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APRESENTAÇÃO

Estimado(a) advogado(a),

E

m uma busca incessante pela atualização e fomento da pesquisa no
direito, as instâncias de formação de juristas se debruçam em alinhavar
propostas inovadoras, que atendam a demanda social em decorrência do
surgimento de novos campos de atuação profissional e acadêmica.
Esse percurso formativo debruça-se sobre as mais diversas perspectivas, em
um constante diálogo científico cotejado pela análise de objetos de pesquisa
cada vez mais delimitados e especializados, o que endossa a efervescência do
direito em se transmutar cotidianamente face às exigências de identificação de
condutas passíveis de normatividade, que merecem e exigem o agir científico.
Espaços públicos que permitam o refletir científico são essenciais para
desdobramentos doutrinários que possam influir na postura social e, em especial,
no pensar jurídico. A “Revista Científica da Ordem dos Advogados do Brasil
Secção Piauí”, em seu novo volume, ganha nova formatação, mais arrojada e com
destaque de cores, para facilitar ao leitor a pesquisa de páginas e uma melhor
marcação de seus artigos de maior preferência.
Os artigos desse número possuem a mesma qualidade e excelência peculiar aos
juristas piauienses, com o zelo do Conselho Editorial, os trabalhos selecionados
se identificam com as linhas de pesquisa propostas, se apresentando com a
originalidade esperada e com o olhar científico acurado dos prestigiosos autores
que emprestam sua inteligência a este novo número.
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Apresentação
Thiago Anastácio Carcará

Ressalte-se que em atenção as normas catalográficas, foi realizado ajuste pontual
nos volumes e números das edições anteriores, bem como nas presentes, sem,
contudo, representar prejuízos ao autor, tampouco ao leitor, que continuará
usufruindo de uma boa pesquisa jurídica.
Desejamos uma excelente leitura a toda a advocacia piauiense!
Prof. Dr. Thiago Anastácio Carcará
Editor-Chefe do Conselho Editorial
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RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF EXPERT FEES IN THE LABOR COURT AND ITS EFFECTS
ON JUDICIAL EXPERTISE

KARYNE MATOS SOUSA MOREIRA

Bela. em Direito pela Cristo Faculdade do Piauí- CHRISFAPI, Advogada desde 2019, pós-graduanda
em Direito Tributário e Planejamento Tributário na Escola do Legislativo do Piauí, pós-graduanda
em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior de Advocacia do Piauí e pós-graduanda
em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Superior de Advocacia do Piauí, e-mail:
karynematoss@hotmail.com.

