizando-se da violência para justificar os atos ditatoriais da
classe, conforme passagem transcrita a seguir:
O Estado é a organização da força, a organização da violência
para a repressão de uma classe qualquer. Qual é então a classe
que o proletariado deve reprimir? Naturalmente a classe dos
exploradores, isto é, a burguesia. Os trabalhadores precisam do
Estado somente para reprimir a resistência dos exploradores, e
dirigir essa repressão, realizá-la na prática, só o proletariado
está em condição de o fazer, como única classe revolucionária
até o fim, única classe capaz de unir todos os trabalhadores
e explorados na luta contra a burguesia, no seu completo
afastamento (LÊNIN, 1980, p. 238).

De certo modo, um consenso moral exige a participação de todos os indivíduos
no campo da cidadania coletiva com a finalidade de se tomar uma decisão pautada
no diálogo. Não obstante, é visível o conflito de interesses entre as partes. Logo, é
perceptível que um consenso moral no contexto social vivenciado por Lênin jamais
beneficiaria os desfavorecidos da sociedade, uma vez que, para todos os efeitos, a
vontade do Estado prevaleceria em todos os aspectos.
Do ponto de vista de Lênin, o poder Estatal em nenhum momento aprovaria
uma lei que, embora fundamentada no comum acordo entre os cidadãos, tivesse
como objetivo o enfraquecimento do poder vigente. Assim, Lênin acreditava que uma
verdadeira integração social só se faria presente quando o Estado não mais existisse.
Sob esta ótica, pode-se dizer que um consenso moral advindo de uma maioria
dominante é facilmente aceito pela sociedade. Entretanto, quando este consenso é
oriundo de uma minoria, no qual todos devem respeitar, de imediato surgem objeções
no sentido de se impedir o exercício de um direito.
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Isso fica mais claro quando se verifica a situação atual vivenciada no Brasil
no tocante ao Projeto de lei de nº 7582/2014, que criminaliza atos de intolerância,
cujo objetivo é punir a discriminação baseada em classe e origem social, orientação
sexual, identidade de gênero, idade, religião, situação de rua, deficiência, condição
de migrante, refugiado ou pessoas deslocadas de sua região por catástrofes e conflitos
(FERNANDES, 2017, s/p).
Neste cenário, as opiniões se divergem, haja vista que, de um lado, os grupos
favoráveis ao Projeto de lei apontam-no como medida para combater a conduta
homofóbica. Por outro lado, os grupos contrários, baseados em princípios fundamentais
e religiosos, entendem que o referido Projeto se constitui numa ditadura da minoria,
ou seja, a ditadura homoafetiva, e, buscando sustentar tal posicionamento, aduzem
que a aprovação da supracitada lei constitui medida de cunho político para fins de
benefício eleitoral.
4 ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS ACERCA DO TEMA
Sabe-se, de antemão, que um consenso moral em sociedades complexas se torna
quase sempre improvável, haja vista exigir a participação de todos os indivíduos no
campo da cidadania coletiva com o objetivo de se tomar uma decisão que beneficie
as classes conflitantes.
Por esta razão, pode-se afirmar que a problemática em análise é motivo de
discussões por parte de inúmeros doutrinadores, de modo que um entendimento
unificado no âmbito jurídico se torna, indubitavelmente, impossível.
Com isso, cumpre advertir que o presente trabalho não visa tomar partido de
argumento doutrinário isoladamente, visto que o Direito, antes de ser aplicado à realidade
social e política, deve ser discutido e interpretado em conformidade com os ditames
sociais, morais e constitucionais de cada sociedade, em virtude dos interesses de classes.
Assim, serão analisados os posicionamentos de John Hart Ely e Robert Alexy
acerca da problemática em apreço para que, posteriormente, possa ser traçado um
ponto em comum entre ambos a fim de se chegar a uma solução juridicamente possível.
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4.1 POSICIONAMENTO DE JOHN HART ELY
Na obra intitulada “Democracia e Desconfiança”, John Hart Ely traz uma
abordagem interessante acerca da descoberta dos valores fundamentais. Ely questiona
o papel da Suprema Corte Americana, posicionando-se de modo contrário quando
esta justifica sua atuação em favor da busca por um consenso moral na sociedade
para, depois, transformá-lo em princípios jurídicos, tendo em vista o peso de cada
um na moral convencional.
É imperioso destacar o posicionamento de Ely na refutação ao pensamento
de Harry Wellington quando este aponta que o consenso moral advindo da Suprema
Corte é fruto de uma “consulta ao povo”. Segundo Harry, o consenso moral pode ser
descoberto e reconhecido e, por isso, não é antidemocrático.
Neste contexto, Ely (2002, p. 84) alerta que “não há consenso algum a ser
descoberto e conhecido (e, caso pareça haver algum, isso apenas reflete a dominação
de alguns grupos por outros)”. Portanto, o consenso moral reflete apenas a vontade
de uma classe favorecida em detrimento de outra.
Diante disso, destaca-se a pertinente observação de Stuart Mill (1963, p.
50), que defende que “Onde haja uma classe dominante, uma grande parte da
moralidade nacional emana dos seus interesses de classe e dos seus sentimentos
de superioridade de classe”, ou seja, as relações de moralidade são frutos dos
sentimentos e interesses de classe.
De fato, é perceptível uma tirania do magistrado, vez que a Suprema Corte jamais
deixaria de expor suas opiniões nem mesmo aceitaria um consenso que contrariasse seus
próprios interesses. De posse dessas informações, pode-se deduzir que a Corte decide
por preferências pessoais, portando-se com sentimento de superioridade de classe.
O intuito de Ely é demonstrar que a descoberta de um direito fundamental
não é tão fácil como se imagina, de modo que numa sociedade complexa os valores
não são compartilhados igualmente entre seus membros, pois o povo pode valorizar
determinado direito fundamental e mesmo assim não considerá-lo tão importante para
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a sociedade. Logo, numa sociedade complexa, pluralista e conflitiva torna-se quase
impossível encontrar um valor que seja apreciado em comum acordo entre todos, pois
o que se observa é “uma ambiguidade na consciência publica” (ELY, 2002, p. 85).
A crítica de Ely consiste na ideia de que os valores oriundos do povo não podem
ser claramente decifrados por uma elite não democrática. Isso significa que muitas
das decisões tomadas pelos magistrados podem incluir juízos arbitrários baseados
numa ideia de representantes da vontade social.
Neste ponto, Ely menciona que o conteúdo das disposições abertas da
Constituição, alicerçado no consenso moral, tem duas possíveis razões para ser
evocado, conforme se infere seguir:
Poder-se-ia dizer que essas pessoas buscam proteger os direitos
da maioria, para garantir que a legislação reflita os valores
populares. Contudo, se fosse o objetivo, o processo legislativo
manifestamente teria melhores condições para realizar essa
tarefa do que o judicial. Isso nos deixa a outra razão possível da
invocação de um consenso: proteger os direitos dos indivíduos
e das minorias contra as ações da maioria (ELY, 2002, p. 90).

Percebe-se, assim, que Ely critica severamente o fato de o consenso moral
ser utilizado como objeto para satisfazer a tirania da maioria sobre a minoria. Por
isso, defende que a Corte deve prezar pela proteção das classes minoritárias ante o
jugo majoritário, visto que é descabido utilizar-se do consenso moral para respaldar
decisões judiciais fundamentadas num juízo de valor da própria maioria.
O autor defende uma democracia procedimental, que consiste numa participação
justa e efetiva dos cidadãos no processo deliberativo, embora o resultado não seja
satisfatório para todos os indivíduos. Dessa forma, tal processo deve proporcionar
uma participação política sem exclusões, negando então a tirania da Suprema Corte em
decidir de acordo com o seu próprio entendimento em detrimento de uma vontade geral.
4.2 POSICIONAMENTO DE ROBERT ALEXY
Robert Alexy, na obra “Los derechos fundamentales y Estado constitucional
democrático”, traz uma relação existencial entre democracia e direitos fundamentais,
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adotando a concepção realista como correta. Neste aspecto, tal concepção fundamenta
sua teoria em duas constatações opostas, quais sejam: “(1) Que os direitos fundamentais
são profundamente democráticos; (2) Os direitos fundamentais são profundamente
antidemocráticos” (ALEXY, 2003, p. 38).
Desse modo, os direitos fundamentais são democráticos porque asseguram
os direitos e garantias pessoais do cidadão, haja vista a proteção dos direitos de
liberdade e de igualdade como meio de se proporcionar um processo democrático
estável. Por outro lado, são antidemocráticos, uma vez que o processo democrático
é visto com desconfiança.
Diante dessa contraposição de ideias, Alexy tenta encontrar um ponto
intermediário entre estas posições. Assim, o autor faz uma análise no sentido de
identificar quais direitos fundamentais são importantes para a sociedade, cuja decisão
sobre sua proteção pode ou não ser conferida a uma simples maioria parlamentar.
Nesta problemática, o objetivo de Alexy é averiguar como esta simples maioria
parlamentar interpreta, questionando, ainda, se pode ser encontrado um ponto de
equilíbrio na relação entre direitos humanos e democracia.
Diante disso, Alexy (2003, p. 39) demonstra que “se deve interpretar os direitos
fundamentais de modo que protejam o que todos os cidadãos consideram tão importante
e que não pode ser confiada à simples maioria parlamentar”. De certo modo, isso
revela uma reconciliação entre princípios democráticos e direitos fundamentais.
Com efeito, o autor faz uma crítica ao enfatizar que tal concepção tem suas
contradições, apontando um caráter de verdade e falseabilidade ao mesmo tempo.
Neste diapasão, é possível visualizar uma notória semelhança na indagação de Alexy
e Ely no tocante ao consenso moral.
A semelhança reside no fato de que ambos os autores consideram que numa
sociedade complexa, com pessoas de diferentes concepções e ideais, é extremamente
confuso encontrar um ponto em comum entre todos, já que as concepções morais de
cada pessoa tendem a se modificar de acordo com o contexto social.
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Noutras palavras, é impossível acompanhar a evolução das concepções
interpessoais, de modo que um consenso moral nunca será permanente em razão do
consenso atual não ser o mesmo consenso do futuro pelo simples fato da noção de
certo ou errado se modificar de acordo com a convicção de cada um.
Por tais motivos, Alexy (2003, p. 40) demonstra que os direitos fundamentais
devem basear-se em “uma distinção entre as convicções pessoais e as normas jurídicas
válidas em geral”. Isto quer dizer que a partir do momento em que o indivíduo se
autoquestiona como ele quer viver (opinião pessoal) e como os cidadãos querem viver
(opinião em grupo), revelar-se-ão os anseios da sociedade, excluindo do legislador
a tomada de decisões pelas próprias convicções.
Assim, nas palavras de Robert Alexy:
Temos que considerar, então, o que é aquilo que cidadãos
racionais com concepções pessoais do bem distintas consideram
como condições justas de cooperação social tão importantes
para que o simples legislador não possa decidir sobre isso.
Nesta questão se encontra ao mesmo tempo a chave para uma
possível reconciliação do princípio democrático com direitos
fundamentais (2003, p. 40).

De certo modo, Alexy não apresenta uma solução convincente para esta
problemática, pois é perceptível que uma atuação do legislador ou do aplicador
do Direito se faz necessário em diversos aspectos, vez que as condições justas de
cooperação social só se fariam presentes numa sociedade cujo grau de familiarização
entre os cidadãos fosse o máximo possível.
Logo, para Alexy, se o legislador somente acatar as decisões por um consenso,
certamente haverá uma contínua tirania da maioria, porque uma deliberação pautada
num comum acordo não quer dizer que a resposta seja correta ou verdadeira.
No Brasil, em 05 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
a união homoafetiva como entidade familiar, dando uma interpretação conforme a
Constituição. Embora o assunto seja motivo de divergências por envolver questões
religiosas, isso revela um amadurecimento da consciência jurídica, tendo em vista
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que assuntos desta magnitude eram até então impensáveis sob a alegação de “ferir”
princípios religiosos e morais da sociedade brasileira.
Outro exemplo que também ocasionou divergências entre a maioria e a minoria,
foi a discussão sobre a possibilidade de interrupção da gravidez no caso de fetos
anencéfalos, originada a partir da proposição da Argüição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, ADPF n° 54/DF, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Saúde (CNTS), que defendia a possibilidade de antecipação terapêutica do parto
de um feto anencefálico sem a necessidade de prévia autorização judicial.
Durante os dias que se seguiram ao julgamento pelo Plenário, parte da sociedade
se reuniu em frente ao Supremo Tribunal Federal, principalmente os religiosos, e
expôs duras críticas à eventual decisão favorável. Entretanto, apesar da mobilização da
maioria, o STF decidiu a favor da descriminalização da interrupção do parto de fetos
anencefálicos, baseando-se em princípios resguardados pela Constituição Federal.
Utilizando-se de exemplos tais, acentua Barroso (2015, p. 456) que cabe ao
Estado e ao Direito garantir a autonomia a cada indivíduo, bem como respeito às suas
crenças. Entretanto, deixa explícita a ideia de que, em razão da complexidade destas
matérias por conta de divisões filosóficas e religiosas diversas, não há possibilidade
de um consenso, haja vista a existência de desacordo moral razoável, fruto de uma
sociedade pluralista e diversificada.
De fato, percebe-se que se decisões dessa grandeza fossem baseadas apenas na
vontade da maioria, certamente, não caberia falar em consenso, porque a vontade da
minoria seria totalmente desconsiderada. E é óbvio que não poderia se cogitar serem
necessariamente democráticas as decisões pautadas apenas na vontade da maioria.
Ademais, é imperioso admitir que numa sociedade pautada em princípios religiosos
dificilmente haveria um equilíbrio de opiniões.
Apesar disso, não se pode negar o avanço vivenciado pela sociedade brasileira,
onde as minorias estão adquirindo mais espaço. Esclareça-se que isso não simboliza
uma ditadura da minoria, mas sim que os legisladores e aplicadores do direito estão
primando pela ponderação de direitos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo pretendeu, embora de forma a não se esgotar o tema em
todas as suas peculiaridades, tratar da problemática do consenso moral, tendo em
vista os direitos da maioria em contraposição aos direitos da minoria, trazendo
a lume posicionamento de alguns autores, além de compreender a atuação de
legisladores e dos intérpretes do Direito diante da liberdade de deliberar acerca
dos preceitos fundamentais.
Conforme se vislumbrou em linhas pretéritas, não resta dúvida de que um
consenso moral torna-se impossível de acontecer, haja vista a complexidade, a
pluralidade e os conflitos oriundos da convivência em sociedade. Não obstante, os
valores fundamentais devem ser partilhados por todos, independentemente, da posição
majoritária ou minoritária ocupada no meio social, visto que o Estado de Democrático
Direito deve primar pela justiça em seus diversos aspectos.
Isso significa proporcionar um espaço no qual a maioria respeite os anseios
da minoria e vice- versa, devendo haver um equilíbrio de forças entre aquilo que
a maioria quer e aquilo que a minoria necessita, de modo que seja sucumbida a
tirania majoritária e, consequentemente, haja harmonia social e uma democracia
hodiernamente possível.
Desse modo, mesmo diante de questões complexas, que resultam quase sempre
em embate entre os diversos grupos sociais, dificultando, assim, um acordo, deverá
o legislador funcionar como mediador da sociedade. Porém, é necessário frisar que
sua atuação não poderá estar pautada somente nos anseios majoritários, mas também
em mecanismos capazes de assegurar os direitos da minoria como forma de manter
o equilíbrio social.
Ademais, não é justificável que uma maioria legislativa deva usar das próprias
convicções para deliberar sobre determinado assunto. Por isso, quanto maior a
participação dos indivíduos na formação das leis, mais fácil será conter o abuso
do Poder Estatal.
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É neste contexto tão complexo que se espera que o senso de justiça venha
ser acompanhado por uma consciência jurídica e social mais madura. Para tanto, é
necessário que os cidadãos lutem pelos seus ideais democráticos na busca por uma
política igualitária e uma noção de cidadania mais ampliada e global.
Portanto, o Estado tem o dever de promover o bem-estar de todos, proporcionando
meios para que o indivíduo encontre a verdadeira felicidade, que é ter concretizado
tanto os seus direitos individuais quanto os sociais, embora os interesses conflitantes
tentem suprimir ou limitá-los.
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ALIENAÇÃO PARENTAL COMO DESAFIO DO PÓS-DIVÓRCIO
PARENTAL ALIENATION AS A POST-DIVORCE CHALLENGE
Etasmda Maria Dias Araújo1
RESUMO: O divórcio é considerado o término do casamento separando corpos, direitos e deveres do
casal que está previsto na Lei Civil Pátria a partir do seu artigo 1.571, e seguinte. Com o pós-divórcio
vem surgindo uma manipulação de genitor para com sua prole contra o outro genitor não guardião
tentando afastá-los, tal prática é definida como alienação parental legislada pela Lei n. 12.318/2010.
Diante disso, o objetivo principal da presente pesquisa foi analisar a alienação parental como parâmetro
desafiador do divórcio, além de identificar as suas consequências. Para isso, foi realizada uma pesquisa
de abordagem qualitativa por meio da análise documental - incluindo legislações, literatura especializada,
tais como: (MADALENO, 2018); (DIAS, 2009); (FONSECA, 2007); e artigos científicos. Portanto,
alienação parental ainda continua um grande desafio enfrentado pelas famílias no pós-divórcio, pois
encaram dificuldades no contexto da educação e proteção dos filhos, bem como em obstáculos num
consenso sobre alimentos e guarda, por exemplo. Assim, é uma prática presente nos cotidianos das
famílias e de impedimento de convivência harmoniosa entre ex-cônjuges e sua prole.
Palavras-chave: Divórcio. Alienação Parental. Síndrome da Alienação Parental.
ABSTRACT: Divorce is considered the end of the marriage, separating the bodies, rights and duties
of the couple, which is foreseen in the Brazilian Civil Law from article 1.571, and following. With
the post-divorce, manipulation of a parent towards his offspring against the other non-guardian parent
has been attempting to remove them, such practice is defined as parental alienation legislated by Law
no. 12,318 / 2010. Therefore, the main objective of this research was to analyze parental alienation as
a challenging parameter of divorce, in addition to identifying its consequences. For this, a qualitative
research was carried out through document analysis - including legislation, specialized literature, such
as: (MADALENO, 2018); (DIAS, 2005); (FONSECA, 2007); and scientific articles. Therefore, parental
alienation still remains a major challenge faced by families in post-divorce, as they face difficulties in
the context of education and protection of children, as well as obstacles in a consensus on food and
custody, for example. Thus, it is a practice present in the daily lives of families and prevents harmonious
coexistence between ex-spouses and their offspring.
Keywords: Divorce. Parental Alienation. Parental Alienation Syndrome.