LUANA DA CUNHA LOPES

Bela em Direito (2011), mestranda em Ciências das Religiões - Faculdade Unida de Vitória/ ES
(turma 2020.1) especialista em Docência Superior (2014), especialista em Direito Penal e Processo
Penal (2018) , e-mail: luanahlopes@hotmail.com.
RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise da Lei 13467/2017, sobre o enfoque da constitucionalidade, observando
os aspectos específicos sobre os honorários periciais e a perícia. A alteração foi feita proibindo a antecipação de custeio da
perícia, possibilitando a percepção de forma parcelada e ainda o custeio da perícia ser realizado pelo sucumbente mesmo
se for beneficiário da justiça gratuita. Deste modo é importante destacando o questionamento se a nova regra respeita a
constitucionalidade e tem condição de refletir dentro do processo trabalhista. Visando analisar a responsabilização pelo
pagamento dos honorários periciais prevista pela reforma trabalhista. O trabalho utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica
pelo qual o pesquisador utilizou de fontes doutrinárias, legislação, livros, monografias, artigos científicos e outros meios
para embasar e encontrar os fundamentos e as respostas para a problematização levantada, sendo que a cada nível ou fase o
conhecimento foi se alastrando, tornando melhor o núcleo central dos objetivos gerais e específicos da pesquisa. Conclui-se
com o presente estudo que a alteração dos honorários periciais é aparentemente inconstitucional, mas dotada de legalidade
e que abalou a perícia judicial, até em sua existência, pois a mesma foi menosprezada e até dificultado seu fazimento no
instante que a vincula a um ônus que pode ser atrelado a parte hipossuficiente da lide.
Palavras chave: Honorários. Perícia. Sucumbente. Constitucionalidade.
ABSTRACT: This work presents an analysis of Law 13467/2017, on the approach of constitutionality, observing the specific
aspects on expert fees and expertise. The amendment was made prohibiting the anticipation of costing of the expertise,
allowing the perception of installment and also the costing of the expertise to be carried out by the succumbent even
if it is a beneficiary of the free justice.This way it is important highlighting the questioning if the new rule respects the
constitutionality and is able to reflect within the labor process. The paper used a bibliographical research through which the
researcher used doctrinal sources, legislation, books, monographs, scientific articles and other means to base and find the
foundations and the answers to the problematization raised, being that at each level or phase the knowledge was spreading,
making better the central nucleus of the general and specific objectives of the research. It is concluded with the present
study that the alteration of expert fees is apparently unconstitutional but endowed with legality and that it undermined
judicial expertise, even in its existence because it was despised and even made difficult its work in the instant that binds it
to a burden that can be tied to the hyposufficient part of the lide.
Keywords: Fees. Expertise. Succulent. Constitutionality.
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1 Introdução
A reforma trabalhista trouxe significativa alteração no aspecto processual,
principalmente ao se tratar de honorários, independentemente de sua natureza,
tem-se a significante alteração como tema deste estudo. A alteração abrangeu os
advocatícios, os sucumbenciais e os periciais surgindo assim a grande preocupação
sobre a responsabilização e o novo enfoque das custas referentes principalmente
aos peritos, classe profissional que fora bastante afetada, delimitando o tema
principal e focando nesta última classe.
Conferiu-se novas regras sobre os pedidos que necessitam de perícia. Com o
texto da Lei 13.467/2017 a alteração proibiu a antecipação de custeio da perícia,
possibilitou a percepção de forma parcelada e ainda o custeio da perícia ser
realizado pelo sucumbente, mantida neste aspecto mas com a possibilidade de
seu adimplemento ser realizado pelo beneficiário da justiça gratuita.
Assim, chega-se ao seguinte questionamento: a nova regra sobre honorários
periciais respeita a constitucionalidade e tem condição de refletir dentro do
processo trabalhista?
Coma a mudança legislativa justifica-se a necessidade do presente estudo, pois
debate- se bastante sobre a responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita
pelo pagamento dos honorários periciais caso reste sucumbente ao final da ação.
A “Reforma” proibiu o adiantamento do pagamento dos honorários em seu
§3° do art. 790-B da CLT, excluindo os honorários pagos previamente com sua
expressa previsão, assim, não se pode exigir caução para nenhuma das partes
correspondente ao pagamento dos créditos periciais o que anteriormente era
realizado e até o pedido realizado pelo juiz foi barrado este já era costumeiro
na seara trabalhista para propiciar a realização da perícia.
Como objetivo principal o estudo almeja demonstrar que a Reforma Trabalhista
afronta as bases do ordenamento jurídico gerado pela alteração referente à
perícia com a Lei13.467/2017 e subsidiariamente ponderar sobre a consequência
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 13-38 | jan./jun. 2020
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do pagamento de custas periciais ao beneficiário da justiça gratuita, analisar a
proibição da estipulação de honorários prévios e explanar sobre os direitos que
foram limitados e suprimidos do cidadão.
Os direitos que aparentemente foram suprimidos com a Reforma Trabalhista
eram garantidos pela Carta Magna e considerados como fundamentais, a vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, pois quando se afeta o
trabalho digno todos esses direitos são diretamente comprometidos
Ao compreender os direitos fundamentais como direito público e garantido por
diversas leis infraconstitucionais e a própria Constituição, o direito processual do
trabalho é afetado direta e indiretamente com o direito material, mas seria esta
mudança apenas uma inovação legislativa que busca a isonomia entre as partes
ou uma inconstitucionalidade aparente do legislador ao redigir estas restrições,
hipótese esta que pretende-se testar por meio da pesquisa bibliográfica.
Para alcançar todos os objetivos elencados, aplicou-se como recurso metodológico,
a pesquisa bibliográfica, realizada com base na análise minuciosa de materiais já
publicados, processos judiciais, e os artigos científicos divulgados no meio eletrônico.

2 Desenvolvimento
A atual mudança na legislação trabalhista não trouxe alterações somente no campo
do direito material, mas também significativas alterações na seara processual que
merecem intensa dedicação no estudo da atividade jurídica, com destaque no
tratamento quase isonômico entre as partes processuais, onde os empregadores
foram beneficiados e valorizados no seu papel social.
Em relação a isonomia processual, inúmeras inovações vieram, são elas: a
responsabilização e a penalização ao empregado que descomedir-se do direito de
ação trazida pelos artigos 793-A e 793-D, que possibilitam a prestação de multa
por litigância de má-fé, a possibilidade do polo ativo, independentemente de
ser empregado ou empregador, pagar as custas processuais se não comparecer
16
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à audiência sem justa motivação e também como consequência da mudança, a
extinção em resolução de mérito de lides sem fulcro legal.
Adveio, com a nova legislação, a maior responsabilização do empregado, pois
nasceu o encargo dos pagamentos honorários sucumbênciais e pericias, trazendo
consigo o discurso de que as regras trabalhistas estariam desatualizadas e
obsoletas, não correspondendo às necessidades atuais da população.
Mas há de se admitir que, com receio da condenação trazido com a mudança,
diversos trabalhadores evitaram formalizar pedidos adicionais de periculosidade
e insalubridade, em razão da necessidade de comprovação por perícia médica
da situação em que o trabalho é realizado.
A possibilidade do pagamento refletiu a necessidade da delimitação pela parte da
real pretensão econômica, Teixeira Filho (2017) elenca que um dos motivos para
a inovação processual é a possibilidade de se atender uma norma pragmática,
visto que incidirá o princípio da sucumbência na diferença entre o pedido na
inicial e o valor arbitrado em sentença.
Esta exigência de delimitação do pedido na inicial fora trazida na proposta da
lei, com base em valores constitucionais. É até certo ponto plausível, mas se
mostra como uma dificuldade no acesso do Poder Judiciário, pois se interpretado
isolado ele traz prejuízo a persecução da lide.
Mudanças essas, que deram maior seriedade à Justiça trabalhista e foram também
vistas como limitações ao direito constitucional de ação e barreiras dos direitos
sociais e constitucionais. Aconteceram, desde a fase de entrância da ação até a
parte recursal, quando tratou dos recursos de revista e extraordinário, além da
mudança dos prazos processuais no aspecto da contagem, atualmente contado
em dias úteis, se alinhando ao que já era utilizado no processo civil.
Em 2016, a Suprema Corte do Superior Tribunal de Justiça cristalizou o
entendimento que algumas alterações que teriam natureza meramente processuais
são na verdade híbridas, maximizando os reflexos imediatos no direito do
advogado e no direito substantivo da parte.
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Contornando em pontos específicos a aplicação da reforma, que ainda àquele
tempo só estava em tramitação, já estava defesa de direitos constitucionais
que já tinham a aparência de aceitação pelo pleno de votação para que em
tempo de adaptação o empregador não fosse tão ferido nos direitos sociais e
de ingresso na ação.
Com a Lei 13467/2017 surgiram embates sobre a constitucionalidade da mudança
legal e já existe em tramitação uma Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com pareceres já parcialmente favoráveis, mas espera-se um desfecho para
alteração legislativa.
Diversos doutrinadores já se posicionaram pela inconstitucionalidade da
mudança, afirmando que a mesma deveria ter sido evitada no momento do
projeto de lei, mas foram ignoradas, mesmo com a tentativa pela igualdade
processual que tanto era buscada foi desconsiderada a fragilidade do empregado.
Já Polizel (2017) se manifestou de forma contrária, no qual afirma que fora um
retrocesso processual, porém, com decorrer do tempo, será um melhoramento.
A mesma trata que as lides trabalhista terão maior critério, principalmente ao