1 INTRODUÇÃO
Desde 1977 o divórcio faz parte do ordenamento jurídico brasileiro apresentando
alguns paradigmas como a proibição de constituir um novo casamento, mas isso
1
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foi mudando no decorrer da evolução legislativa. Essa alteração pode ser vista no
Código Civil Pátrio de 2002 no seu artigo 1.579, parágrafo único que autoriza um
novo casamento para os divorciados não modificando os direitos nem deveres destes
em relação à prole.
Assim, esta modalidade de dissolução conjugal amparada por lei foi tornando
cada vez mais rotineira nos ambientes familiares de forma gradativa entre os casais
fazendo-os buscar resoluções em suas desavenças (GRZYBOWSKI, 2007). Com
isso, os filhos do casal sofrem com esta situação e precisam de atenção e cuidados,
ainda mais de pais separados morando em residências diferentes.
O divórcio apresenta modalidades para solucionar os problemas do casal
que não conseguem mais viver juntos sob o mesmo teto e criar sua prole. Assim,
as pessoas envolvidas podem de forma consensual através do divórcio extrajudicial
e judicialmente se houver litígio ou não obedecendo os requisitos procedimentais.
O patrimônio construído é considerado um dos debates mais discutidos em uma
separação conjugal, bem como a guarda dos filhos, pois os direitos e obrigações começa
a ser questionados como será que vai ser resolvido para o pai e a mãe da criança.
O casal separado passa por um processo longo e conturbado atravessando
dificuldades no relacionamento pós-divórcio (HACKNER, WAGNER &
GRZYBOWSKI, 2006). As regras estabelecidas pelos pais precisam ser reajustadas
para serem aplicadas de modo divergente do já haviam sendo apresentadas realinhando
as obrigações com responsabilidades.
Diante disso, é importante que a união dos pais permaneça para continuar
educando dos filhos da melhor maneira, mesmo em lugares separados, para que esses
não sintam o desconforto das lides conjugais que pode afetar suas vidas. Assim, não
dão espaço para alienar suas crianças ou adolescentes contra o outro cônjuge sobre
qualquer subterfúgio dificultando a relação parental.
É nesse sentido, que este trabalho visa contribuir para analisar a alienação
parental como parâmetro desafiador do divórcio. Por sua vez, tem como objetivo
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específico identificar as consequências implicadas pela a alienação parental. A presente
pesquisa fez uma abordagem qualitativa por envolver pessoas e suas relações sociais
utilizando análise documental através de literatura especializada, artigos científicos que
constituem um importante caminho para adquirir as informações da referida pesquisa.
A contribuição deste trabalho reside em demonstrar a importância da união
e da parceria dos pais em relação à prole comum após o divórcio no combate à
alienação parental como consequência que se apresenta. Assim, espera-se a partir
desta iniciativa motivar outros pesquisadores a enfrentar o desafio de aprofundar os
estudos sobre citada temática.
2 DIVÓRCIO: CONTEXTO LEGAL E SOCIAL
O casamento é considerado uma união de pessoas que desejam constitui família
de forma voluntária regulamentado pela lei civil pátria e concebido por valores
morais e sociais, as pessoas envolvidas pretendem permanecer no vínculo conjugal
de modo duradouro.
O referido instituto possui regimes que servem para regular os direitos e
obrigações das partes, bem como o patrimônio adquirido na constância da união
conjugal. Diante deste contexto há a possibilidade da dissolução deste casal prevista
em legislação civil.
Segundo Féres-Carneiro (2003) o divórcio no contexto social na sociedade
contemporânea teve um crescimento devido à falta de valorização do casal. O casório
ainda é uma instituição fundamental para muitos indivíduos, porém com o surgimento
de obstáculos no percorrer da união conjugal acontece o divórcio. Ressaltando que
a referida dissolução não somente é uma questão jurídica, mas social e econômica
que afeta as conjunturas de uma família.
Vale ressaltar que a citada dissolução está regulamentada pela Lei n. 6.515/77
que tratava no divórcio direto estabelecendo o prazo de dois anos da separação de fato,
desafiando todo dia o casal de permanecer juntos até completar o referido prazo da lei.
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O divórcio é considerado a finalização do casamento separando os corpos,
direitos e deveres do casal. Assim, é preciso procurar a intermediação do Estado
com a exigência de dois elementos como dizem as palavras de Madaleno (2018,
p. 515): “ (...) a legislação a prévia separação judicial ou extrajudicial do casal e a
posterior conversão dessa precedente separação de direito em um divórcio judicial
ou extrajudicial”.
A referida dissolução conjugal tem amparo na Lei Civil Pátria a partir do
seu artigo 1.571, e seguintes, com várias alterações pertinentes que tratam desde as
modalidades que acontecem o divórcio até a relação deste com a partilha de bens
apresentando o contexto jurídico como forma de pleitear no Poder Judiciário em
busca de justiça.
O divórcio é um processo complexo que ocorre de modo diferenciado em cada
instituição familiar e que cada indivíduo envolvido tem o direito de pleitear de forma
direta a dissolução conjugal sem necessidade de apresentar motivos justificáveis
tendo a liberdade de apenas solicitar a citada separação, como ressalta Madaleno
(2018, p. 522) abaixo:
O fundamento do divórcio direto e não causal repousa na
liberdade dos cônjuges de requerer a dissolução de sua relação
matrimonial e que não pode ficar à mercê da concorrência de
algum motivo, quando a única causa presente é justamente a
expressa manifestação de um pedido de separação, intervindo
o magistrado apenas no controle dos convênios pós-conjugais.
(MADALENO, 2018, p. 522)

Assim, o divórcio foi tendo suas normas alteradas o que foi um grande avanço
no direito de família amparado pela Emenda Constitucional 66/2010 que revogou
a separação de corpos no período de 02 (dois) anos como forma obrigatória para
somente depois promover a ação de divórcio, provocando o casal a se conviverem
juntos passando por uma insegurança jurídica. A referida Emenda Constitucional
corrobora com o art. 226, §6º da Carta Magna estabelecendo efeitos inerente à
separação judicial retirando o lapso temporal na concessão do divórcio.
A extinção do instituto separação judicial nas palavras de Ferreira (2013):
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É possível que haja resistência de alguns em entender que a
separação judicial foi extinta de nossa organização jurídica.
Mas, para estas possíveis resistências, basta lembrar os mais
elementares preceitos que sustentam a ciência jurídica: a
interpretação da norma deve estar contextualizada, inclusive
historicamente. O argumento finalístico é que a Constituição da
República extirpou totalmente de seu corpo normativo a única
referência que se fazia à separação judicial. Portanto, ela não
apenas retirou os prazos, mas também o requisito obrigatório ou
voluntário da prévia separação judicial ao divórcio por conversão.
Qual seria o objetivo de se manter vigente a separação judicial se
ela não pode mais ser convertida em divórcio? Não há nenhuma
razão prática e lógica para a sua manutenção. Se alguém insistir
em se separar judicialmente, após a Emenda Constitucional nº
66/2010, não poderá transformar mais tal separação em divórcio,
se o quiser, terá que propor o divórcio direto. Não podemos perder
o contexto, a história e o fim social da anterior redação do § 6º
do artigo 226: converter em divórcio a separação judicial. E, se
não se pode mais convertê-la em divórcio, ela perde sua razão
lógica de existência. (FERREIRA, 2013)

Percebe-se que o referido instituto da separação judicial não mais tem sustentação
jurídica na Constituição Federal de 1988 nem na legislação. O casal desejando viver
em lares diferentes sem compartilhar direitos e obrigações já podem fazer por meio
do divórcio direto sem necessidade de demonstrar motivo algum.
Uma das questões mais discutidas que gera debates calorosos num contexto
social em uma dissolução conjugal é a partilha de bens na divisão do patrimônio
formado pelo casal que gera direitos e obrigações às pessoas envolvidas, mas caso não
haja bens a partilhar é possível a feitura do divórcio. Nesse entendimento é relevante
destacar a súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça que diz: “O divórcio direto
pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.
Nesse diapasão é salutar destacar as palavras de renomada jurista de família
Maria Berenice Dias (apud Madaleno, 2018, p. 523):
O artigo 1.581 do Código Civil representava a expressão de
mudança mais significativa do Código Civil, por permitir
cristalizar uma jurisprudência assentada e adequada à formulação
do divórcio, e ficar indiferente ao prévio processo de partilha,
para, desse modo, dispensar os divorciandos de ficarem
condicionados ao processo de partilha para lograrem a conversão
da separação em divórcio.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 12 - jan/jun 2019 / Volume 13 - jul/dez 2019

Pág. 131

Etasmda Maria Dias Araújo

É importante o casal no ato do casório escolher seu regime de bens e dependendo
vai regular seu patrimônio e distribuir os direitos e responsabilidades perante ao que
foi construído durante a união conjugal, dessa forma dá o direito a cada uma obter a
sua metade formada ou não. E essa questão pode gerar litígio e desentendimentos e
assim dificulta o diálogo na proteção da prole.
Para resolver, seja na situação dos filhos, seja sobre o patrimônio contraído, o
divórcio tem duas modalidades relevantes: divórcio judicial sendo consensual ou não,
e o divórcio extrajudicial apresentando apenas de maneira consensual. São meios que
mostram seus respectivos procedimentos para buscar solução na lide manifestada.
Nesse diapasão, podemos destacar as palavras de Madaleno (2018):
O divórcio de natureza consensual foi incluído na Parte Especial,
do Livro I, no Processo de Conhecimento e do Cumprimento
de Sentença, Capítulo XV Dos Procedimentos de Jurisdição
Voluntária, do Código de Processo Civil, pelo artigo 731,
enquanto o divórcio litigioso obedece às Ações de Família
do artigo 693 e seguintes do Código de Processo Civil, cuja
demanda não comporta qualquer discussão acerca da eventual
culpa conjugal e tampouco sobre prazos que foram eliminados
com a Emenda Constitucional n. 66/2010, existindo simplesmente
o divórcio direto e objetivo.

Logo, o divórcio consensual é considerado mais rápido na sua resolução por
entender que as partes já estão decididas no que desejam e possuem o objetivo comum,
ressaltando que não podem aderir a esta modalidade se tiverem filhos menores ou
filhos portadores de alguma deficiência podendo ser realizado de maneira extrajudicial.
Estes requisitos fazem parte dos procedimentos de outro tipo de divórcio o judicial
o qual terá que obedecer outras normas pertinentes para sua resolução podendo ser
litigioso ou não.
Corroborando assim as ressalvas de Rosa (apud MADALENO, 2018, 526) o
direito direto: “Trata-se o divórcio de um direito potestativo, que dispensa qualquer
produção de prova para sua decretação, pendente apenas a vontade de um dos cônjuges,
indiferente à eventual e inútil resistência do outro consorte, sendo imperiosa sua
decretação”. O Enunciado n. 18 do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)
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diz: “Nas ações de divórcio e de dissolução da união estável, a regra deve ser o
julgamento parcial do mérito (art. 356 do CPC), para que seja decretado o fim da
conjugalidade, seguindo a demanda com discussão de outros temas”.
3 ALIENAÇÃO PARENTAL COMO DESAFIO DO PÓS-DIVÓRCIO
A alienação parental está cada vez mais recorrente na sociedade brasileira,
resultante de conflitos familiares. Esta alienação é ocasionada por pais ou mães que
estimulam o filho a repudiar o pai ou a mãe alienada com a intenção de afastar e/
ou atrapalhar a convivência com o outro genitor. Logo, esta atitude acaba afetando
questões emocionais e psicológicas da criança ou do adolescente.
O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que: “Aos pais
incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer as determinações judiciais”.
Colabora da mesma forma o artigo 229 do referido diploma legal: “Os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
A participação dos pais e mães na vida dos filhos é muito importante e vai além
de provimentos materiais, pois o afeto, a educação, e outros requisitos que compõem
o conjunto de amor e proteção amparam o emocional de uma criança ou adolescente.
Nessa diapasão, Dias (2009) destaca que a importância da assistência dos pais
para com seus filhos deve ser preservada com todos os seus contextos me prol do
interesse destes. A responsabilidades dos genitores precisam ser garantidas para o
convívio familiar:
A missão constitucional dos pais, pautada nos deveres de assistir,
criar e educar os filhos menores, não se limita a vertentes
patrimoniais. A essência do poder parental é a mais importante,
que coloca em relevo a afetividade responsável que liga pais
e filhos, propiciados pelo encontro, pelo desvelo, enfim, pela
convivência (DIAS, 2009).

A alienação parental é legislada pela Lei n. 12.318/2010, destacando o art. 2º
que diz:
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Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida
por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança
ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para
que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou à manutenção de vínculos com este.

Vale destacar o que menciona Figueredo (2010) que no citado art. 2º a alienação
parental é: “um processo de interferência na formação psicológica que se dá na criança,
de modo que vem a alterar a percepção desta em relação ao pai que detêm a guarda”.
Essa atitude é séria e pode causa grandes problemas na saúde mental dessa criança.
A alienação parental é uma atitude praticada para dificultar a proximidade do
pai/mãe alienado para com a prole considerando assim um empecilho como forma de
vingança contra o ex-cônjuge confundindo os sentimentos e alimentando a sensação
de abandono afetivo (TRINTADE, 2010).
Na situação de manipulação, a finalidade mais focada é separa o alienado/a
de todas as maneiras do filho/a usando meios cabíveis para impedir a comunicação.
Dentre os momentos menos graves pode-se ter a afirmação de que o alienado “não
gosta do filho”, que o “abandonou”, e outras influências que atrapalham o contato
com o pai ou mãe alienada. (GARDNER, 2002).
O divórcio apresenta alguns questionamentos importantes em que os pais
ainda encontram dificuldades de conseguir um consenso, é a situação dos alimentos
e a guarda dos filhos. Logo, são dois dos pilares do direito de família que requerem
muita atenção e cuidado, haja vista que são fundamentais
Os alimentos no entendimento de Madaleno (2018, p. 1144):
A sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa
humana e o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar
os recursos necessários à subsistência de quem não consegue
por si só prover sua manutenção pessoal, em razão da idade,
doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho.
Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida
e representam um dever de amparo dos parentes, cônjuges
e conviventes, uns em relação aos outros, para suprir as
necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação
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social e econômica desfavorável. Como dever de amparo, os
alimentos derivam da lei, têm sua origem em uma disposição
legal, e não em um negócio jurídico, como acontece com outra
classe de alimentos advindos do contrato ou do testamento, ou
os alimentos indenizativos.

Os alimentos são prestações devidas para aa sobrevivência de uma pessoa em
sociedade dando o direito à vida amparado por nossa legislação. Ressaltando que
com o divórcio a obrigação dos pais para com os filhos nada altera, pois continua
nas responsabilidades de zelo e proteção, bem como inerentes aos alimentos. Com
a falta de entendimento dos pais sobre a citada necessidade o diálogo fica cada vez
mais difícil de conseguir um acordo e dificulta uma relação pacífica entre eles.
A guarda nas palavras do autor acima:
A guarda é atributo do poder familiar, embora não seja de sua
essência, pois existem guardiões sem o poder parental, como
sucede, por exemplo, na tutela e com as famílias reconstituídas,
nas quais o novo parceiro do guardião ascendente não exerce o
poder familiar, embora exerça a guarda indireta dos filhos de seu
companheiro. Compete aos pais ter os filhos em sua companhia
e custódia, e não meramente em uma companhia física, mas
uma relação de comunicação que englobe não apenas o espaço
físico do filho em interação com seu genitor, mas que nesse
ambiente também impere uma relação de afeto e de carinho
unindo ascendente e filho com laços de verdadeira e ilimitada
comunhão de um fraterno amor. (MADALENO, 2018, p. 564)

A guarda é outro ponto questionável entre os genitores e fundamental que
encontre uma forma de que irá ficar o poder familiar da criança ou do adolescente, pois
é uma forma de supervisionar a prole na sua companhia, logo é preciso um diálogo
amigável entre os pais para que possam preservar a vida de todos os envolvidos,
principalmente o interesse da prole.
Diante dos destaques de dois dos pilares do direito de família, percebe-se a
importância de um diálogo saudável entre os pais da criança para que isso não uma
“guerra familiar” dentro de práticas manipuladoras, más influências e situações
conturbadoras prejudicais à saúde emocional e psicológica dos filhos gerando assim
uma Síndrome da Alienação Parental.
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Vale ressaltar que a Síndrome da Alienação Parental – SAP foi identificada por
Richard A. Gardner no ano de 1985, no decorrer de suas pesquisas. O psiquiátrico
identificou que através dos processos de divórcios as crianças que se encontravam
diante da separação de seus pais apresentavam sintomas parecidos e que na maioria
dos casos mostravam-se de forma conjunta e uma designação de uma síndrome
(GARDNER, 2002).
Dessa forma, percebe-se que as consequências do pós-divórcio mostravam
de forma negativa e desafiadora, pois as crianças estavam tendo um comportamento
preocupante, mas não de cunho jurídico, mas de caráter emocional e psicológico.
A Síndrome da Alienação Parental segundo Gradner (2002) analisa:
As consequências psicológicas, emocionais e comportamentais
que são encaradas pelas crianças que se encontram no universo
criado pelo alienador. Essa distinção é eminentemente técnica,
uma vez que para a medicina, o termo síndrome deveria ser
utilizado para tratar transtornos psicológicos causados na criança
em razão dos sentimentos que ela cria para com o alienado
(GRADNER,2002).

O mesmo pesquisador conceitua a Síndrome da Alienação Parental como:
A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da
infância que aparece quase exclusivamente no contexto de
disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar
é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma
campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma
justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor
(o que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e
contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo.
Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão
presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a
explicação de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade
da criança não é aplicável (GARNER, 2002).

Tal situação é um conjunto de más intenções ou instruções praticadas pelo
genitor(a) para com o filho exercendo contra o outro genitor(a) com o intuito de
afastá-los implantando na criança ou adolescente o ódio, a raiva e outros péssimos
sentimentos que afeta a vida de um ser humano. É um desafio que famílias que
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passam por situações como esta enfrentam buscando resolver e desencadear as más
influências que são aplicadas.
É importante ressaltar que a alienação parental não pode ser confundida com
a SAP, vejamos o que diz (FONSECA, 2006, p. 164):
A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto,
com a mera alienação parental. Aquela geralmente é decorrente
desta, ou seja, a alienação parental é o afastamento do filho
de um dos genitores, provocado pelo outro, via de regra, o
titular da custódia. A síndrome da alienação parental, por seu
turno, diz respeito às sequelas emocionais e comportamentais
de que vem a padecer a criança vítima daquele alojamento.
Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho que
se recusa terminante e obstinadamente a ter contato com um
dos progenitores, que já sofre as mazelas oriundas daquele
rompimento, a alienação parental relaciona-se com o processo
desencadeado pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor
da vida do filho (FONSECA, 2006, p. 164).