tratar do dano, pois a cautela agora é indispensável, visto que o hipossuficiente
corre o risco de arcar a sucumbência de seu pedido.
Nesse contexto, faz-se imprescindível um estudo minucioso acerca das regras
sobre perícia judicial advindas com a Reforma Trabalhista em 2017, é o que se
fará nos tópicos seguintes.
A Lei n°10.537/2002 estabelecia que a responsabilização do pagamento dos
peritos era da parte sucumbente, mas garantia o direito do beneficiário da
justiça gratuita a se eximir da prestação, diferente daquilo que a reforma trouxe.
Ainda acrescenta à Súmula n°457 do TST, até então inalterada pós-reforma, que
cabe a União o pagamento dos honorários periciais, caso a parte sucumbente seja
beneficiária da justiça gratuita, garantindo assim, o direito de ação, estabelecido
constitucionalmente.
18
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Fato bastante peculiar é a inalterabilidade da Súmula perante a Reforma, uma
vez que a mesma não foi cancelada, contrariando a nova legislação. Contudo,
juristas já se posicionaram acerca da futura alteração, como Fernandez (2018),
que acredita na iminência da declaração de cancelamento da Súmula por não
ser adequada ao atual sistema.
Mas a mudança advinda ultrapassou o direito individual e entrou na seara
coletiva. Quando a alteração trouxe a possibilidade de prevalecer o grau de
insalubridade mediante a normatização através de acordo ou convenção, violou
o direito do trabalhador e trouxe uma barreira no trabalho do perito.
Já que anteriormente a aferição do grau de insalubridade para enquadramento
era realizada exclusivamente por perito, assim, era garantido o direito ao meio
ambiente de trabalho hígido e saudável.
Nesse aspecto, a Reforma analisada, afetou o direito dos trabalhadores que
ficaram fragilizados e ainda diminui a função do perito, dando margem para
os grandes empregadores suprimirem direito dos empregados. Ao passo que a
atividade do perito está suprimida, nasce a negligência que em longo prazo isso
trará um aumento significativo de acidentes e doenças ocupacionais.
Segundo Lara Martins, a finalidade do preceito legal é, obviamente, construir
um receio nos trabalhadores ao ajuizarem uma demanda trabalhista, pois para
o ingresso, a ação deverá ao menos ter a aparência de êxito. Nesse sentido, no
instante em que nasce a lide que necessita de prova pericial, nasce também, a
expectativa de obrigação de adimplemento.
Além dessa alteração, ainda fora proibida no texto legal a antecipação dos
honorários, assim, era viabilizada anteriormente o fazimento da perícia mais
prontamente, pois o perito recebia pelo seu feito de pronto, mas a legislação
alterou, e o responsável pelo adimplemento da perícia apenas será determinado
no fim da lide com a constatação do sucumbente.
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As disposições trazidas pela antiga CLT, utilizada até novembro de 2017,
responsabilizava os honorários referente à perícia a parte que sucumbia na busca
do objeto e, se a sucumbência fosse parcial, era atribuída à empresa requerida.
A grande violação constitucional debatida no caput do Art. 790-B que traz
expressamente: “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que
beneficiária da justiça gratuita” (BRASIL, 2019).
Entende-se que vem desrespeitando a inafastabilidade da prestação jurisdicional,
o direito de ação, pois o cidadão trabalhador é afetado, de forma direta, na
persecução da justiça de forma efetiva.
A questão do pagamento pelo beneficiário da justiça gratuita pelos créditos
obtidos em juízo possui natureza alimentar. Isto é inadequado, visto a natureza
da obrigação creditícia, entretanto, se existirem créditos de natureza diversa
nada seria impedido ou até questionado o desconto. A garantia constitucional
é tratada com clareza em seu art. 100, § 1°:
Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes
de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações,
benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas
na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado
(BRASIL,1988).

Assim, eleva o status do crédito que ainda são pagos com preferência em relação
aos demais. Com a reforma, as despesas relativas ao processo têm vantagem em
relação ao crédito alimentar.
Com toda essa alteração surge o questionamento principal: a inconstitucionalidade
aparente impossibilitaria o acesso à justiça? Em primeiro momento, a resposta
desse questionamento seria positiva, pois o receio de condenação das custas
periciais é fator decisivo para o desestímulo do poder de ação.
20

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 13-38 | jan./jun. 2020

Artigo
Responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na justiça do trabalho e seus efeitos sobre a perícia judicial
Karyne Matos Sousa Moreira, Luana da Cunha Lopes

Segundo Saraiva e Linhares (2018), o artigo 790-B surge como inconstitucional
por estabelecer restrições que afrontam a Carta Magna, pois deve ser garantida a
gratuidade da justiça àqueles que não possuem recursos suficientes, afrontando
a assistência judiciária integral e o amplo ingresso a justiça.
A imperiosa mudança que afetou a perícia e a atividade pericial se espelhou
na mínima intervenção do Poder Judiciário nas negociações trabalhistas,
estimulando a coibição do direito ao acesso à tutela jurídica justa, implicando
a efetividade social do processo do trabalho.
Portanto, a mudança legislativa deve ser analisada, no mínimo, na visão de dois
princípios constitucionais básicos: o devido processo legal e a indeclinabilidade
da jurisdição, ainda dando ênfase aqui para princípios peculiares ao processo do
trabalho, como: o princípio da proteção processual, princípio da finalidade social
do processo, princípio da efetividade social e o princípio da indisponibilidade.
O Estado Democrático de Direito tem seu fundamento à cidadania, e essa tem
como garantia no acesso a ordem jurídica justa ou no também conhecido como
direito de ação.
Este direito deve ser compreendido além do seu aspecto formal e, de fato, como
uma segurança, que deve ser garantida ao trabalhador que tem a ameaça de seu
direito ou já na lesão e reparação.
Com o direito de ação tanto o individual quanto a coletividade têm a garantia
de efetividade das prestações, neste sentido, Cunha (2008) dispõe que apenas a
garantia formal do direito não satisfaz, o trabalhador exige que seja protegido
ou restabelecido o seu direito prontamente.
Quando a Reforma dificulta o ingresso da ação, responsabilizando com custas
o beneficiário da justiça gratuita, principalmente sobre os emolumentos dos
peritos, ela cria barreira no direito de ação.
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Pois de nada serve a garantia formal do direito de ação quando o hipossuficiente
é responsabilizado pelo pagamento da sucumbência ao perito, ou seja, seu direito
foi esvaziado pela mudança legislativa.
O direito de ação é entendido como direito ao acesso à justiça gratuita,
resguardando o acesso a jurisdição aos menos favorecidos economicamente,
pois diversas vezes o pobre na forma da lei desiste de sua lide na busca do seu
direito pela indisponibilidade de arcar com as custas, sejam elas processuais,
advocatícias e, as aqui explanadas, as periciais.
A Constituição Federal de 1988, em vigência em seu 5° artigo, no inciso LXXIV,
garante o livre acesso à justiça com efetiva proteção, mas a Lei 13.467/2017
é contrária. Com base nisso, a Procuradoria-Geral da República, ajuizou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, fundamentada nas restrições do
acesso a justiça.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade está conclusa ao relator desde o dia
07 de junho de 2018 e o mesmo já votou parcialmente procedente a ação para
firmar o entendimento da mudança. Uma das teses aqui deve ser ressaltada, o
direito à gratuidade, uma das premissas do direito de ação, pode ser mitigado
para desencorajar a litigância abusiva.
Então, o direito de ação não seria absoluto e sim um controle de causas abusivas,
devendo, segundo esse voto do Ministro Roberto Barroso, ser um regulador
inclusive por meio de custas.
Com o feito e a vigente Reforma, o direito de ação se encontra abalado, pois
a inibição de acesso à justiça é clara, com o receio da condenação de custas
periciais e ainda inibindo a função social, no sentido em que as condições do
trabalhador por diversas vezes só podem ser identificadas através de perícia.
Além do presente direito de ação ter sido atingido, outros aspectos foram
diretamente afetados e tiveram seus princípios desrespeitados na percepção
22
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mais perceptível e ostensiva na afronta dos direitos do empregado, dos peritos
e da perícia.
Mas, deve-se entender o acesso à justiça e ao direito de ação não apenas como
a inafastabilidade da justiça, mas também como uma obrigação do Estado de
acolher devidamente com uma sentença reparatória e de forma segura e precipite.
Assim, é função social do Estado garantir aos indivíduos o direito de ação com
livre acesso à justiça, e ao Judiciário, devendo se apresentar, de forma célere,
sendo fiel ao ordenamento jurídico.
Como tratado, a nova Consolidação das Leis Trabalhistas barrou tanto o direito
de ação como o livre acesso à justiça, pois ao interpretar o novo texto legal junto
com a Constituição Federal a lesão é ainda maior que se imagina, atingindo o
livre acesso á justiça.
Assim, configura-se uma regressão ao Estado Democrático de Direito, pois
ofendeu os Direitos Fundamentais e a Carta Magna. Fazendo-se indignar,
como aponta Frota (2017), já que a alteração prioriza os grandes empresários
e aqueles que detêm o poder.
Assim, a Reforma fora contrária ao próprio projeto, incompatível com o direito
de ação e o acesso à justiça deficitário, menosprezando a persecução da justiça
daquele que não possui condição financeira favorável.
Quando a Consolidação das Leis trabalhista foi alterada em aspectos
fundamentais, a gratuidade da justiça foi despercebida e trouxe uma instabilidade
social, como aponta Pereira (2017), acrescentando que a mudança sofre de
inconstitucionalidade ao limitar um direito fundamental.
O acesso à justiça é efetivar a cidadania, assim, a gratuidade que deveria ser
garantida ao processo do trabalho foi afastada criando barreiras antagônicas
ao Estado Democrático de Direito.
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O legislador excluiu o benefício da gratuidade dos honorários periciais com
uma diretriz de eficácia absoluta, afronta o texto constitucional com intenção
do acesso à justiça, ofendendo a democracia.
Segundo Casser (2017.pag.97):
Ainda que beneficiária da gratuidade de justiça, a parte sucumbente é
responsável pelos honorários periciais. Como visto supra, a regra processual
trabalhista é mais rigorosa que a processual civil e subverte toda a conceituação
de gratuidade de justiça.