Os dois fenômenos apresentam características semelhantes, mas não são iguais,
podendo ser confundidas por afetarem a saúde emocional e psicológica da criança ou
do adolescente. A relevância de detectar a Síndrome da Alienação Parental faz com
que possa impedir de forma urgente e proteger a prole o mais rápido desta situação
desafiadora.
Com a dificuldade de um consenso entre os pais para saber quem fica a guarda
dos filhos gera um desconforto para ambos e para a prole, a alienação parental
geralmente acontece com a finalidade de afastar o ex-cônjuge implantando sentimentos
maldosos na criança ou adolescente, como também impedir visitas. A apresentação
de comportamentos físicos e emocionais estranhos do filho/a para com o genitor não
guardião é caracterizada a citada Síndrome, visto com as consequências emocionais
e comportamentais (DIAS, 2008).
Existem alguns exemplos comportamentais do alienador(a), tais como: visitas
impedidas, um novo cônjuge apresentado como pai ou mãe; desqualificar o ex-cônjuge
perante a prole; dizer que o outro cônjuge gosta mais da outra famílias, dentre outras
situações caracterizadoras (SILVA, 2009)
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Toda idade da criança ou do adolescente são importantes para combater a
alienação parental, porém na sua pouca idade, os filhos encontram mais empecilhos
para compreender a real situação. Vejamos o que diz (PINTO, 2008)
(...) a Síndrome da Alienação Parental torna-se psicopatológica
para a criança não simplesmente porque, em sua manifestação,
ocorre uma campanha que desmoraliza um genitor, afastando
a criança de um possível convívio saudável com este. Contudo,
configura-se como doentia, por si só, principalmente, porque
faz com que a criança afaste-se de si mesma, criando condições
psíquicas propícias para o surgimento de transtornos psicológicos
ou mentais. Destarte, a Síndrome de Alienação Parental não se
restringe à alienação de um dos genitores, mas alcança também
a alienação de si na criança (PINTO, 2008, p. 241).

A Identificação destes danos são fundamentais para que sejam cuidados de
forma assertiva e célere protegendo a criança ou o adolescente de qualquer transtorno
psicológico ou mental durante o seu desenvolvimento ou sua personalidade. A
responsabilidade dos pais para com os filhos está assegurada na nossa Constituição
Federal de 1988 respeitando os princípios constitucionais, e de forma mais especial
a dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, inciso III, em consoante com os
direitos da criança e do adolescente amparados no art. 227 da referida Lei Maior.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O divórcio é o termo que fim ao casamento podendo ser postulado a qualquer
momento por qualquer das partes envolvidas de forma livre sem necessidade de
motivo. É dos processos mais complexos de se resolver, pois envolve abordagens
jurídicas, sociais, econômicas e outras critérios relevantes afetando a comunidade
familiar. Essa dissolução pode ser realizada por meio consensual ou litigioso, judicial
ou extrajudicial, obedecendo assim seus requisitos procedimentais amparados pela
legislação com a possibilidade de solicitação para que ocorra em segredo de justiça.
Vale frisar que com o divórcio podem surgir várias situações desconfortáveis
para os genitores e seus filhos, tais como: definição de alimentos, guarda da prole,
dentre outras. Encontrar o valor do alimento que supra todas as necessidades do
alimentando é uma questão discutida que gera conflitos, bem como entender qual
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dos genitores ficará com a posse ou a guarda dos filhos é outra discussão que gera
desentendimento.
Dessa forma, a participação dos pais e mães na vida dos seus filhos são
primordiais e ajuda no desenvolvimento, pois a oferta de recurso materiais não
supre o afeto, o cuidado, a proteção que vão além de outros elementos que ajudam
no caminhar de uma criança ou de um adolescente. Havendo a dificuldade de acordo
entre os pais nasce a possibilidade da alienação parental interferindo na formação
psicológica dos filhos tentando encontrar entraves de uma boa convivência.
Assim, com a prática da alienação parental do ex-cônjuge ao filho contra o outro
genitor não guardião causa grandes consequências na vida da criança detectada como
Síndrome da Alienação Parental pelo psiquiatra Richard Alan Gardner de maneira
psicológica, emocional e comportamental.
Portanto, nota-se que a alienação parental ainda é um grande desafio que as
famílias enfrentam no pós-divórcio, pois enfrentam dificuldades de educação e proteção
para com os filhos, bem como de encontrarem um consenso sobre alimentos e guarda,
por exemplo. É uma prática presente nos cotidianos das famílias e de impedimento
de convivência harmoniosa entre ex-cônjuges e sua prole.
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): UMA
ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DO ITAINPREV NO
MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS-PI EXERCÍCIO DE 2018
Maria Neuman Santos1
Ortiz Coelho da Silva2
RESUMO: O presente artigo busca analisar o Regime de Previdência Social do município de Itainópolis,
Piauí, instituído em 2008, a partir da Lei Ordinária nº 170, de 14 de março de 2008, que norteou a
organização deste sistema previdenciário. A pesquisa se desenvolveu no formato de estudo de caso,
utilizando como instrumentos para coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental, através das
quais buscou responder à problemática da investigação, que se concentrou na seguinte questão, será
que o ITAINPREV conseguiu ser auto sustentável no ano de 2018?. A análise dos dados demonstrou o
comprometimento da gestão municipal, que vem efetuando os repasses das contribuições previdenciárias,
devido uma audiência junto ao Tribunal de Contas do Piauí em 2016, e deste ano até a presente data
estão sendo repassadas corretamente. No que tange a política para alocação dos recursos financeiros, o
Fundo de Previdência ITAINPREV- Itainópolis-PI, optou por uma gestão com perfil mais conservador,
não se expondo aos altos níveis de risco, apresentando em alguns anos rentabilidade inferior à média
atuarial estabelecida. Por fim, a investigação apontou para a evolução histórica do Sistema Previdenciário
brasileiro, a dissertar sobre os Regimes Próprios da Previdência Social, e principalmente sobre a evolução
e estruturação do RPPS do Município de Itainópolis, enfatizando os pontos de equilíbrio presentes do
sistema de previdência aliados ao financeiro do município.
Palavras-chave: Regime Próprio de Previdência Social; ITAINPREV; Sustentabilidade do Regime Próprio.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente no Brasil existem três tipos de regimes previdenciários: o RGPS
(Regime Geral da Previdência Social), o RPPS (Regime Próprio da Previdência Social)
que são regimes públicos, de filiação obrigatória para trabalhadores, o primeiro cobre
servidores da iniciativa privada e o segundo servidores públicos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e por último o Regime de Previdência
Complementar, sendo de filiação facultativa e caráter privado e contratual.
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Desde a Constituição de 1891 que já se introduziam concessões de aposentadoria
por invalidez a servidores públicos, reforçada pela Constituição de 1934 que expandia
regras de aposentadoria em geral, a Constituição de 1937 incluiu aposentadoria
compulsória, mas somente com a Constituição de 1938 os servidores públicos puderam
contar com a criação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (Ipase), aperfeiçoadas nas Constituições de 1946 e 1967, e finalmente com
o advento da Constituição de 1988 em seu art. 40, caput, discorreu sobre regras
diferenciadas para aposentadorias dos servidores públicos, da administração direta
incluindo também autarquias e fundações públicas.
O artigo terá como tema Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): uma
análise da previdência dos servidores efetivos do Município de Itainópolis-PI, levando
como base a Lei n°170/2008 de 14 de março de 2008 que dispõe sobre a reestruturação
do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itainópolis-PI, regendo
todos os assuntos pertinentes a previdência própria. Tendo como problema central a
ser resolvido: A previdência própria dos servidores públicos efetivos municipais da
cidade de Itainópolis-PI é um regime sustentável?
Será discorrido nas hipóteses o RPPS como sistema de previdência existente
nas esferas governamentais que assegura benefícios de aposentadoria e pensão por
morte, com caráter contributivo e solidário, principal objetivo arrecadar recursos dos
servidores ativos e cumprir obrigações previdenciárias e administrativas, organizando
a previdência própria.
Como objetivo geral analisar a sustentabilidade do regime próprio de previdência
social no município de Itainópolis-PI, e brotando como específicos: Conhecer as
características da legislação da previdência própria dos servidores públicos efetivos
do município de Itainópolis-PI; Verificar a eficácia da arrecadação dos recursos e
pagamentos das obrigações previdenciárias do RPPS no município de Itainópolis-PI e
sua aplicabilidade na prática; Discutir a sustentabilidade financeira do regime próprio
de previdência social do município de Itainópolis-PI e a ligação com o princípio da
universalidade de cobertura e atendimento.
A escolha do tema se deu mediante o fato de que o regime de previdência
própria social contribui para a proteção dos servidores públicos efetivos, sendo de
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caráter contributivo, possuindo legislação própria para a administração dos recursos,
o que pressupõe a utilização correta destes recursos.
A partir das alterações constitucionais e legais é importante uma discussão a
respeito da racionalidade econômica, acerca da sustentabilidade financeira do
regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Desse modo, para fins didáticos e com o intento de melhor apresentar as
ideias da pesquisa, o presente artigo encontra-se dividido em, subseção I analisará a
evolução histórica do Regime de Previdência Social no Brasil, decorrendo sobre a Lei
Eloy Chaves marco introduzida no Brasil e suas respectivas evoluções. A subseção
II fala sobre Princípios Jurídicos aplicáveis aos Servidores Públicos fundamentais
na organização e administração da previdência. A subseção III detalha a eficácia da
arrecadação dos Recursos e Pagamentos das Obrigações Previdenciárias do RPPS
no Município De Itainópolis-PI dando enfoque ao trabalho e esclarecendo pontos
importantes como a lei n° 170/20*08 de criação da previdência própria no município.
2 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA LEGISLAÇÃO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Regime próprio de previdência Social é um Sistema de previdência, estabelecido
no âmbito de cada ente federativo, instituído por lei, objetivando assegurar aos
servidores titulares de cargo efetivo, os benefícios de aposentadoria por tempo de
contribuição, idade, invalidez e pensão por morte aos seus dependentes.
São intitulados regimes próprios porque cada ente da federação pode instituir
seu próprio regime conforme preceitua o art. 40 da CF/88:
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Munícipios, incluídas suas autarquias
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo. (BRASIL, 1988, p. 40)
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A participação contributiva e solidaria ainda é muito questionada no Ordenamento
Jurídico Brasileiro, porém é extremamente necessária, visto que é essencial na
manutenção do equilíbrio financeiro, no custeio da previdência social.
Desta forma no Brasil existem cerca de três regimes de previdência social,
quais sejam o Regime Geral – RGPS, cuja gestão é efetuada pelo INSS, e vincula os
trabalhadores do setor privado e àqueles servidores públicos não vinculados ao Regime
próprio. O Regime privado também conhecido como previdência complementar e
o Regime Próprio, sendo este, instituído aos servidores públicos federais, estaduais,
municipais e de suas autarquias, servidores estes denominados estatutários, cabendo
a cada ente instituir seu próprio regime, de acordo com a CF/88.
Os entes federativos não são obrigados a instituírem seus próprios regimes
previdenciários, lhe sendo facultada tal opção, desta forma nem todos os munícipios
brasileiros instituíram seus RPPS, ficando assim seus servidores efetivos assegurados
pelo obrigatório, sendo este o regime geral.
É importante destacar que o RPPS não abrange empregados públicos, ocupantes
de cargo em comissão, servidores temporários, agentes políticos, particulares em
colaboração com o poder público, são abrangidos pelo RGPS, conforme determina
o parágrafo 13° art. 40 CF/88:
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como
de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social. (BRASIL, 1988, Art. 40 §13)

Desta forma os municípios brasileiros em sua grande maioria optam por não
criar uma previdência própria diante o grande risco e a dificuldade em administrar
um RPPS, por ser matéria complexa, visto a necessidade de pessoal capacitado,
por envolver decisões técnicas especializadas, uma vez que um RPPS mal gerido
ocasiona um enorme problema para as finanças públicas, seja em âmbito Federal,
Distrital, Estadual e Municipal, já que o principal objetivo desse tipo de previdência
é o equilíbrio financeiro que envolve o instituto previdenciário nacional. De acordo
com Goes:
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Se o município possuir regime próprio, os seus servidores
ocupantes de cargo efetivo serão amparados por este regime, e,
por conseguinte, ficam excluídas do RGPS. Mas se o Município
não possuir regime próprio, os seus servidores ocupantes de
cargo efetivo serão segurados obrigatórios do RGPS. (GOES,
2018, p.19)

Partindo desse pressuposto evidencia-se que ainda existem muitos municípios
brasileiros que ainda não aderiram ao regime próprio, sendo seus servidores segurados
obrigatórios do Regime Geral.
No entanto a gama de municípios que já aderiram ao regime próprio é
considerável, dentre eles destaca-se o município de Itainópolis, objeto desse estudo,
que instituiu seu regime próprio no ano de 2008 e vem se destacando, com tamanha
eficácia e organização do seu regime.
O Regime próprio de previdência social, no município de Itainópolis foi
instituído pela Lei nº 170/2008, de 14 de março de 2008, com o objetivo de reestruturar
o Regime Próprio do referido município, obedecendo aos preceitos e diretrizes
estabelecidos nos dispositivos legais, conforme preceitua o art. 1º da referida Lei:
Fica reestruturado por esta Lei, o Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores do Município de Itainópolis, Estado do
Piauí, consoantes aos preceitos e diretrizes emanadas do art.
40 da CF/88, das emendas constitucionais nº 20/98, 41/2003 e
47/2005, bem como das Leis Federais, nº 7 17/98 e 10.887/2204.
(ITAINÓPOLIS, 2008, Art.1°)

Partindo desse pressuposto faz se mister destacar o princípio fundamental da
estruturação e organização do RPPS que é manter o equilíbrio financeiro e atuarial,
conforme estabelece o art. 40 da CF/88, e da Lei 9.717/98, denominada Lei geral da
previdência no serviço público, onde Equilíbrio financeiro é a garantia de equivalência
entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício, e o equilíbrio
atuarial nada mais é do que a garantia de equivalência, a valor presente entre o fluxo
das receitas estimadas e das obrigações projetadas atuais, a curto e a longo prazo, visto
que se as receitas não forem suficientes para cobrir os benefícios, o ente responsável
arcará com as custas para suprir as insuficiências financeiras de seu RPPS.
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2.1 Evoluções Históricas do Regime da Previdência Social no Brasil
A Seguridade Social surge em virtude de uma necessidade de proteção social,
porém o Brasil só veio conhecer verdadeiramente regras de caráter em matéria de
previdência social no século XX, esta evolução ocorreu de forma análoga compara
ao resto do mundo, sendo de forma lenta e gradual, com caráter eminentemente
beneficente e assistencial, sem participação do Estado inicialmente. Até 1923 apenas
alguns servidores do Estado tinham o direito à proteção social, inexistindo até então
qualquer manifestação de proteção aos servidores do setor privado.
Em termos de legislação nacional , a doutrina considera o marco inicial da
Previdência Social a publicação do Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de Janeiro de
1923 conhecida como a Lei Eloy Chaves, onde se criou caixas de aposentadorias e
pensões conhecidas como CAP’s, em que cada empresa de estrada de ferro existente
deveria criar a sua, sendo esta custeada pelas empresas e trabalhadores públicos
daquele órgão, foram criadas mais de 200 CAP’s no Brasil. Porem elas eram muito
pequenas e acabavam insustentáveis, em decorrência de inúmeros fraudes e denúncias
de corrupção. Entre o período conhecido como governo de Getúlio Vargas essas
caixas de aposentadoria e pensão foram extintas e a partir de então, passa a ser
estruturada, pouco a pouco, por categorias profissionais, surgindo assim os institutos
de aposentadoria e pensão conhecidas como IAP’s, sendo nacionais e por categorias
(dos marítimos, bancários, comerciários, empregados em transportes de cargas e
etc.), formadas pelas autarquias, organizadas pelos trabalhadores e passam a ser
subordinadas ao Ministério do Trabalho e Emprego.
A constituição de 1934 foi a primeira a adotar a expressão “previdência” em
seu texto constitucional estabelecendo forma tripartite de custeio: contribuição dos
trabalhadores, empregados e do Poder Público. Já a constituição de 1937 adotou o
termo de “seguridade social” como sinônimo de previdência social, apesar de esta não
ser uma forma evoluída daquela, a legislação brasileira nunca fez uma distinção entre
elas. No ano de 1946 a Constituição trouxe a demonstração do termo “previdência
social”. Em 1960 foi promulgada a Lei 3.807/60 conhecida como Lei Orgânica
da Previdência Social – LOPS, unificando toda a legislação das Iap’s existentes,
facilitando que todos seriam submetidos a um mesmo regime.
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Em 1965 houve a criação do princípio da Previa Fonte de Custeio em que proibia
a prestação de benefícios sem a corresponde fonte de custeio, ou seja, só poderia ser
criadas despesas, se o Estado assumisse a obrigação adotada pelo orçamento prévio,
sendo a primeira menção de um equilíbrio financeiro do sistema. Com o decreto Lei
nº 66, de 21/11/66 surgiu o Instituto Nacional da Previdência Social – INPS, sendo
uma entidade da administração indireta da União, com personalidade jurídica própria,
sendo responsável pela concessão de todos os benefícios de previdência e assistência
social, inclusive no que se refere a bens, serviços, regalias e privilégios da União.
Em 1977 constituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social –
SINPAS, que reorganizou toda a previdência existente até então, composta por: Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS); Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS); Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA);
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM); Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social (DATAPREV); Instituto de Administração Financeira
da Previdência e Assistência Social (IAPAS) e Centro de Medicamentos (CEME), tinha
a finalidade de prestação de serviços, custeio de atividades e financiar o patrimônio
de seus componentes.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o sistema de Seguridade Social,
elencando em seus artigos 194 ao 204 os dispositivos referentes a matéria, tendo
como destinatário assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência
social, como aduz o artigo 194 da CF/88.
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. (BRASIL, 1988, Art. 194)

Essas partes constitutivas da seguridade são regidas sob a óbice de que a
previdência é contributiva, ou seja, só tem direito quem é contribuinte, a assistência
social como não contributiva, sendo priorizadas as pessoas de baixa renda tendo
renda per capta menor que ¼ do salário mínimo, benefício este de forma continuada
e a saúde como direito de todos, não permitindo contribuições.
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Só em 1990 foi criado sob o escopo da nova carta, o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, sendo a junção dos INPS e IAPAS, como concessão de
benefícios previdenciários e assistenciais, as atribuições como forma de arrecadação,
fiscalização, cobrança de contribuições e aplicação de penalidades está atualmente
ligada a Secretaria da Receita Federal do Brasil, vigorando está até os dias atuais,
mesmo com as alterações ocorridas em diversos artigos ao longo do tempo.
2.2 Princípios Jurídicos Aplicáveis aos Servidores Públicos
O direito previdenciário por ser autônomo possui seus princípios próprios que
norteiam a aplicação das regras constitucionais e legais relativos ao sistema que os
integram, importantíssimos para organização e administração, no caso dos regimes
dos servidores do setor público não é diferente pois estes se sujeitam a um vínculo
jurídico em que a autarquia responsável poderá cria no âmbito da administração
pública leis de regência, onde a própria administração pública tenha a especialidade
de um caráter solidário e filiação obrigatória para a cobertura de seus agentes.
Assim Ribeiro, nos seus estudos minuciosos sobre previdência discorre no
seu livro: Direito Previdenciário Esquematizado, afirma:
É este ramo o responsável pela fixação de princípios no tocante
à concessão de benefícios de benefícios, no que tange ao custeio
da Previdência Social, na fixação da competência dos entes
federados para a criação de contribuições sociais, entre os outros.
(RIBEIRO, 2011, p.157)