Assim, Casser coloca o processo trabalhista em uma realidade distinta das
outras justiças. Antes aqueles que se socorriam das vias judiciais e tinham seus
direitos garantidos desde a base constitucional até diretrizes infralegais, tiveram,
atualmente, seus direitos restritos.
Pois segundo o ordenamento atual, “a justiça gratuita beneficiará as pessoas que
não tem condições financeiras de assumir com as custas do litígio sem prejudicar
a manutenção de sua vida, conforme implica a justificação na deficiência de
recursos” (MIESSA et al., 2018, p. 356).
Assim, como cita Frota (2017): “Prova pericial na Justiça do Trabalho é como
a vitrine de luxo, você vê, mas não compra nada, sob risco de encerrar com
todos os seus ganhos.”
Com este pensamento tem-se a convicção que a justiça gratuita fora afetada,
bem como alguns mecanismos da Justiça do Trabalho, como a indispensável
perícia, sendo tratada como artigo de luxo que muitos a almejam, mas tem
o receio de ter seu direito adquirido cessado pelo custeio do instrumento de
persecução do próprio direito.
Assim, resta o aguardo de como será a manifestação do judiciário após essa
afronta, pois já é evidente o impacto ao ingressar na Justiça do Trabalho e como
a reforma processual já afetou os direitos materiais que desejam ser alcançados.
24
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Embasando um direito fundamental ao cidadão, bem como os princípios e
diversas normas constitucionais, até diretrizes internacionais sobre os direitos
humanos, entende-se então, que o ambiente de trabalho sadio e equilibrado é
um direito primordial do cidadão, trazida no Artigo 225 da Constituição Federal
onde se elucida o direito e a defesa ao meio ambiente o que se estende ao local
em que é realizado o trabalho (BRASIL,1988).
No que concerne aos princípios diretamente afetados pelo art. 790-B da Reforma,
foram perturbadas prerrogativas do processo do litigante mais fraco, onde na
maioria das vezes é o trabalhador, ainda na proteção processual a lei deveria
trazer à relação maior equidade.
No estudo da essencialidade do meio ambiente de trabalho saudável é
indispensável ao se falar no objeto pericial, como trazido pela Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT) em seu Artigo 195, § 2°, que cita a premissa em
que os casos de riscos de qualquer natureza tornando o ambiente insalubre ou
perigoso fazem-se necessária a perícia técnica.
Segundo Caravieri Martins (2017), é de grande importância a elaboração de
prova pericial seja ela sobre o ambiente de trabalho ou médica que, na maioria
das vezes, é perquirida pelo empregado que anseia a confirmação da desarmonia
no meio ambiente de trabalho. E tem- se uma realidade no pensamento do
mesmo autor, pois a parte hipossuficiente busca de diversas formas seus direitos
que não foram correspondidos e na inovação da Reforma Trabalhista dificultou
o caminho da verdade em alguns aspectos.
Com a alteração, tem-se a fragilização da perícia, pois cria um obstáculo para sua
produção, restando desarmônica a relação processual, pois apenas a parte que
se permitir o ônus da perícia terá melhor condição probatória de seus direitos.
Mas deve-se analisar além do obstado direito de ação e do ingresso à justiça,
existem danos e reflexos e indiretos, como a não percepção do princípio do
devido processo legal e da ampla defesa onde eles se encontram vulneráveis em