Dentre os mais importantes destacam-se aqueles que direcionam toda a atividade
legislativa e interpretativa da seguridade social nos servidores que se encontram
vinculados pelo RPPS:
2.2.1 Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação dos benefícios
e serviços
Este principia que o Estado tem suas limitações orçamentarias, sendo para
determinados autores analisando a seletividade e a distributividade de maneira apartada,
isso quer dizer que, pela seletividade alguns benefícios estarão direcionados para a
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população de baixa renda, e pela distributividade, este princípio tenta abranger um
maior número de cidadãos. Para Morales (2009), este princípio compreende;
O atendimento distintivo e prioritário aos mais carentes: alguns
benefícios são pagos somente aos de baixa renda. Podemos em
síntese apertada que o princípio da equidade de participação no
custeio sugere solidarismo, ou seja, que os ativos contribuem para
sustentar os inativos. O sistema é de caráter social, já que, objetiva
distribuir a renda aos desprovidos. (MORALES, 2009, p. 37)

Para tanto uma direção que o legislador, quando da elaboração da lei referente
à área da seguridade social, tenha a sensibilidade de fazer resguardar o maior número
de pessoas possíveis, isso devido se pensar no atendimento prioritário a famílias mais
carentes, que realmente estejam a baixo da renda e necessitem de maior atenção,
também tendo a abrangência em relação ao número de pessoas.
2.2.2 Princípio da Irredutibilidade do valor dos benefícios
É assegurado aos aposentados e pensionistas a irredutibilidade do valor do
benefício, ou seja os beneficiários não podem ter seu valor reduzido. Havendo a
necessidade de conservação a um valor que seja real do benefício, corrigido anualmente
conforme inflação.
Para Barros Júnior (2012), os benefícios não podem ser reduzidos e devem ter
preservado seu valor real de compra (§ 4º do art. 101 da CF 88), o que sempre será
feito por meio de lei, que irá prever a forma de reposição anual.
Os benefícios previdenciários devem ser reajustados todos os anos pelos índices
de inflação, incidindo proporcionalmente no que tange a manutenção do poder aquisitivo
real dos benefícios, pois perda salarial decorre de afronta à própria carta maior.
2.2.3 Princípio da Equidade na forma de participação no custeio
Essa seguridade é financiada por toda a administração no que tange aos
servidores de forma direta e indireta, ou seja, pela própria contribuição social retida
mensalmente pelo órgão da administração competente. Tal participação deverá respeitar
a capacidade contributiva de cada servidor de modo que para haver equidade cada
um deve contribuir conforme recebe.
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A legislação ordinária já prevê certa equidade, pois enquadra o trabalhador
em três alíquotas de contribuição (8%, 9% e 11%), na proporção do seu salário. Para
Torres (2014):
A equidade na forma de participação do custeio é consequência
do princípio da capacidade contributiva do direito tributário
(contribui com mais aquele que detém maior capacidade
contributiva) como também do princípio da igualdade material
entre as pessoas (as pessoas são desiguais...). (TORRES, 2014,
p. 17)

No entanto, esta descrição não é taxativa. Isto porque como ocorre no RPPS
podem ser instituídas outras fontes de custeio, desde que, o sejam por meio de lei
complementar, respeitadas as demais acomodações tributárias.
2.2.4 Princípio do caráter democrático e descentralizado de administração
A Carta Magna trata de um dos objetivos da seguridade social aborda o princípio
do caráter democrático e descentralizado da administração, no Título VIII cujo título
é Da Ordem Social, no seu Capítulo II, cujo título é Da Seguridade Social, no seu
art. 194, que dispõe:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social”; Parágrafo único, “Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos
seguintes objetivos: VII, “ caráter democrático da administração
da seguridade social, mediante gestão quadripartite, com a
participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e
governo nos órgãos colegiados. (BRASIL, 1988, p. 29)

Partindo de uma ideia que a gestão ela tem caráter democrático e descentralizado
mediante gestão quadripartite, ou seja, com participação nos órgãos colegiados dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo.
2.3 A arrecadação dos Recursos e Pagamentos das Obrigações Previdenciárias
do RPPS no Município De Itainópolis-PI.
O custeio da previdência social é um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e de toda a sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos
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á saúde, á previdência e assistência social, conforme especificado no art. 194, da
CF/88. Partindo desse pressuposto a nossa carta magna estabelece especificamente
a forma de financiamento da seguridade social em seu art. 195, in verbis:
A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, [...]. (BRASIL, 1988, Art. 195)

No tocante as receitas orçamentaria da seguridade social a Própria constituição
federal de 1988, em seu art. 195, parágrafo 1º assegura que as receitas dos Estados,
do distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade Social constarão dos
seus respectivos orçamentos não integrando, o orçamento da União.
Dessa forma o município de Itainópolis-PI está assegurado pela Lei n° 170/2008,
de 14 de março de 2008, que trata-se de um Regime Próprio de Previdência Social
que possui um recurso vinculado e flexível para a Prefeitura, tal regime é um ponto
positivo para o gestor, que tem a possibilidade de aplicar o fundo dentro das despesas do
município. Destaca-se que o regime estudado inexiste a possibilidade de inadimplência
dos repasses, pois, a receita do ITAINPREV cobre todas as despesas que este regime
próprio possui.
A Lei 9.717/98 estabelece as regras para a organização e funcionamento dos
Regimes Próprios da Previdência, conforme estabelecido em no caput do art. 8º e
seu parágrafo único:
Os dirigentes do órgão ou entidade gestora do regime próprio
de previdência dos entes estatais, bem como os membros dos
conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que trata o art.
6º respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei,
sujeitando-se, no que couber ao regime repressivo da Lei6.435/77
e alterações subsequente, conforme diretrizes gerais. Parag. Único
as infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos
fatos irregulares, em que se assegure ao acusado, o contraditório e
ampla defesa, em conformidade com diretrizes legais. (BRASIL,
1998, Art. 8°)
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Contudo a organização da previdência própria do município de Itainópolis-PI,
funciona regulamente com arrecadações de receitas e despesas decorrentes do fundo
próprio, atendendo a servidores efetivos da rede pública municipal do município.
Desta forma, os munícipios que optarem por instituir Regime próprio de
previdência social, deverá manter o equilíbrio financeiro no custeio da previdência
privada de sua competência, visto que uma vez insuficientes os recursos para
cobertura de sinistros de seus segurados, terá que arcar com os recursos necessários
ao atendimento dos segurados, além das penalidades legais existentes. Pois ainda de
acordo com essa lei cabe a união por intermédio do Ministério da Previdência Social,
a orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios de Previdência
Social, bem como o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e diretrizes gerais
previstas nesta Lei.
3 ANÁLISES / RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Análise do Regime Próprio da Previdência do Município de Itainópolis-PI
O Município de Itainópolis -PI, através da Lei Ordinária nº 170, de 14 de
março de 2008, instituiu o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores
públicos titulares de cargos efetivos, onde está definida toda a estrutura administrativa,
gerencial e legal do órgão. Em seu art. 56 estão estabelecidas as competências básicas
de manutenção gerencial inerentes ao Instituto:
As importâncias arrecadas pelo ITAINPREV são de sua
propriedade, e em caso algum poderão ter aplicação diversa
da estabelecida nesta Lei, sendo nulos de pleno direito os atos
que violarem este preceito, sujeitos os seus autores às sanções
estabelecidas na legislação pertinente, além de outras que lhes
possam ser aplicadas. (ITAINÓPOLIS, 2008, Art. 56)

A Lei Municipal de Previdência Social assegura a cobertura dos riscos a que
estão sujeitos os beneficiários do ITAINPREV e garante meios de subsistência tanto
aos segurados através dos benefícios de aposentadoria, auxílio doença, salário família,
salário maternidade, quanto aos seus dependentes por meio da concessão de pensão
por morte e auxílio-reclusão.
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As receitas destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários bem como,
quanto dos servidores ocupantes de cargo efetivo, definida em 11%, calculada sobre
a remuneração de contribuição, e uma contribuição mensal dos segurados inativos
e dos pensionistas a razão de 11%, calculada sobre a parcela dos proventos e das
pensões concedidas e que tenham cumprido todos os requisitos para a sua obtenção
até 31.12.2003. Ambas estabelecidas em conformidade com a Constituição Federal
vigente – no que trata o art. 201 – e adotando a alíquota sugerida na Avaliação Atuarial
realizada no ano 2008.
As receitas financeiras do ITAINPREV podem ser utilizadas somente para o
pagamento de benefícios previdenciários, ressalvada a utilização dos recursos para
pagamento das despesas de manutenção, caracterizada como taxa de administração.
Trata-se que um regime que possui um recurso vinculado as suas contas, contudo,
flexível para a Prefeitura.
Ainda para o controle efetivo do ITAINPREV, o poder executivo nomeia um
gerente, que fica responsável pelo balanço do plano, que abarca as despesas inerentes
ao vencimento de funcionários do próprio fundo, as licenças, os benefícios de auxilio
doença, salário maternidade, pagamento das aposentadorias, gastos estruturais, além dos
parcelamentos (que gira em torno de R$ 34.822,01) que são permitidos (débitos antigos).
Os recursos são depositados em conta distinta da conta do Tesouro Municipal.
De acordo com dados obtidos no Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial,
atualmente, estão vinculados ao RPPS de Itainópolis contam com 227 servidores ativos,
3 servidores ativos da Câmara, e 57 entre aposentados e pensionistas. As receitas do
ITAINPREV são ordenadas entre as contribuições dos servidores municipais (R$
2.514.668,60), a compensação e os rendimentos da aplicação do próprio fundo (R$
662.000,00).
A gestão de um Regime Próprio de Previdência Social é uma tarefa árdua e
complexa que exige do profissional capacidade técnica e comprometimento de modo
a garantir o futuro dos segurados e de seus dependentes. Neste sentido, o atendimento
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiências
é fundamental para o desenvolvimento de uma gestão pautada nos interesses da
coletividade. (MOGNON, 2015).
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A emissão e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP
consiste em um dos principais desafios da gestão dos RPPS. São 36 (trinta e seis)
itens que relacionam os critérios e exigências a serem cumpridos obrigatoriamente
pelo ente público para a obtenção do certificado.
Conforme argumenta Mognon (2015) o CRP é um instrumento de fundamental
importância para que os entes federativos cumpram os requisitos de organização
e funcionamento dos RPPS, pois sem a sua emissão ficam impedidos de celebrar
acordos, contratos, convênios ou ajustes além de terem as transferências voluntárias
de recursos pela União e empréstimos e financiamentos por instituições financeiras
federais suspensos. Um dos critérios básicos exigidos pela legislação previdenciária
é a certificação Profissional ANBIMA Série 10 (CPA-10), fornecida pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais que atesta o
conhecimento do profissional quanto ao mercado financeiro para que este possa
optar pelas melhores condições de investimentos.
No que tange à fiscalização, o Ministério da Previdência Social e o Tribunal
de Contas do Estado atuam com o papel fundamental de supervisionar, orientar e
controlar os RPPS, priorizando a busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial. Além
destes órgãos externos, o controle deve ser mantido através da fiscalização dos agentes
internos, como os conselhos fiscal e administrativo, instituídos a partir dos servidores
e seus representantes, com vistas a garantir um controle preventivo e simultâneo dos
recursos previdenciários.
As receitas para o pagamento dos benefícios previdenciários bem como
para as despesas de manutenção do Instituto de previdência são provenientes das
contribuições previdenciárias. As tabelas a seguir apresentam, respectivamente, as
variações no quantitativo de participantes do quadro de ativos, inativos e pensionistas
do ITAINPREV, suas folhas de salários e benefícios e as contribuições pagas pelos
servidores e ente público.
Esta receita será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro
e atuarial, na seguinte forma, de uma contribuição mensal dos segurados ativos,
igual a 11% calculada sobre a remuneração de contribuição; de uma contribuição
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mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 11%, calculada sobre
a parcela dos proventos e das pensões concedidas e que tenha cumprido todos os
requisitos para sua obtenção, de uma contribuição mensal dos segurados inativos e
dos pensionistas a razão de 11%, calculada sobre os proventos e pensões concedidas
após a Emenda Constitucional nº 41/2003, que superam o limite máximo estabelecido
para os benefícios do RPGS, no que trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988;
uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, a
razão de 22% calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;
de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regimes de orçamento
próprio, igual a fixada no Município, calculada sobre a remuneração de contribuição
dos segurados obrigatórios.
3.2 A Prefeitura Municipal e as obrigações previdenciárias junto ao
FUNPREV de Itainópolis- PI
A alocação dos recursos financeiros do RPPS de Itainópolis se deu obedecendo
as diretrizes estabelecidas nas Políticas de Investimentos elaboradas desde a criação
do regime, em 2008. A primeira Política de Investimentos, elaborada e aprovada em
2008, estabeleceu a aplicação dos recursos apenas em segmentos de renda fixa, sendo
estes menos suscetíveis a oscilações de rentabilidade. Para os exercícios seguintes, o
Conselho Municipal de Previdência deliberou também pela aplicação no segmento
de renda variável. Entretanto, o CMP poderá rever os parâmetros de alocação de
recursos ao longo do prazo de vigência da Política de Investimentos.
Quanto ao orçamento do ITAINPREV evidenciará as politicas e o programa
de trabalho governamental observados o plano plurianual e a Lei de diretrizes
orçamentarias e os princípios da universalidade e do equilíbrio, esse orçamento irá
integrar o orçamento do município em obediência ao principio da unidade, ainda
observará, na sua elaboração e na execução, os padrões e as normas estabelecidas
na legislação pertinente.
Ademais, quanto a contabilidade esta deverá ser organizada de forma a permitir
o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente o de
informar, inclusive de apropriar e apurar os custos dos serviços, e, consequentemente,
de concretizar os seus objetivos, bem como, interpretar e analisar os resultados obtidos.
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O ITAINPREV, tem a obrigação de publicar até trinta dias após o encerramento
de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e acumulada até o
mês anterior ao demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes gerais, de forma
desagregada. E encaminhara a Secretaria de Previdência Social- MPAS até 30 dias
após o encerramento de cada semestre, demonstrativo financeiro e orçamentário
da receita e despesas previdenciárias desse período e acumuladas do exercício em
curso, informando, conforme quadro 02 da Portaria MPAS n º 4992 com as alterações
contidas na Portaria MPAS nº 3385 de 14/09/2001.
Para maior compreensão dos rendimentos do Fundo de Previdência Municipal
de Itainópolis-PI (ITAINPREV) demonstrativo de execução das receitas e despesas
exercício de 2018:
QUADRO 01 – RECEITAS ARRECADADAS ITAINPREV EXERCÍCIO 2018
RECEITAS ARRECADADAS
EXERCÍCIO 2018
RECEITAS CORRENTES
Contribuição Patronal servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o RPPS
Outras Contribuições Sociais
RECEITA PATRIMONIAL
Remuneração dos recursos do RPPS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil P/RPPS
Outras Contr. Sociais INTRA OFSS
TOTAL GERAL DAS RECEITAS

857.201,52
63.719,84
786.947,55
2.887,33
3.646,80
643.518,99
643.518,99
190.889,74
190.889,74
823.058,35
806.970,22
16.088,13
2.514.668,60

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras conforme dados do balancete ITAINPREV 2018

Observa-se que as receitas do ITAINPREV conforme anexo I, estava previsto
no orçamento a arrecadação de R$ 1.299.458,50 (Hum milhão, duzentos e noventa
e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), mais a
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realidade é que arrecadou o valor de R$ 2.514.668,60 (dois milhões, quinhentos e
quatorze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), ocorrendo um
superávit financeiro, ou seja, arrecadou a maior do que previsto no orçamento para
o exercício de 2018.
Assim não deve-se falar em déficit atuarial, já que as receitas arrecadadas são
bem maiores do que as previstas no orçamento e conseguem cobrir perfeitamente
todas as despesas presentes no plano.
QUADRO 02 – DESPESAS EFETUADAS PELO ITAINPREV EXERCÍCIO 2018
DESPESAS REALIZADAS
EXERCÍCIO 2018
DESPESAS CORRENTES

1.306.209,37

Diárias de pessoal civil
Passagens e despesas C/Locomoção
Assessoria e Consultoria
Outros Serv. Terceiros P/ Física
Outros Serv. Terceiros P/ Jurídica
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

5.850,00
1.327,46
48.000,00
1.940,00
9.049,05
1.032.607,94
40.892,80
166.542,12
1.306.209,37

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras conforme dados do balancete ITAINPREV 2018

As despesas empenhadas (previstas), conforme anexo II, seria de R$ 1.353.340,29
(um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e nove
centavos), mas as despesas pagas foram em torno de R$ 1.306.209,37 (um milhão,
trezentos e seis mil, duzentos e nove reais e trinta e sete centavos).
Isso demostra que o regime próprio do município de Itainópolis consegue
se sustentar, com as receitas arrecadadas pelo fundo, destaca-se que com apenas
os rendimentos da aplicação financeira do fundo (conforme anexo I) é de R$
643.518,99 (seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e
nove centavos), logo temos que não há possibilidade de uma quebra do fundo, ou
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possíveis irregularidades, já que as despesas só consomem em média 52% do total
arrecadado.
Por fim, fica a cargo do município de Itainópolis a cobertura de eventuais
insuficiências do ITAINPREV, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.
De acordo as informações apresentadas acima, verifica-se o amadurecimento
do regime de previdência quando considerado o patrimônio líquido. Além disso,
também é possível observar que em todo o ano analisado o Regime apresentou
um saldo financeiro positivo, que permitiu cumprir com todas as suas obrigações
previdenciárias e de manutenção.
Por fim, através das pesquisas realizadas notou-se que o ITAINPREV, alcançou
os pontos traçados na época da elaboração do Regime Próprio, atendendo os fins
para qual foi proposto, mantendo suas contas e obrigações repassadas corretamente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo diagnosticar a real situação financeira e
atuarial do Fundo de Previdência (FUNPREV) do município de Itainópolis-PI, com
vistas a identificar a perspectiva de sustentabilidade a médio e longo prazo.
A revisão da literatura demonstrou os aspectos gerais dos Regimes Próprios de
Previdência Social dando ênfase ao Instituto de previdência de Itainópolis, foco do
trabalho de pesquisa. Nesta etapa, constatou-se as principais exigências na gestão do
RPPS e a importância do atendimento ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.
Os dados apresentados demonstraram que ente municipal vem cumprindo com suas
obrigações previdenciárias junto ao RPPS do Município de Itainópolis, visto que
o repasse das contribuições ocorre pontualmente, sem atrasos ou insuficiências de
valores. Por outro lado, verificou-se que os atuais servidores terão benefícios com
valores mais elevados no futuro, sendo necessários mais recursos vertidos ao RPPS
para cobrir as despesas, daí a necessidade de uma gestão pautada na eficiência e
otimização do sistema.
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A partir da análise da Política de Investimentos, verificou-se que o FUNPREV
de Itainópolis optou por uma gestão com perfil mais conservador, não se expondo aos
altos níveis de risco, todavia, no exercício de 2018 apresentou taxa de rentabilidade
superior à meta estabelecida.
Ao analisar as Avaliações Atuariais, constatou-se que a situação financeira do
Instituto de Previdência dos Servidores de Itainópolis (ITAINPREV) encontra-se
equilibrada em 31 de dezembro de 2018, diante do exposto, apresenta sustentabilidade
financeira e comprometimento da gestão no atendimento à legislação previdenciária
vigente, sendo primordial ao amadurecimento do sistema.
Logo, conclui-se que o atendimento ao princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial é um dos principais desafios do RPPS, por outro lado, a sua efetivação garante
a manutenção do padrão de vida dos segurados, quando estes param de trabalhar.
Portanto, em observância ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, as unidades
gestoras do RPPS devem desenvolver métodos que garantam a seus segurados, ao
menos, o pagamento dos benefícios estabelecidos na sua lei de criação.
Desta maneira, buscar o aumento das receitas através do incremento de alíquotas
e efetuar aplicações de recursos financeiros com base na Política de Investimentos
possibilita melhores condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e
transparência dos ativos da entidade.
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A NATUREZA JURÍDICA DOS PRÊMIOS NA TEORIA DO
DIREITO: SANÇÃO OU PRESTAÇÃO JURÍDICA?
Bruno Bandeira de Vasconcelos1
Ítalo José Brandão Ivo2
Ortiz Coelho da Silva3
RESUMO: Há interessante discussão na Teoria do direito acerca da natureza jurídica dos mecanismos
premiais. Afinal, os prêmios são sanções jurídicas ou prestações jurídicas? Esta pesquisa, desenvolvida
pelo método dedutivo e de cunho bibliográfico, objetiva mostrar os contornos dessa discussão através
dos argumentos propostos pelos juristas Arnaldo Vasconcelos e Hugo de Brito Machado. Conclui-se
que os prêmios são sanções do tipo sanção premial.
Palavras-chave: prêmios; sanções premiais; prestações jurídicas; Teoria do direito.

1 INTRODUÇÃO
A pesquisa tem como premissa um problema recorrente na Teoria do Direito:
os prêmios são sanções jurídicas ou prestações jurídicas?
Existe divergência notável na doutrina brasileira acerca da natureza jurídica
dos prêmios. Destaca-se, nessa divergência, o embate jurídico travado entre Arnaldo
Vasconcelos e Hugo de Brito Machado. Para o primeiro, os prêmios são considerados
sanções, as denominadas sanções premiais. Para o segundo, os prêmios são prestações
que fazem parte da estrutura da norma jurídica.
Nesta pesquisa, elaborada pelo método dedutivo e de cunho bibliográfico, tanto
essa divergência, bem como, termos técnicos que gravitam em torno desse debate
jurídico serão esclarecidos para o leitor.
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2 OS SIGNIFICADOS DA PALAVRA SANÇÃO NA TEORIA DO DIREITO
Na Teoria do Direito há multiplicidade de significados da palavra sanção. Para
Machado (2010, p. 10) a palavra sanção “designa o ato pelo qual o Chefe do Poder
Executivo manifesta sua concordância com um projeto de lei aprovado pelo Legislativo”.
Essa é a sanção prevista no artigo 48 da Constituição Federal de 1988. Ainda, segundo
Machado (2010, p. 10), o termo sanção designa também a “consequência de uma
atitude perante o direito”. Entendendo-se os prêmios como sanções, essa consequência
pode ser punitiva, caso a atitude seja ilícita, ou a consequência será premial, caso a
atitude seja lícita.
Neste trabalho, o enfoque será no termo sanção enquanto consequência de uma
atitude perante o direito. Por conta disso, não haverá aprofundamento do significado
do termo sanção. Na realidade, as atribuições de significado serviram, principalmente,
para delimitar o foco a ser seguido e para evitar que o leitor faça confusões mentais
terminológicas.
3 NORMA E SANÇÃO JURÍDICAS
Leciona Reale (2002, p. 64) que a sanção é “todo e qualquer processo de
garantia daquilo que se determina em uma regra”. Nessa definição, Reale (2002)
não faz referência a nenhuma regra específica, assim, a princípio, a sanção pode ser
garantia de qualquer tipo de regra. No entanto, este trabalho analisa, especificamente,
regras de caráter jurídico, sendo assim, buscar-se-á o exame da sanção enquanto
garantia da regra jurídica.
Dentro de um raciocínio paralelo ao parágrafo anterior, é possível dizer que
a sanção jurídica é a garantia da norma jurídica. Não cabe aqui analisar se a norma
jurídica é ou não sinônimo de regra jurídica, mas tão somente, deixar clara a relação
funcional entre a sanção jurídica e a norma jurídica.
Segundo Kelsen (1999), as sanções são atos de coerção estatuídos contra uma
ação ou omissão determinada pela ordem jurídica. Prescreve Kelsen (1999) que as
condutas passíveis de reação são escolhidas pela denominada ordem jurídica, que
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faz parte da ordem social. Essa reação da ordem jurídica, no formato de sanção, tem
natureza cogente e é aplicada de modo imperativo, não sendo passível de esquiva
arbitrária por um membro da sociedade. A questão então é saber a razão pela qual
a reação emanada pela ordem jurídica ante a realização de uma conduta deve, em
determinados momentos, ser obrigatoriamente aplicada.
Inicialmente, é preciso ter em mente que a vida humana é cercada pela
experiência normativa, assim, por esse panorama a sociedade é regida por uma
cadeia de normas de diferentes espécies. É possível entender a regência dessa cadeia
normativa invocando a explanação da classificação dos grupos sociais de Charles
Cooley. Para Cooley (1909), os grupos sociais podem ser divididos em três campos
distintos: grupos primários, grupos intermediários e grupos secundários.
Os grupos primários correspondem aos grupos que o indivíduo fará parte desde
o seu nascimento. Ninguém escolheu inicialmente o meio social onde nasceria ou o
bairro que inicialmente moraria ou a família a qual pertenceria, ou ainda, a primeira
escola que frequentaria, isso tudo já estava previamente estabelecido como grupo.
Portanto, os grupos primários são as primeiras organizações que o indivíduo pertencerá,
como por exemplo, a família, o conjunto de amigos e os vizinhos do bairro onde
reside. Trata-se, em verdade, da inserção do ser humano na sociedade. Cabe aqui,
invocar o pensamento de Durkheim (1999), pois segundo ele, o indivíduo não possui
o direito inicial de escolher o grupo/organização que viverá, tendo em vista que tudo
já está preparado para ele (os sistemas – político, religioso, financeiro, jurídico– já
estão todos prontos). Assim sendo, no processo vivido na atualidade, não se constrói
basicamente nada, o que se faz é transformar o ambiente que foi construído.
Por outro lado, os grupos secundários são aqueles construídos pelo indivíduo ao
longo da vida, bem como aqueles em que o membro da sociedade escolheu fazer parte.
Até uma certa fase da vida, o indivíduo desfruta, de forma mais acentuada, dos grupos
primários, posteriormente, ele passa a ter interação com os grupos intermediários:
como a escola, os colegas de escola, os professores da escola etc. Todavia, chega
uma época da vida – como na adolescência, por exemplo – em que o indivíduo irá
escolher/construir as organizações que fará parte – tais escolhas podem ser ou não
dotadas de racionalidade – ou seja, o sujeito passa a fazer determinadas opções
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por certos grupos, e isso, é tido como uma atribuição desse sujeito. Assim, a partir
do momento que o indivíduo passa a existir para a sociedade, do ponto de vista da
escolha, ele passa a construir e pertencer aos grupos secundários. Nessa fase, o sujeito
escolhe, por exemplo, a sua carreira profissional, o gosto pelo estilo de vestuário, o
gosto pelo mundo do consumo, suas preferências musicais.
A verdade é que, independentemente do grupo escolhido pelo indivíduo
emancipado, a sua liberdade, como consequência das preferências desencadeadas
pelas escolhas do sujeito, é inexistente. Isso significa dizer que até mesmo quando
alguém escolhe criar sua própria organização, ele não é completamente livre. Em
outras palavras, a passagem dos grupos primários para os grupos secundários não
significa a conquista da liberdade para guiar as ações de forma arbitrária, porquanto,
como explica Bobbio (2001, p. 23-24), “acreditamos ser livres, mas na realidade,
estamos envoltos em uma rede muito espessa de regras de conduta que, desde o
nascimento até a morte, dirigem nesta ou naquela direção as nossas ações”. Por isso,
se falou anteriormente que a experiência humana é regida por uma cadeia normativa.
Nas escolas infantis, por exemplo, que são grupos intermediários, há regras que
determinarão as condutas que indicarão bons ou maus comportamentos dos alunos, e,
dependendo da natureza do comportamento, o aluno poderá ser punido ou premiado.
Já nas indústrias, que fazem parte dos grupos secundários, o proprietário elabora um
estatuto composto por regras que deverão ser cumpridas por seus funcionários. Nas
igrejas, que também fazem parte dos grupos secundários, as autoridades religiosas
estabelecem regras de condutas para os fiéis. Portanto, existe uma variedade e
multiplicidade de normas, além das normas jurídicas. Sobre isso, Bobbio (2001, p. 26)
aponta que existem também “preceitos religiosos, regras morais, sociais, costumeiras,
regras daquela ética menor que é a etiqueta, regras de boa educação etc.”.
Como dito anteriormente, as sanções são garantia de que as regras serão
cumpridas. Pois bem, se existe uma variedade e multiplicidade de normas, existe
também uma variedade e multiplicidade de sanções. A questão, portanto, é saber
por qual motivo, dentre essa variedade e multiplicidade de sanções que garantem o
cumprimento de múltiplas normas, são as sanções jurídicas que carregam a possibilidade
de serem obrigatoriamente aplicadas.
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Respondendo de forma direta, esta possibilidade existe em virtude da nota
distintiva do Direito em relação a outros conjuntos normativos presentes na sociedade,
como a ética, a moral, a religião ou as normas de trato social. Destacam-se, nesse
ponto, três teorias que desejam demonstrar qual a verdadeira nota distintiva do Direito:
a teoria da coação em ato ou teoria da coação, a teoria da coação em potência ou
teoria da coercibilidade e a teoria da bilateralidade atributiva.
Explica Reale (2002, p. 48), que os adeptos da teoria da coação acreditam ser a
força elemento essencial do mundo jurídico, “é imanente a ele, e, portanto, inseparável
dele”. Já para os pensadores da teoria da coercibilidade, “a coação no Direito não é
efetiva, mas potencial, representando como que uma segunda linha de garantia da
execução da norma, quando se revelam insuficientes os motivos que, comumente,
levam os interessados a cumpri-la” (ibidem). Então, para a primeira teoria aqui
mencionada, um contrato feito entre dois sujeitos será cumprido na medida em que
as partes serão forçadas a obedecerem a cláusulas contratuais tuteladas pela ordem
jurídica, sendo assim, essa teoria não enxerga a voluntariedade do cumprimento
contratual, não vê, portanto, a voluntariedade no mundo jurídico. Enquanto isso,
utilizando o mesmo exemplo, para a segunda teoria, a voluntariedade das partes não
tem qualquer relação com a coação empregada, em primeiro plano, pelo ordenamento
jurídico, todavia, caso descumpram o contrato, haverá garantia de execução da norma
pelo ordenamento jurídico, aqui, portanto, a força é potencial, utilizada em segundo
plano, e não imanente.
Reale (2002) ressalta que, atualmente, não há contentamento dos pensadores
jurídicos pelas teorias da coação ou da coercibilidade, pois estes estão “procurando
penetrar mais adentro na experiência jurídica, para descobrir a nota distintiva essencial
do Direito”. Segundo Reale (2002), essa nota distintiva essencial é a pautada na teoria
da bilateralidade atributiva. A bilateralidade atributiva é
uma proporção intersubjetiva, em função da qual os sujeitos de
uma relação ficam autorizados a pretender, exigir, ou a fazer,
garantidamente, algo. Esse conceito desdobra-se nos seguintes
elementos complementares: a) sem relação que una duas ou mais
pessoas não há Direito (bilateralidade em sentido social, como
intersubjetividade); b) para que haja Direito é indispensável
que a relação entre os sujeitos seja objetiva, isto é, insuscetível
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de ser reduzida, unilateralmente, a qualquer dos sujeitos da
relação (bilateralidade em sentido axiológico); c) da proporção
estabelecida deve resultar a atribuição garantida de uma pretensão
ou ação, que podem se limitar aos sujeitos da relação ou estenderse a terceiros (atributividade) (p. 50, 2002).

Os indivíduos estabelecem relações naturais ao longo da vida, essas relações
podem ou não ser jurídicas, podem ou não, portanto, serem relações dotadas de
bilateralidade atributiva. O que determina se uma relação é jurídica ou não é a própria
norma jurídica. Assim, leciona Bobbio (2001, p. 43) que
relação jurídica é aquele que, qualquer que seja o seu conteúdo,
é tomada em consideração por uma norma jurídica, é subsumida
por um ordenamento jurídico, é qualificada por uma ou mais
normas pertencentes a um ordenamento jurídico.

Então, adaptando um exemplo utilizado por Reale (2002), para a ordem moral é
correto patrocinar um amigo que requereu ajuda financeira em virtude da sua falência,
porém, a conduta do patrocínio não é exigível. O amigo que deixou de patrocinar pode
até sofrer uma sanção, mas uma sanção de ordem moral. Alguns podem achar que
sua conduta foi incorreta, todavia, a conduta não confrontou a ordem jurídica. Ainda,
ao não ajudar o amigo falido, o sujeito poderá ser tomado pelo remorso, sentimento
que Reale (2002) enxerga como uma espécie de sanção interna. Mesmo assim, essas
sanções de ordem moral não tornam obrigatória a conduta do indivíduo que recusou
a ajuda ao amigo falido. Caso a ordem jurídica tornasse essa conduta uma norma, a
concretização do patrocínio não dependeria tão somente da solidariedade do sujeito
em condições de ajudar o amigo falido, mas, nesse caso, a concretização estaria
garantida por uma ordem normativa objetiva, pois independe da subjetividade dos
partícipes. Nos dizeres de Reale (2002, p. 50):
essa validade objetiva e transpessoal das normas jurídicas,
as quais se põem, por assim dizer, acima das pretensões dos
sujeitos de uma relação, superando-as na estrutura de um querer
irredutível ao querer dos destinatários, e o que se denomina
heteronomia.

Através do exemplo apresentado no parágrafo anterior, é possível vislumbrar
a bilateralidade atributiva do Direito. No caso, existe relação que une duas pessoas,
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fato que revela a denominada intersubjetividade, contudo, essa relação, por si só,
não é suficiente para que floresça o direito, é preciso também que essa relação seja
objetiva e transpessoal. Isso significa dizer que as obrigações acordadas no bojo
dessa relação devem ser cumpridas independente da boa ou má vontade dos sujeitos
que se relacionam. Esta é justamente a heteronomia do Direito. Nesse sentido, Reale
(2002, p. 47-48) explica que
Nem todos pagam imposto de boa vontade. No entanto, o Estado
não pretende que, ao ser pago um tributo, se faça com um sorriso
nos lábios; a ele, basta que o pagamento seja feito nas épocas
previstas. Nada mais absurdo e monstruoso do que a idealização
de um homo juridicus, modelado segundo o Direito e destinado
a praticá-lo com rigorosa fidelidade às estruturas normativas.
Há, no Direito, um caráter de “alheiedade” do indivíduo, com
relação à regra. Dizemos, então, que o Direito é heterônomo,
visto ser posto por terceiros aquilo que juridicamente somos
obrigados a cumprir.

Além da intersubjetividade e da heteronomia, que se desdobram em bilateralidade
objetiva, essa relação de bilateralidade necessita de atribuição de garantia do seu
cumprimento. Então, se a norma jurídica ditar que a obrigação deve ser cumprida,
essa obrigação é exigível caso a relação estabelecida entre os sujeitos acordantes seja
válida para o ordenamento jurídico. Caso a obrigação não seja cumprida, a sanção
poderá ser aplicada para forçar o cumprimento da avença.
Outro ponto relevante é saber quem é o responsável por aplicar a sanção.
Segundo Reale (2002), o Estado é o responsável, ou melhor, o Estado “é a organização
da Nação em uma unidade de poder, a fim de que a aplicação das sanções se verifique
segundo uma proporção objetiva e transpessoal”. Assim, segundo Reale (2002, p.
68), mesmo que existam “organismos de coação fora do Estado, é neste que tal fato
se reveste de maior intensidade e vigor”.
4 PRÊMIOS: SANÇÕES OU PRESTAÇÕES?
No início deste trabalho ficou registrado que há divergência acerca da natureza
dos prêmios na Teoria do Direito. Para Hugo de Brito Machado os prêmios são
prestações que integram a estrutura da norma jurídica. Já para Arnaldo Vasconcelos
os prêmios são sanções.
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Machado (2010, passim) sustenta que
a consideração do prêmio como sanção teria o mérito de
demonstrar que o Direito não é coativo, no sentido de que
prescinde da coação para existir (...) O prêmio, na verdade não
é sanção, mas simplesmente uma prestação integrante da estrutura
de outra norma, e isto não quer dizer que a coação integre a
estrutura normativa. Nem quer dizer que o prêmio não seja um
instrumento de estímulo às condutas lícitas, desejáveis, normais,
ou até para estimular o que Arnaldo Vasconcelos denomina
conduta “sobrenormal, ou a adesão a um mais, que ultrapassa o
ordinariamente estabelecido para todos (...) Preferimos entender
que a sanção é uma consequência da não prestação, e que o
prêmio faz parte de uma norma distinta, como prestação. Para
concluirmos que o prêmio é uma prestação não é necessário
rejeitar a estrutura da norma, preconizada pela teoria egológica.
Basta que, advertido da diferença entre norma jurídica e
dispositivo de lei, se admita que um dispositivo de lei pode conter
mais de uma norma, assim como uma norma pode estar dividida,
parte em um e parte em outro, ou em outros dispositivos de lei.
E isto está longe de ser novidade para os estudiosos da Teoria
Geral do Direito. Ressalte-se, finalmente, que a consideração
do prêmio como sanção é inteiramente inútil. Em nada serve à
Teoria do Direito. Aceitamos a argumentação dos que defendem
a sanção premial, no que diz respeito a sua finalidade. O prêmio
na verdade tem por fim estimular condutas desejáveis. E talvez
seja mesmo mais eficaz do que a sanção, para o fim de evitar
os cometimentos contrários ao Direito. Isto tudo, porém, não
quer dizer que ele seja uma sanção. Sua qualificação como tal,
na verdade, é inútil. E além de inútil é inconveniente, porque
torna necessária essa esdrúxula qualificação: sanção premial.
(...). Finalmente, o argumento segundo o qual o prêmio é uma
espécie de sanção porque é um estímulo a condutas normais, ou
sobrenormais, é uma falácia. Incluir o prêmio na categoria das
sanções, denominando-o sanção premial, nada acrescenta em sua
utilidade como estímulo às condutas normais, ou sobrenormais.

Por outro lado, Vasconcelos e Araújo (2017, passim) explanam que
O impasse reside no fato de que muitos juristas ignoram o
conceito de sanção como consequência da perinorma e apenas
o empregam como sinônimo de penalidade. A consequência de
se aceitar essa presunção é que a norma jurídica (e o Direito)
consistiria eminentemente em uma ameaça permanente aos
destinatários, coagindo-lhes de forma incessante para assegurar a
respeitabilidade do ordenamento. Na modernidade, esse problema
da tentativa de incursão da força e da coação na essência do
Direito remonta a Immanuel Kant, e foi fortalecido por Ihering
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e Kelsen. Tanto no âmago dos cientistas do Direito como no
imaginário de outros estudiosos não juristas, como Jürgen
Habermas e Paul Ricoeur, o equívoco se confirma. Conforme
aponta Arnaldo Vasconcelos (2001), o erro fundamental cometido
por todos esses autores foi o de confundir Direito com Estado.
De fato, há na Ciência Política o clássico conceito de Max Weber
(2003, p. 19), segundo o qual o Estado “conseguiu o monopólio
do uso legítimo da força física como meio de dominação nos
limites de um território”. Segundo essa concepção, o Estado
seria, assim, o ente com monopólio do uso da coação. Ainda
que se aceite essa concepção, transcendê-la do Estado para o
Direito, como se houvesse identidade entre ambos, seria ainda
um erro crucial. Identificar o Estado com o Direito, como se
este não existisse fora daquele, é ignorar, completamente, tanto
a existência do Direito natural como a ocorrência de normas
e de regimes jurídicos privados, como foi o contratualismo
durante boa parte da Era Feudal (SALDANHA, 2005). Resulta
descabido o argumento de que o Direito seria, em sua essência,
coativo. Em virtude da especificidade da essência do ser, não
se pode cogitar que um atributo meramente eventual, que pode
ou não ocorrer, constituísse a essência. Não se pode fazê-lo
porque, no momento em que essa eventualidade deixasse de
ocorrer, a essência desapareceria e, sem ela, o “ser” simplesmente
deixaria de ser. Cogitar nessa possibilidade é simplesmente
realizar um verdadeiro malabarismo metafísico para adequar
as propriedades da essência ao mero dissabor dos desejos e
da imaginação pessoais. Aquilo que compõe a essência é, por
definição, uno, imutável, permanente. Jamais poderia a essência
padecer de eventualidade conforme as variáveis do mundo
fenomênico, sendo essa mais uma verificação da já mencionada
incapacidade de os conteúdos afetarem as formas. Dessa maneira,
a essência do Direito é aquilo que lhe é enquanto é. Se houver
alguma possibilidade, ainda que ínfima, de haver Direito sem
coação, não pode pertencer à essência, mas apenas pode se revelar
como um aspecto de sua existência. Indaga, de forma retórica,
Goffredo Telles Júnior (2008, p. 91): “Se a norma jurídica for
definida por meio da coação, seria natural perguntar em que
consiste a norma jurídica antes da violação dela”. Se o Direito
fosse sempre coativo, somente haveria direito após a violação da
norma jurídica. Percebem-se dois equívocos comuns à doutrina
jurídica: primeiro, que a coação não faz parte da essência do
Direito; segundo, que a coação não se confunde com a sanção.
Ao passo que a coação é, na verdade, mero instrumento acidental
do Direito, a sanção é um elemento da estrutura lógico-formal
da norma jurídica, é precisamente a consequência da perinorma.
A sanção serve de mero veículo incidental para o caso de não
cumprimento da conduta ideal prescrita na endonorma em seus
exatos termos. Esse veículo pode desembocar na autorização
para que se proceda à coação, como último recurso. Mas pode
também não fazê-lo, como sói ocorrer muitas vezes. A sanção,
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como elemento da perinorma na estrutura lógico-formal da
norma jurídica, é apenas um casulo que pode ser preenchido
com determinações diversas. O que se chama sanção é apenas
uma consequência de um dos juízos hipotético-condicionais que
formam o juízo disjuntivo da norma. Como forma, a sanção pode
ser preenchida por conteúdos diversos. Será dita sanção punitiva
se, no caso concreto, a sanção for uma consequência negativa
por uma conduta a menor da desejável, ou será dita sanção
premial se, no caso concreto, a sanção for uma consequência
positiva por uma conduta a maior da desejável, sobrecomum.
Sendo a sanção pertencente ao mundo das formas lógicas, seu
conteúdo prescritivo, quer seja ele positivo, quer negativo,
premial ou punitivo, não lhe afetará em sua natureza. A essência
da sanção está precisamente em ser a consequência prescrita na
perinorma, e essa essência não é influenciada pelo conteúdo que
lhe preencherá, como forma que é. Logo, seja esse conteúdo
punitivo ou premial, a sanção continuará a ser o que é, pois sua
essência formal não é afetada pelas variáveis do mundo das
coisas que existem. Por essa razão, não se pode concordar com
o entendimento de Hugo de Brito Machado (2014, p. 351), para
quem apenas a sanção punitiva pertenceria ao consequente da
perinorma, ao passo que a sanção premial seria, na verdade, o
consequente de outra endonorma diversa e autônoma: “O prêmio,
na verdade, não é sanção, mas simplesmente uma prestação
integrante da estrutura de outra norma [...]”. Essa diferença
no tratamento lógico-formal entre uma sanção punitiva e uma
sanção premial, na estrutura da norma jurídica, fundamentada
apenas no conteúdo da sanção, não pode prosperar. Isso porque,
dada a estrutura formal da norma jurídica, apenas sob o ponto de
vista formal é que se poderia realizar alguma distinção, jamais
com base em seu conteúdo. Pela mesma razão que a existência
não afeta a essência, o conteúdo punitivo ou premial da sanção
não pode afetar sua forma lógica. Os critérios balizadores de
uma aproximação ou de um distanciamento entre elementos
endonormativos ou perinormativos das normas jurídicas devem
ser feitos sempre com base em critérios lógico-formais, nunca
com base em seu conteúdo.

À primeira vista, o embate jurídico apontado acima pode ser sintetizado como
uma divergência acerca da verdadeira estruturação da norma jurídica. Para que esse
problema seja confirmado, é preciso entender como a norma jurídica é estruturada
segundo a teoria egológica de Carlos Cossio, teoria essa que foi invocada pelos
autores opositores em seus trabalhos.
Antes disso, é preciso ter em mente que nem toda norma jurídica tem por objetivo
imediato disciplinar o comportamento dos indivíduos ou dos grupos sociais, isso
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significa que nem toda norma jurídica pode ser vista sob a perspectiva kelseniana de
que “a norma jurídica é sempre redutível a um juízo ou proposição hipotética, na qual
se prevê um fato (F) ao qual se liga uma consequência (C)”. Reale (2002) menciona
que existem também normas que objetivam organizar e estruturar o funcionamento
dos órgãos do Estado ou que fixam atribuições, na ordem pública ou privada, que são
denominadas normas de organização. Desse modo, segundo Reale, “nestas espécies de
normas nada é dito de forma condicional ou hipotética, mas sim categórica, excluindo
qualquer condição”, assim, estas normas são fundadas em um juízo categórico, e
não hipotético.
Hans Kelsen identificou a estrutura lógico-formal da norma jurídica de forma
diferente da identificação promovida por Carlos Cossio. Nesse sentido, Vasconcelos
e Araújo (2017, passim) dissertam que:
Ao estudar a estrutura lógico-formal da norma jurídica, Hans
Kelsen (1986) a identificou como se fora um juízo hipotéticocondicional, segundo o qual, na norma, se identificariam dois
elementos: uma hipótese prevista e uma consequência prescrita.
A relação lógica entre ambos os elementos, segundo Kelsen, é
regida pelo operador lógico condicional, que, conforme exposto
oportunamente, exprime um vínculo de implicação entre o
elemento hipotético e a consequência, de modo que, uma vez
ocorrida aquela, esta também o é: dada determinada hipótese, deve
ser uma consequência. Esse juízo hipotético-condicional exprime
um dever-ser, segundo o qual, dada uma hipótese específica,
deve ser uma consequência respectiva, ambos os elementos prédeterminados na norma. Ocorre que, por estipular um dever-ser
(uma norma deôntica), esse juízo hipotético-condicional necessita
de uma garantia da sua validade e da respeitabilidade de seus
efeitos. Para tanto, há outro juízo, também hipotético-condicional,
que elenca, como sua hipótese, não a conduta (consequência)
originariamente desejada, mas sim sua eventual violação, ao que
estabelece uma consequência sancionatória. Ocorre que, para
Kelsen, o cerne da norma jurídica é não a conduta pretendida,
mas a sanção pelo seu descumprimento. O autor não apenas
albergou o ilícito ao Direito, mas lhe conferiu um lugar de
destaque ao se referir à norma sancionatória como verdadeira
“norma primária”, ao passo que a norma que estipularia a
conduta desejada seria meramente uma “norma secundária”.
A concepção de Kelsen, por isso mesmo bastante criticada,
restou formulada na seguinte configuração: caso não ocorra a
consequência C, deve ser a sanção S (norma primária); dada
hipótese H, deve ser a consequência C (norma secundária). A
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consequência prática está em que o Direito, para Kelsen, orbita
em torno do ilícito, o que não é de modo algum uma conduta
antijurídica, já que, ao contrário, esse ilícito é o pressuposto
hipotético da medida sancionatória, a norma primária. (...). Ao
contrário de Kelsen, Carlos Cossio (1964) concebeu a norma
jurídica não como um juízo hipotético-condicional, mas sim como
um juízo disjuntivo. Sabe-se que, dentre os juízos disjuntivos, há
o inclusivo e o exclusivo, como foi demonstrado oportunamente.
A diferença entre ambos, rememore-se, reside em que o juízo
disjuntivo inclusivo admite a ocorrência simultânea de ambas as
proposições, como na comunicação: “um ou outro ou ambos”, ao
passo em que o juízo disjuntivo exclusivo não o admite: “apenas
um ou outro, mas jamais ambos”. À diferença de Kelsen, que
atribuiu primariedade à norma sancionadora, Cossio apenas
a concebeu como suporte (perinorma) à conduta desejada, de
modo que o cerne da norma deve ser não a sanção, ou a força
(em sua concepção), mas sim a conduta pretendida dentro da
normalidade. A sanção que, para Kelsen, é o cerne do Direito,
para Cossio, passa a ser mero suporte à endonorma, mas ambos
ainda a concebem no sentido meramente coativo.

Para ficar clarividente as visões estruturais da norma jurídica, basta imaginar,
por exemplo a norma que prevê o imposto sobre propriedade de veículo automotor.
Nessa norma, o cidadão que for proprietário de veículo automotor deverá pagar o
referido imposto, contudo, caso não cumpra sua obrigação de pagamento, sofrerá
as consequências de uma sanção. Na visão de Kelsen (1999), a norma primária é
configurada nos seguintes moldes: caso ocorra a não realização do pagamento, ou
seja, a não realização da consequência (C), a sanção deve ser aplicada (S); já a norma
secundária é posta da seguinte maneira: caso ocorra a aquisição de propriedade de
veículo automotor, ou seja, a realização da hipótese prevista em norma (H), então o
pagamento do tributo deve ser realizado (C). Percebe-se, então, que Kelsen “conferiu
um lugar de destaque ao se referir à norma sancionatória como verdadeira “norma
primária”, ao passo que a norma que estipularia a conduta desejada seria meramente
uma “norma secundária” (VASCONCELOS e ARAÚJO, 2017, p. 72). Não é por
outro motivo que Vasconcelos (ibidem) observa que para Kelsen o Direito orbita
em torno do ilícito, justamente em razão do destaque dado pelo jurista austríaco à
norma sancionatória.
Já para Carlos Cossio, a norma jurídica é disjuntiva inclusiva, sendo apresentada
da seguinte forma:
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dada hipótese H, deve ser a consequência C, ou, dado o não
cumprimento da consequência C, deve ser a sanção S. Nessa
concepção, o cerne da norma passa a ser o modal disjuntivo
(“ou...”) que une dois juízos hipotéticos (“deve ser”), não mais
os operadores deônticos isoladamente (VASCONCELOS e
ARAÚJO, 2017, p. 72).

Assim, utilizando ainda o exemplo do parágrafo anterior, a forma lógica da
norma é apresentada da seguinte maneira: caso ocorra a aquisição de propriedade de
veículo automotor, ou seja, a realização da hipótese prevista em norma (H), então o
pagamento do tributo deve ser realizado (C), ou, dada a realização do pagamento,
portanto, a não realização da consequência (C), a sanção deve ser aplicada (S).
Outrossim, sobre a estrutura da norma vista sob a perspectiva da teoria egológica
de Cossio, Vasconcelos e Araújo (2017, p. 73) explicam que
Ao se recortar a norma completa exatamente em seu disjuntor,
tem-se o que Cossio denominou endonorma e perinorma.
A última é o juízo hipotético-condicional sancionador, um
verdadeiro suporte à endonorma, que, a seu turno, seria a hipótese
condicionante da conduta desejada, dentro da normalidade.

A essa luz, a endonorma é “a proposição que enuncia um dever, impõe uma
conduta, verificada uma hipótese” (BETIOLI, 2011, p. 176), assim, essa parte da
estrutura normativa é formulada do seguinte modo: se for H, então deve ser C. Nesse
caso, “H” é a hipótese prevista em norma e “C” é a conduta obrigatória a ser seguida.
Já a perinorma é proposição que enuncia desconformidade com a conduta imposta
pela endonorma e a sanção decorrente da transgressão da conduta exigida, portanto,
essa engrenagem da estrutura normativa pode ser vista como: se for não C, então
deve ser S. Aqui, “não C” é o não cumprimento da conduta imposta e “S” a sanção
aplicável ao violador da conduta.
Conhecida a estrutura da norma jurídica segundo a teoria egológica, é possível
agora demonstrar se o embate acerca da natureza dos prêmios da Teoria do Direito é
focado em uma problemática estrutural. Nessa perspectiva, Arnaldo Vasconcelos entende
que os prêmios ou recompensas fazem parte da perinorma, enquanto consequência
jurídica positiva do cumprimento da obrigação prevista na endonorma. Dessa forma,
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é viável identificar a fórmula que demonstra a sanção premial na estrutura da norma
jurídica por meio da conjugação de três proposições hipotéticas: se for H, então deve
ser C (endonorma); se for não C, então deve ser Spu (perinorma negativa, sendo que
Spu é a sanção punitiva); se for C, então deve ser Spr (perinorma positiva, sendo
que Spr é a sanção premial).
Dentro da mesma perspectiva, Hugo de Brito Machado enxerga os prêmios
como prestações alocadas na endonorma, quando prescreve que “a sanção é uma
consequência da não prestação, e que o prêmio faz parte de uma norma distinta,
como prestação” (MACHADO, 2010). Com isso, invocando a conjugação com três
proposições hipotéticas anteriormente utilizada, a fórmula que apresenta a prestação
premial na estrutura da norma jurídica é disposta da seguinte maneira: se for H1, então
deve ser C1 (endonorma1); se for não C1, então deve ser S (perinorma); se for C2,
então deve ser P2 (endonorma2, sendo que C2 é a conduta que excede positivamente
a conduta espera em C1, e, P2 é o prêmio em formato de prestação).
5 CONCLUSÃO
Nessa ótica puramente formal, o embate estrutural, por si só, não é capaz de
solucionar a divergência, sendo necessário outro critério para definir o que de fato
são os prêmios. Retorna-se, nesse ponto, à definição de sanção proferida por Miguel
Reale, qual seja, a de que a sanção é todo e qualquer processo de garantia daquilo que
se determina na norma jurídica. Nesse sentido, o prêmio é garantia da norma jurídica
de conduta, pois tem por finalidade estimular condutas desejáveis (MACHADO, 2010).
Pode-se argumentar que o prêmio não pode ser concebido como garantia,
tendo em vista que há possibilidade de não concessão do prêmio, e, a não ocorrência
da concessão do prêmio demandaria uma sanção repressiva, com isso, em última
análise, os prêmios seriam meras prestações garantidas por uma punição. Todavia,
esse argumento é insustentável na medida em que há também possibilidade de não
cumprimento da punição imposta ao infrator da conduta. Em verdade, o que sustenta
a possibilidade de cumprimento da conduta imposta pela norma é a bilateralidade
atributiva do Direito, sendo a sanção parte do processo de garantia do que se determina
na norma jurídica.
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Nessa lógica, os prêmios são considerados sanções enquanto garantia do
cumprimento do conteúdo emanado da norma jurídica. Trata-se da formulação mais
simples para solucionar o antagonismo das teorias apresentadas, porquanto evita
que dois termos distintos – prestação e sanção – tenham a mesma função dentro da
estrutura da norma jurídica, que é a função de garantia. Sustenta-se essa afirmação no
princípio segundo a qual a melhor teoria é a de formulação mais simples. Inclusive,
impende salientar que esse princípio foi invocado por Hugo de Brito Machado para
sustentar sua posição.
Outro argumento que reforça a consideração dos prêmios como sanções é
sustentado por Bobbio (2007, p. 21-22). Segundo o autor italiano,
o papel do direito na sociedade é comumente considerado do
ponto de vista da sua função predominante, que sempre foi aquela,
mais passiva que ativa, de proteger determinados interesses
mediante a repressão de atos desviantes. Não há dúvida de que a
técnica das sanções negativas é a mais adequada para desenvolver
esta função, a qual é, ao mesmo tempo, protetora em relação
aos atos conformes e repressivas em relação aos atos desviantes.
Contudo, a partir do momento em, devido às exigências do
Estado assistencial contemporâneo, o direito não mais se limita a
tutelar atos conformes às próprias normas, mas tende a estimular
atos inovadoras – e, portanto, a sua função não é mais apenas
protetora, mas também promocional –, surge, paralelamente
ao emprego quase exclusivo das sanções negativas, as quais
constituem a técnica específica da repressão, um emprego, não
importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida
a uma técnica de estímulo e propulsão a atos considerados
socialmente úteis, em lugar da repressão de atos considerados
socialmente nocivos.

Portanto, a ampliação do papel do direito na sociedade modificou a estrutura
da garantia de cumprimento da norma jurídica. Assim, não há mais espaço somente
para considerar a sanção em seu aspecto negativo.
Bobbio (2007) identifica diversas espécies de prêmios quando da aplicação da
sanção positiva. Essa identificação tem como pressuposto a noção de que as sanções
negativas são reações de restituição do mal ao mal e as sanções positivas são reações
de restituição do bem ao bem. Em vista disso, para Bobbio (ibidem), os prêmios são
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reações benéficas ante a realização de condutas também benéficas. Essas reações
benéficas podem ser compreendidas em diversas espécies.
Leciona o jurista italiano que, dentro de uma primeira classificação tradicional,
os bens do prêmio podem ser materiais, imateriais e mistos. Bobbio (2007) não
conceitua, nem exemplifica o que poderiam ser bens do prêmio materiais, imateriais e
mistos, contudo, o escritor traz exemplos do que viria a ser o mal do castigo material,
imaterial e misto, ao descrever que
o mal do castigo pode ser material (por exemplo, o confisco
do patrimônio), imaterial (por exemplo, uma censura pública)
ou misto (por exemplo, a perda de um direito que é meio para
adquirir ou buscar para si vantagens materiais e imateriais)
(2007, p. 24-25).

Através desses exemplos é presumível como podem ser os bens do prêmio
materiais, imateriais e mistos. Nesse rumo, o bem do prêmio material pode ser a
concessão de um desconto para o contribuinte que paga o tributo antecipadamente,
já o imaterial pode ser uma honraria, por fim o misto pode consistir no ganho de um
direito para adquirir ou buscar para si vantagens materiais ou imateriais.
Na órbita de classificação diversa, Bobbio (2007) assenta que os bens do prêmio
poderão ser econômicos (por exemplo, a concessão de desconto ao contribuinte
que paga um imposto antecipadamente), sociais (por exemplo, o direito a visitar
uma área reversada a comunidades protegidas pelos órgãos estatais, em razão da
sua representatividade histórica), morais (por exemplo, premiação de honra ao
mérito) e jurídicos (por exemplo, os privilégios concedidos ao réu que delata os
seus parceiros de crime).
Ao estabelecer as distinções entre as sanções positivas e as sanções negativas,
Bobbio (2007) acaba revelando as funções dos prêmios no âmbito jurídico. Tais
funções podem ser divididas em: atributiva e privativa; retributiva e compensatória;
preventiva e sucessiva. Desde logo, cabe ressaltar que as funções têm como objeto
comum o comportamento do indivíduo. Ainda cabe dizer que essas funções são
distribuídas de igual modo no âmago das sanções negativas.
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Extrai-se a essência das funções atributiva e privativa quando Bobbio (2007,
p. 24-25) menciona que “o bem do prêmio pode consistir tanto na atribuição de uma
vantagem quanto na privação de uma desvantagem”. A atribuição de uma vantagem,
portanto, corresponde à função atributiva, enquanto a privação de uma desvantagem
corresponde à função privativa.
No que tange às funções retributiva e compensatória, a função retributiva
consiste em “uma reação favorável a um comportamento vantajoso para a sociedade”,
enquanto isso, a função compensatória visa “compensar o agente pelos esforços e pelas
dificuldades enfrentadas, ou pelas despesas assumidas, ao proporcionar à sociedade
uma vantagem” (BOBBIO, 2007, p. 26).
No que diz respeitos às funções preventiva e sucessiva, a função preventiva
trata das “medidas que tendem a promover o comportamento desejado, suscitando
uma esperança”, já a função sucessiva é representada pelas “medidas que se seguem
ao comportamento, com uma reação favorável quando o comportamento é o desejado”
(BOBBIO, 2007, p. 26).
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LITIGÂNCIA REPETITIVA, MOROSIDADE E
SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES: POR UMA
SISTEMATIZAÇÃO DOS MECANISMOS JUDICIAIS DE
ENFRENTAMENTO
Elvio Ibsen Barreto de Souza Coutinho1
RESUMO: A concepção de acesso à Justiça, em sua dimensão substancial, ensejou a necessidade de
se racionalizarem os julgamentos, especialmente quando se passou a observar a sobrecarga do Poder
Judiciário e a necessidade de obediência ao Princípio da Razoável Duração do Processo. O presente
trabalho teve a pretensão de sistematizar os mecanismos judiciais de enfrentamento das demandas
repetitivas. A essência do presente artigo consiste em despertar a atenção para o Sistema Brasileiro de
Precedentes, com enfoque no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que resultará em aumento
do dinamismo na apreciação das lides que lhes competem em prol da segurança jurídica e da isonomia.
Como resultado, notou-se que a utilização cotidiana do julgamento imediato de improcedência da lide,
da súmula vinculante, do julgamento por amostragem quanto aos recursos especial e extraordinário
e os pedidos de uniformização no âmbito dos Juizados especiais é medida impositiva, caso o meio
consensual de resolução dos conflitos se mostre inviável, dentro do que se convencionou denominar
de sistema multiportas.
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Demandas repetitivas. Sistematização.

1 INTRODUÇÃO
O quantitativo de processos em trâmite, segundo dados do Relatório “Justiça
em Números” de 2018 do Conselho Nacional de Justiça2, mostra-se exorbitante, de
modo que, na atual conjuntura brasileira, o acesso à justiça não deve ser simplesmente

1

2

Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado da Bahia (2007). Possui Pós-Graduação lato sensu
em Direito Público,especialização esta promovida e certificada pela Faculdade Maurício de Nassau e realizada
pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco,ESMAPE. Possui Pós-Graduação lato sensu em Direito do
Trabalho, especialização esta promovida e certificada pela Universidade Cidade de São Paulo-UNICID. Atualmente
é Juiz de Direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e Professor efetivo da Universidade
Estadual do Piauí-UESPI. Ex-Professor Contratado da FACISA - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de
Araripina-PE.Mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, com diploma
validado pela Universidade de Brasília.E-mail: elvioibsc@bol.com.br e Contato telefônico: (86)99993-4971.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números -CNJ. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/
files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf Acesso em: 09 de junho de 2019.
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o direito de obter uma prestação jurisdicional, mas que esta seja célere e efetiva3.
Como se não bastasse isso, no primeiro grau de Jurisdição está o maior volume
processual, indicando a necessidade de uma política de priorização, com a utilização
de mecanismos e recursos adequados.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elenca os Direitos e
Garantias Fundamentais, dentre eles o Acesso à Justiça, sendo também assegurada a
razoável duração do processo nos termos do Art. 5°, inciso LXXIII. Nesse contexto,
faz-se necessário discutir as causas da morosidade4 do Poder Judiciário brasileiro em
cotejo com o Princípio constitucional da Razoável Duração do Processo e os graves
prejuízos advindos de um Sistema de Justiça deficiente, utilizando-se como referencial
teórico as “três ondas renovatórias”, segundo Mauro Cappelletti.
O elevado número de processos e uma cultura baseada no litígio são os
catalisadores que impedem uma solução rápida da lide. A questão torna-se mais grave
quando inúmeros processos têm origem em demandas individuais com a mesma causa
de pedir ou com determinado litigante habitual. A par disso, os integrantes do sistema
de justiça devem buscar alternativas viáveis para reduzir o tempo de julgamento das
sobreditas demandas repetitivas.
Nesse contexto, o descompasso entre os processos entrados e julgados
causou um congestionamento da Justiça. Esse acúmulo, no acima citado relatório
da “Justiça em Números” do Conselho Nacional de Justiça, foi denominado de “Taxa
de Congestionamento”. A referida taxa apresenta-se mais elevada no âmbito da
Justiça comum estadual (74,5%), de modo que os maiores índices, de acordo com o
porte do Tribunal, são: dentre os tribunais de pequeno porte, o Tribunal de Justiça do
3

4

Para Kazuo Watanabe, o acesso à ordem jurídica justa compreende não apenas o ingresso com a demanda
judicial, mas também “(1) o direito à informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à organização
de pesquisa permanente a cargo de especialistas e ostentadas à aferição constante da adequação entre a ordem
jurídica e a realidade sócio-econômica do país; (2) direito de acesso à justiça adequadamente organizada e formada
por juízes inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa;
(3) direito à pré-ordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; (4)
direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais características”
(WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO,
Cândido Rangel. Participação e processo. São Paulo: Ed. RT, 1988. p. 135).
Nalini pondera que “O Judiciário padece mais por falta de eficiência do que por falta de seriedade. [...] Uma
justiça que, se vier a ser mais pronta e inteligível, gozará do apreço devotado pela comunidade àqueles que a
servem adequadamente” (NALINI, 2000, p. 166).
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Estado de Alagoas, com Taxa de Congestionamento bruto de 76,9%; de médio porte,
o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com 76,9%; e, de grande porte, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com 80,1%.
É de se salientar, contudo, que, mais do que julgar as demandas com celeridade,
deve-se privilegiar a qualidade, a isonomia e a própria segurança jurídica das decisões,
ao evitar que demandas de grande similitude tenham resultados díspares. Nesse viés,
num sistema marcadamente civil law, como o nosso, fazer uso adequado de soluções
coletivas, preferencialmente pré-processuais e consensuais, é medida impositiva, no
intuito de contribuir com a prestação jurisdicional.
O presente artigo abordará, além das possíveis causas da morosidade judicial,
a necessidade premente de sistematização das ferramentas judiciais aptas, como a
utilização da improcedência liminar em situações de demandas repetitivas5, a fomentar
a pacificação social de forma satisfatória, ou seja, reduzindo-se o tempo de resolução
de conflitos e privilegiando-se a segurança jurídica e a isonomia.
No presente artigo, também haverá o detalhamento das vantagens advindas da
sistematização das soluções judiciais para as referidas demandas, que, na doutrina
de Teresa Arruda Alvim Wambier6, são as seguintes:
i.

mais efetividade do processo, na medida em que, uma vez decidida a questão
de maneira reiterada, o gasto de atividade jurisdicional e das partes tende
a ser menor na solução da mesma questão em casos futuros;

ii. maior respeito ao princípio da isonomia, por estar dando-se tratamento
igual, ou seja, a mesma resposta jurisdicional a casos idênticos; e
iii. maior previsibilidade e tranquilidade para o jurisdicionado, representações
do princípio da segurança jurídica, que estaria sendo prestigiado a partir
do momento em que há um sistema voltado a garantir que a resposta do
Poder Judiciário, órgão constitucionalmente competente para dar a última
5

6

A existência de demandas repetitivas é institucionalmente reconhecida e expressamente incluída nos macrodesafios
para a Gestão Estratégica do Judiciário Brasileiro no período de 2015-2020, nos termos da Resolução nº 198/2014,
editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Teresa Arruda Alvim Wambier, Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 153.
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palavra sobre a interpretação e aplicação da lei, é respeitada nos casos
pendentes e terá respaldo pela aplicação futura.
Nessa ordem, serão sistematizados os principais instrumentos judiciais para
o enfrentamento das demandas de massa e propostas sugestões, com vistas a um
melhor equacionamento do atual quadro de ineficiência do Judiciário, causado pelo
excesso de litigiosidade decorrente das referidas demandas.
2 O EXCESSO DE LITIGIOSIDADE
A crise do Poder Judiciário decorre da incapacidade de prestação de um serviço
adequado frente à excessiva litigiosidade. A cultura do litígio revela a fragilidade do
Sistema de Justiça, abarrotando os tribunais de processos, o que se traduz em violação
à razoável duração do processo.
Permitir Acesso à Justiça não se trata simplesmente do Direito de obter uma
prestação jurisdicional, mas que esta seja célere e efetiva. Doutrina nesse sentido o
jurista Mauro Cappelletti:
O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos
direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de
direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para
sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser
encarado como requisito fundamental – o mais básico dos direitos
humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que
pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos
(CAPPELLETTI, 1998, p.11/12).

Mais importante do que se constatar uma sobrecarga do Poder Judiciário, fazse necessário investigar as causas que embasam a explosão da litigiosidade com o
escopo de, ao menos, minimizá-las. Assim, as causas mais relevantes são as seguintes:
i.

Grau de desenvolvimento econômico, cultural e social;

ii. Litigantes habituais.
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2.1 Grau de desenvolvimento econômico, cultural e social
Aponta-se que a cultura do litígio advém do grau de desenvolvimento de
determinada coletividade, contudo não é possível afirmar que quanto maior o grau
de desenvolvimento de determinada sociedade, maior a propensão de busca do Poder
Judiciário, e vice-versa.
A doutrina de Boaventura Souza Santos, Maria Manuel Leitão e João Pedroso7
aponta na mesma direção:
Sendo condicionado pelo nível de desenvolvimento, o padrão de
consumo da justiça atua por sua vez sobre ele, potencializando-o
ou limitando-o. Acresce que o aumento do desenvolvimento
socioeconômico não induz necessariamente ao aumento da
litigação; em geral; pode induzir um aumento em certas áreas ou
tipos de litigação ao mesmo tempo que induz uma diminuição
noutras. Por essa tripla interação, a análise das relações entre
o desempenho dos tribunais e o nível de desenvolvimento
socioeconômico é central a toda a sociologia judiciária.

É de salientar que a presente condicionante não pode ser analisada isoladamente
para fins de aferição da litigiosidade, já que é crível que existem sociedades com grau
similar de desenvolvimento socioeconômico, mas que apresentam graus diversos de
sobrecarga do Judiciário.
Independentemente disso, sabe-se que a desigualdade de renda é fonte geradora
e de perpetuação indevida de litígios, principalmente se considerarmos a realidade
brasileira. No nosso sentir, o acesso à justiça em sua dimensão substancial está
intimamente ligado a uma igualdade efetiva entre as partes. Como pondera Marcacini8:
A isonomia deve [...] ser entendida substancialmente. Todos
devem ter as mesmas chances de atingir o conteúdo da norma,
a finalidade a que se presta [...]. No plano do direito material,
[isto] significa que todos devem ter a possibilidade de ser
titulares dos direitos que o ordenamento jurídico lhes confere
e de efetivamente exercê-los. No plano processual, o acesso à
Justiça e a possibilidade de litigar em igualdade de condições
se impõe. Todos devem poder exercer, substancialmente, todo o
7

8

SANTOS, Boaventura; LEITÃO, Maria Manuel; PEDROSO, João. Os tribunais nas sociedades contemporâneas.
Centro de Estudos Sociais; Coimbra, 1995.
MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2001
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conjunto de direitos e faculdades que a lei processual assegura
aos litigantes.

Contudo, na realidade brasileira, o que se percebe é a existência de grandes
litigantes, de demandas relacionadas ao Direito Público e ao Direito Privado, que
conseguem vantagens decorrentes da morosidade e da inefetividade do Judiciário.
2.2 Litigantes habituais
A partir de uma distinção entre demandas de direito público e de direito
privado, é crível que existam partes que se repetem à exaustão. Naquelas, teremos verbi
gratia as pessoas jurídicas de direito público, como entes federativos e autarquias;
nestas, teremos as empresas de telefonia e instituições financeiras.
Os litigantes habituais, também denominados de “repeat players”9, apresentam
algumas vantagens que podem ser sintetizadas da seguinte forma, nas lições de José
Roberto Freire Pimenta (2001, p. 157):
a) maior experiência com o Direito, que lhes possibilita melhor
planejamento de cada litígio e do conjunto de litígios em que
eles estão ou estarão envolvidos;
b) o litigante habitual tem economia de escala, porque tem mais
casos (o que significa que, para cada um deles, ser-lhe-á menos
oneroso atuar em Juízo; por exemplo, em se tratando das mesmas
lesões eventualmente cometidas contra um número expressivo
de empregados, suas defesas e seus meios de prova serão sempre
iguais, padronizados ou ao menos semelhantes);
c) o litigante habitual tem oportunidades de desenvolver relações
informais com os membros da instância decisora (que, embora
não sejam capazes de influenciar o conteúdo de suas decisões
imparciais, não deixam de constituir uma vantagem adicional,
ao menos para lhe permitir saber qual a melhor maneira de
se conduzir ao longo dos feitos e de se argumentar da forma
mais persuasiva possível, em função de seu conhecimento das
posições de cada julgador, já manifestadas em casos similares);
d) ele pode diluir os riscos da demanda por maior número de
casos (o que por sua vez vai diminuir o peso de cada derrota,
que será eventualmente compensado por algumas vitórias);

9

Expressão inglesa admitida no Direito Brasileiro através dos ensinamentos de Marc Galanter.
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e) ele pode testar estratégias diferentes com determinados casos (de natureza
material ou processual), de modo a criar precedentes favoráveis em pelo menos alguns
deles e a garantir expectativa mais favorável em relação a casos futuros.
A atuação morosa ou tímida do Judiciário, ao atribuir indenizações módicas
por exemplo, acaba por criar nos litigantes habituais a expectativa de que compensa
aguardar uma solução judicial ao invés de prestar um melhor atendimento ao usuário
do serviço ou resolver a demanda administrativamente, solicitando do interessado
documentação suplementar para comprovar o direito alegado nas situações envolvendo
a Administração Pública.
A par do exposto, infere-se que a atuação do Poder Judiciário nas multicitadas
demandas repetitivas ultrapassa o interesse meramente das partes envolvidas para
determinar o comportamento dos futuros litigantes, vale dizer, se buscarão a atuação
consensual para evitar o litígio judicial ou se valerá à pena arcar com eventual
morosidade ou falta de efetividade deste Poder.
3 “ONDAS RENOVATÓRIAS”: MAURO CAPPELLETTI E O ACESSO
À JUSTIÇA
Em qualquer análise do acesso à justiça, não se mostra adequado se afastar dos
conceitos trazidos por Mauro Cappelletti quanto às denominadas “ondas renovatórias”,
no sentido de se identificar as barreiras mais relevantes à efetividade e as formas de
superá-las. Sua doutrina está calcada em três etapas, conforme segue.
3.1 Primeira onda renovatória: aspecto econômico do processo
Volta-se à prestação de assistência judiciária aos mais pobres. A existência de
custas judiciais elevadas e a simples ausência de causídico para representar os interesses
da parte hipossuficiente são variáveis que impedem o acesso à justiça de modo isonômico
e efetivo. Ligada ao aspecto econômico, enfatiza que a falta de recursos pode levar a
parte menos favorecida a abdicar de seus direitos ou a aceitar acordos ínfimos.
Infere-se, por assim dizer, que o principal intento dessa primeira onda foi garantir
o acesso à Justiça aos demandantes de baixa renda, assegurando-lhes assistência jurídica
integral e gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
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O Código de Processo Civil de 2015 regula a temática referente às custas entre
os artigos 98 a 102. Da simples leitura, infere-se que, no que se concerne às pessoas
físicas, adotou-se a Teoria presumicionista para fins de gratuidade judiciária, sendo
que, para as pessoas jurídicas10, faz-se necessária a comprovação de não possuir
rendimentos para arcar com as custas das demandas.
3.2 Segunda onda renovatória: natureza do conflito e a capacidade das
partes em juízo
Versou sobre o problema de representação dos interesses difusos, demonstrando
a necessidade de se reorganizar o ordenamento jurídico ante o surgimento dos direitos
de cunho prestacional.
A lei de Ação Popular, a de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do
Consumidor são algumas normas que surgiram com o intuito de proteger os direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos, demonstrando que a visão de cunho
eminentemente individualista do processo era incapaz de proteger os direitos nominados
linhas atrás. Na mesma direção a doutrina de Mauro Cappelletti, “a visão individualista
do devido processo judicial está cedendo lugar rapidamente, ou melhor, está se
fundindo com uma concepção social, coletiva”11.
Seguindo a premissa de celeridade e economia processuais, o Código de Processo
Civil de 2015 trouxe importantíssimo instrumento no Art. 139, inc. X, que permite ao
Juiz oficiar o Ministério Público e a Defensoria Pública (ou outros legitimados a que
se referem a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor) sempre
que se deparar com diversas demandas individuais sobre a mesma matéria de fato.
A disposição tem o objetivo de conferir efetividade e agilidade à prestação
jurisdicional, possibilitando a solução, em menos tempo, de um número maior de
processos, bem como a propositura de demandas individuais que tratem da mesma
controvérsia submetida à apreciação por meio da ação coletiva.

10

11

Nesse sentido: Enunciado de Súmula nº 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Op. cit., Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 51.
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A regra jurídica não substitui o art. 333 e a previsão nele constante de “conversão
da ação individual em ação coletiva”, e que foi vetado, por razões insustentáveis,
quando da promulgação do Código vigente.
3.3 Terceira onda renovatória: meios alternativos de resolução dos conflitos
e simplificação dos procedimentos
A partir da constatação de que a cultura da judicialização não constitui o meio
mais adequado para a resolução de conflitos, há a preferência por meios extrajudiciais,
como a arbitragem, acordos extrajudiciais, termo de ajustamento de conduta, entre
tantos outros instrumentos aptos à pacificação social.
Isso porque, pelo caráter permanente de alguns vínculos, a justiça conciliatória
possui potencialidade de constituir uma melhor opção do que o litígio judicial para
a resolução da lide, pois a conciliação, além de ser o veículo mais rápido e menos
custoso para a pacificação do conflito, tem a possibilidade de preservar ou restaurar a
relação entre as partes litigantes, para o que dificilmente servirá uma sentença judicial.
A presente onda renovatória estimula ainda o aperfeiçoamento do Judiciário
por meio da especialização de procedimentos e Tribunais, simplificação de leis e do
próprio direito, ou por meio da otimização da prestação jurisdicional, utilizando-se,
para isso, dos avanços tecnológicos e científicos no processo judicial. Aqui podemos
inserir o Juizado especial, cuja atribuição de resolver causas de menor complexidade
ainda precisa ser melhor gerida para se alcançar a função a ele atribuída por norma
constitucional.
A obra de Garth e Cappelletti, apesar da enorme contribuição para o acesso à
justiça, deixou uma lacuna no que pertine à humanização dos profissionais jurídicos.
Observando essa omissão, o professor Kim Economides escreveu interessante
artigo intitulado “Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia
versus metodologia?”, no qual propôs o estudo de uma quarta onda enfatizando a
necessidade de formação de operadores do direito também com conhecimentos
sociológicos, econômicos e culturais.
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A partir da identificação das “ondas renovatórias” propaladas na obra de Garth
e Cappelletti, diante de uma concepção material de acesso à Justiça, deve-se buscar
não apenas a certificação do direito, mas a sua efetivação. Apesar de óbvio, fato é que
o Sistema de Justiça, a despeito das diversas reformas na legislação, não tem atendido
de forma satisfatória às diversas demandas que lhe são apresentadas.
Nesse diapasão, o acesso a uma Justiça célere e efetiva demanda o aprimoramento
dos institutos previstos na legislação pátria como meio apto a enfrentar a litigiosidade
de massa em razão das vantagens elencadas linhas atrás, considerando também que
em tais demandas, segundo pesquisa do CNJ referente aos 100 maiores litigantes, há
a presença do Poder Público em aproximadamente 51% e cerca de 90% envolvem
instituições financeiras e empresas de telefonia, quando em análise apenas demandas
relacionadas ao Direito Privado12.
4 DO REGIME BRASILEIRO DE DEMANDAS REPETITIVAS
O cenário até aqui apresentado indica a necessidade de adoção de uma série
de medidas para racionalizar o julgamento das demandas repetitivas, tornando célere
o resultado e evitando-se o efeito nefasto da divergência jurisprudencial13, que viola
frontalmente a isonomia entre partes que se encontrem em situação idêntica.
As demandas repetitivas reclamam uniformização da jurisprudência em nome
até mesmo da segurança jurídica, já que é crível que a previsibilidade do julgamento
permitirá que os potenciais litigantes orientem suas condutas para evitar a demanda
judicial.
O processo deve adequar-se às demandas repetitivas, que não se confundem
com as demandas de cunho eminentemente individual ou coletivo.
No ordenamento Jurídico brasileiro, existem normas concebidas para as referidas
demandas de massa e outras que, a despeito de não serem admitidas com esta finalidade,
12

13

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em 24 de junho
de 2019.
Eduardo Cambi, em interessante estudo, sugere meios para eliminação da “Jurisprudência Lotérica”. CAMBI,
Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista dos Tribunais. São Paulo: Ed. RT, vol. 786, abr. 2001.
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encaixam-se perfeitamente, de modo que cabe ao presente artigo sistematizar as
regras que compõem tal regime.
4.1 Julgamento imediato de improcedência (CPC, Art. 332)
O Código de Processo Civil de 2015 conta com dispositivo que, redimensionando
o art. 285-A do CPC/73, assim dispõe:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente
o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência
ou de prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito
em julgado da sentença, nos termos do art. 241.
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco)
dias.
§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento
do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação,
determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no
prazo de 15 (quinze) dias.

Apesar da riqueza do artigo acima, interessa-nos a análise da improcedência
liminar baseada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Em breve
síntese, Humberto Theodoro Júnior (2016, p. 775) pondera:
As justificativas para essa medida drástica [decretação liminar
de improcedência do pedido] ligam-se ao princípio da economia
processual, bem como a valorização da jurisprudência,
principalmente nos casos de demandas ou recursos repetitivos.
Prendem-se, também, à repulsa, prima facie, das demandas
insustentáveis no plano da evidência, dada a total ilegitimidade
da pretensão de direito material veiculada na petição inicial.

Tal conclusão decorre da simples leitura do art. 332, que permite a decretação
liminar de improcedência quando a tese em que se funda a pretensão do autor já tiver
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sido rejeitada em enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, seja súmula vinculante do STF, seja súmula comum do STF ou
do STJ (inciso I); em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de
recursos repetitivos (inciso II); em pronunciamento emitido em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inciso III); em enunciado
de súmula de tribunal de justiça estadual ou do Distrito Federal sobre direito local
(inciso IV).
No Código de Processo Civil de 2015, é razoável defender que o art. 332,
além de técnica de aceleração de julgamentos, visa principalmente à valorização dos
precedentes14, buscando dar efetividade aos artigos 926 e 927.
De outra banda, assim dispõe o art. 976 do CPC/15:
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito;
II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1.º A desistência ou o abandono do processo não impede o
exame de mérito do incidente.
§ 2.º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá
obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade
em caso de desistência ou de abandono.
§ 3.º A inadmissão do incidente de resolução de demandas
repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de
admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado.
§ 4.º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva
competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva.
§ 5.º Não serão exigidas custas processuais no incidente de
resolução de demandas repetitivas.

Em complementação à norma acima, o art. 985 dispõe que, julgado o incidente,
a tese jurídica será aplicada:
i.

14

a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,

No site do STJ (http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/), há cerca de 1016 temas repetitivos.
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inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado
ou região;
ii. aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a
tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão.
Assim, o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas produz
efeitos também extraprocessuais, já que alcança ações que venham a versar idêntica
questão de direito, de modo que o pedido que contrarie a decisão proferida no
incidente deverá ser julgado liminarmente improcedente, evitando-se a denominada
jurisdição inútil.
Detectar a ratio decidendi15 em um precedente judicial e separá-la, como
elemento vinculante no CPC/15, dos conteúdos agregados à decisão em obiter dicta
e identificar as situações de (in)aplicabilidade, como distinguishing, overruling16,
overriding e transformation, é a essência do referido sistema, contudo, é matéria que
precisa ser desenvolvida de forma mais apropriada em trabalhos vindouros.
4.2 Súmula Vinculante
A Constituição Federal, precisamente no art. 103-A, permite que o Supremo
Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de
seus membros, após reiteradas decisões em matéria constitucional, aprove súmula que
terá efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração
Pública direta e indireta nas três esferas de Poder.
A necessidade de reiteradas decisões do STF em matéria constitucional
demonstra que o referido instituto tem estreita relação com as demandas de massa.
Desrespeitada a referida súmula, caberá reclamação. Com isso, almeja-se a uniformidade
jurisprudencial, em homenagem à isonomia, que deve existir nas demandas repetitivas.

15

16

Para Marinoni, identificar a ratio decidendi é detectar os fundamentos determinantes do precedente que se deseja
aplicar, bem como os fatos subjacentes, a fim de verificar-se a correlação fática e jurídica entre o paradigma e
o caso concreto.
Enunciado 20 da Enfam: “O pedido fundado em tese aprovada em IRDR deverá ser julgado procedente, respeitados
o contraditório e a ampla defesa, salvo se for o caso de distinção ou se houver superação do entendimento pelo
tribunal competente”.
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4.3 Julgamento por amostragem dos recursos extraordinário e especial
(CPC, Art. 1.036)
Para racionalizar o julgamento de demandas repetitivas, quando houver
multiplicidade de recursos com idêntica questão de Direito, caberá ao presidente
do tribunal a quo admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia e
encaminhá-los ao STJ ou STF, conforme se trate de recurso especial ou extraordinário,
respectivamente.
Os demais processos referentes ao mesmo tema constitucional ou
infraconstitucional permanecerão sobrestados, aguardando o julgamento dos recursos
que foram selecionados, tal como ocorre na análise da repercussão geral. Contudo,
aqueles que eventualmente forem sobrestados indevidamente, por conterem tese
distinta daquela que será apreciada pelo tribunal superior, poderão ser processados
normalmente, na forma dos §§ 9º a 12 do art. 1.037.
O escopo de tal disposição é permitir que os recursos selecionados sirvam de
paradigma para outras decisões envolvendo processos que contenham idêntica questão
de direito. Almeja-se, com isso, conferir celeridade na tramitação de processos que
contenham idêntica controvérsia, em homenagem à isonomia e à segurança jurídica.
Trata-se, por assim dizer, de técnica de julgamento por amostragem.
4.4 Demais institutos correlatos
Além dos institutos acima mencionados, poderíamos citar outros mecanismos
no CPC/15 e na legislação esparsa destinados a resolver os problemas de massa, que
neste momento não serão desenvolvidos face ao escopo do presente artigo.
Vejamos:
i.

Antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sem os requisitos da urgência,
quando houver prova documental e tese jurídica firmada em julgamento
de casos repetitivos, ora denominada de tutela provisória de evidência
(CPC/15, art. 311, inciso II);
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ii. Pedido de uniformização de interpretação de lei no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis Federais, com previsão no art. 14 da Lei 10.259/01;
iii. Pedido de uniformização de interpretação de lei, com previsão no art.
18 da Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.
5 CASO PRÁTICO: NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO CONFORME
SISTEMATIZAÇÃO DESTINADA ÀS DEMANDAS REPETITIVAS
Imagine-se a seguinte situação hipotética:
A Lei “X”, do Município de Teresina, Estado do Piauí, prevê
que, em dias normais, o cliente não pode esperar mais do que
15 minutos para ser atendido nas agências bancárias.
Apesar disso, vários clientes reclamam que o Banco “Y” não
cumpre essa lei e que os consumidores esperam várias horas
para serem atendidos.
Diante desse cenário, foram ajuizadas várias demandas
individuais pleiteando dano moral em face da “Teoria do Desvio
Produtivo” do consumidor. Utilizando-se da sistemática de
demandas repetitivas acima, qual a resolução para as demandas
que certamente assoberbariam o Judiciário piauiense?

A situação servirá apenas para aplicação da sistemática desenvolvida ao longo
do presente artigo no que se refere às demandas de massa, de modo que a denominada
“Teoria do Desvio Produtivo”, mencionada no REsp. 1737412/SE, não será detalhada
em razão dos objetivos propostos.
Preambularmente, frisa-se que o presente artigo se preocupa basicamente
com a sistematização de mecanismos judiciais de enfrentamento das demandas de
massa, contudo é de se salientar que existem instrumentos de índole pré-processual,
como a realização de Termos de Ajustamento de Conduta e de audiências públicas,
com o objetivo de obter o entendimento entre os envolvidos. Em suma, fomenta-se o
diálogo interinstitucional e com a participação dos envolvidos, atinge-se a resolução
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do conflito, dentro do que se convencionou denominar de sistema multiportas17, no
âmbito do CPC/15.
O antigo Código de Processo Civil, admitido para gerir demandas eminentemente
individuais, ao lado das ações que buscam a tutela coletiva lato sensu, como a Ação
Popular (Lei 4.717/65), a Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o Código de Defesa
do Consumidor (Lei 8.078/90), não têm demonstrado a adequação para resolver as
demandas repetitivas, o que leva a uma inefetividade do Poder Judiciário, que vem
apresentando taxas de congestionamento elevadas.
Diante dessa constatação, no caso sub examine, com o escopo de proporcionar
celeridade e racionalidade aos julgamentos, as súmulas vinculantes e o sistema de
julgamento de recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal
de Justiça auxiliam, mas não resolvem as demandas no primeiro grau de jurisdição.
Com o escopo de resolver as várias demandas individuais pleiteando dano
moral no que se refere à espera pelo atendimento no Banco “Y” em tempo superior
ao previsto na lei “X” no âmbito do primeiro grau de jurisdição, sugerimos:
i.

17

Utilização do art. 139, X, do CPC/15 como instrumento apto a tutelar
determinado direito individual homogêneo: deve-se compreender, nesse
ponto, que não basta a homogeneidade para se instaurar a ação coletiva ao se
instar os legitimados, mas que a tutela coletiva seja adequada e necessária.

O Jurista Leonardo Cunha explica o tema da seguinte forma:
“Costumam-se chamar de ‘meios alternativos de resolução de conflitos’ a mediação, a conciliação e a arbitragem
(Alternative Dispute Resolution - ADR).
Estudos mais recentes demonstram que tais meios não seriam ‘alternativos’: mas sim integrados, formando
um modelo de sistema de justiça multiportas. Para cada tipo de controvérsia, seria adequada uma forma de
solução, de modo que há casos em que a melhor solução há de ser obtida pela mediação, enquanto outros, pela
conciliação, outros, pela arbitragem e, finalmente, os que se resolveriam pela decisão do juiz estatal.
Há casos, então, em que o meio alternativo é que seria o da justiça estatal. A expressão multiportas decorre de uma
metáfora: seria como se houvesse, no átrio do fórum, várias portas; a depender do problema apresentado, as partes
seriam encaminhadas para a porta da mediação, ou da conciliação, ou da arbitragem, ou da própria justiça estatal.
O direito brasileiro, a partir da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e com o Código de
Processo Civil de 2015, caminha para a construção de um processo civil e sistema de justiça multiportas, com
cada caso sendo indicado para o método ou técnica mais adequada para a solução do conflito. O Judiciário deixa
de ser um lugar de julgamento apenas para ser um local de resolução de disputas. Trata-se de uma importante
mudança paradigmática. Não basta que o caso seja julgado; é preciso que seja conferida uma solução adequada
que faça com que as partes saiam satisfeitas com o resultado.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda
Pública em Juízo. 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 637).
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Vale dizer, se a ação coletiva consistir na soma de ações individuais, será
mais vantajoso aplicar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas;
ii. Suscitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pelo
Magistrado condutor do feito, de ofício, ou a requerimento das partes, do
Ministério Público, ou da Defensoria Pública. Fixada a tese, as ações serão
julgadas individualmente, mas respeitando o resultado do incidente, nos
termos do art. 978 do CPC/15. Em homenagem à celeridade, à isonomia e
à segurança jurídica, será admissível a improcedência liminar do pedido,
conforme o disposto no art. 332, inc. III, do CPC/15;
iii. Em não sendo adotadas as posturas acima, recomenda-se a separação dos
processos, de acordo com o pedido formulado, aproveitando-se as provas
produzidas, com a utilização das ferramentas de gestão judiciária.
Independentemente da sugestão a ser seguida, deve-se suprimir a morosidade
que ataca o Judiciário, sem se descuidar da segurança jurídica e da isonomia18, pois
entendemos que a divergência jurisprudencial é salutar, na medida em que proporciona
a evolução do entendimento de determinado Tribunal, mas não pode comprometer um
julgamento racional, íntegro e coerente, diante de uma parte nitidamente hipossuficiente
e um litigante serial.
CONCLUSÃO
O presente artigo permitiu compreender as principais causas da morosidade
do Judiciário, analisando-a sob o aspecto das demandas repetitivas e dos grandes
litigantes, ao tempo em que indicou a necessidade de um processo adequado, ao lado
do individual e do coletivo, para atender às referidas demandas. Diante desse cenário,
buscou-se sistematizar os mecanismos judiciais de enfrentamento.
18

Trata-se do que se convencionou chamar de “procedimentalização da isonomia” que tem como objetivo: “[...]
racionalizar o direito processual, evitando o desperdício da atuação jurisdicional com o objetivo de debelar
uma litigiosidade artificial. Trata-se de racionalizar a repetição, em busca da eficiência, e de tratar o conflito
(estrutural) segundo as suas próprias particularidades. A postura resulta em benefício imediato no aprimoramento
da prestação jurisdicional – inclusive quanto à morosidade, prevenindo demandas repetitivas e desconstruindo
a ideia de industrialização do processo judicial, assim como, de forma mediata, na adoção de uma cultura de
efetivação de direitos, mediante o ganho de qualidade da atividade estatal na concepção e execução das políticas
[...]”. As demandas repetitivas de direito público e o princípio da procedimentalização da isonomia. Site: https://
www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2016/08/Demandas_repetitivas__Vanila_Cardoso.pdf#page=33. Acessado
em 28 de junho de 2019.
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Num conceito de acesso material à justiça, restou evidenciado que a prestação
jurisdicional deve ser efetiva e, para tanto, trouxemos uma sistematização das principais
normas concebidas para o enfrentamento das demandas repetitivas e daquelas que,
apesar de concebidas para outra finalidade, se adequam perfeitamente. Obviamente, os
mecanismos judiciais apresentados não suprem a utilização de métodos consensuais
de pacificação de conflitos, dentro do que se convencionou denominar de sistema
multiportas.
No presente artigo, foram identificadas as “ondas renovatórias” de Mauro
Cappelletti no que se refere ao acesso à justiça e as vantagens da sistematização e da
utilização de um sistema de precedentes na doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier.
Nesse diapasão, a utilização de mecanismos aptos a racionalizar os julgamentos,
como a súmula vinculante e o julgamento de recursos repetitivos, precisam ter
utilização cotidiana em nosso ordenamento jurídico. Além disso, é preciso aprimorar
o Sistema Brasileiro de Precedentes19, principalmente o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas.
Entretanto, resultados positivos não serão alcançados apenas com inovações
legais ou gestão judiciária adequada, já que dependerá principalmente de uma mudança
de postura dos demais Poderes constituídos e dos litigantes habituais, que deverão
prestar serviços adequados e estabelecer com o interessado uma relação de constante
diálogo, apto a suprimir a cultura da litigância.
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