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todos os aspectos com a não percepção concreta pela verdade dos fatos através
da não produção da perícia.
A efetividade social como princípio da solidificação da prestação jurisdicional,
é também afetada pela reforma nos moldes que ela deveria evitar a lesão ao
direto ou ainda restabelecê-lo quando afrontado, assim, a responsabilização do
beneficiário da justiça gratuita pelos honorários periciais atinge mais uma vez
um princípio, pois viola o direito adquirido de acesso à justiça e viola a diretriz
da efetividade social.
Nesse sentido de análise, dispõe Leite (2017) que os trabalhadores não
podem dispor da realização efetiva dos direitos sociais e que o princípio da
indisponibilidade seria bastante peculiar no processo do trabalho, pois a relação
ultrapassa a vontade das pessoas envolvidas no processo e ainda intrínseca essa
característica ao vínculo processual.
Assim, a percepção sobre a perícia em relação ao pensamento apontado é
indisponível ao processo e irrenunciável. A atividade do perito não deve ser
um obstáculo e vista como desnecessária, enfadonha e dispendiosa ao processo,
mas como meio de efetivação de um direito social.
Já com o princípio da finalidade social, nasce a possibilidade do magistrado atuar
de forma mais ativa, auxiliando o trabalhador, entendido como hipossuficiente,
na busca pelo desfecho mais justo até o instante que irá proferir a sentença,
atuando com maior liberdade na busca pelos fins sociais.
Mas este também fora desrespeitado, no sentido em que a atuação do judiciário
fica condicionada à Lei e não ao princípio trazido pela Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro, se tratando de uma infração mais grave, pois se
respeita a regra e se afronta a um princípio.
Assim, ao analisar o princípio da finalidade social do processo, o juiz, deveria na
nossa organização jurídica, harmonizar as relações que conservem a proteção
e a finalidade social, como será detalhado em capítulo posterior.
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Já existe um princípio que é exclusivo do direito material e processual do Trabalho,
o princípio da proteção, que busca nivelar as relações de trabalho e tenta impedir
a lucrubação do capital mediante o trabalho.
Ao passo que no direito comum demandam-se os contratantes em igualdade,
o Direito do Trabalho tem outra preocupação que seria proteger o empregado,
pois existe a hipossuficiência presumida nas relações de trabalho.
Assim, objetiva atingir a igualdade verdadeira e substancial entre os litigantes,
para equiponderar as diferenças econômicas e sociais existentes (ROMITA,
2003, p. 24).
Contudo, a busca por essa igualdade fora aparentemente ignorada pela Lei
13467/2017, pois colocou em situação idêntica as partes processuais desconsiderando
as condições em que se encontram. Isto é, a finalidade é balançar a discrepância
existente em razão da condição econômica nas relações de trabalho.
O Direito do Trabalho deve-se pautar na diferenciação básica entre as partes
envolvidas, onde um tem capacidade econômica e social para produzir muito
impacto na sociedade, o empregador, e o outro polo necessita de proteção, onde
o processo do trabalho deveria buscar a igualdade processual, reequilibrando
a relação jurídica.
Ainda deve ser elencada a vedação ao retrocesso processual, um princípio que
garante a constitucionalidade, apoiada em três bases: a dignidade da pessoa
humana, a segurança jurídica e a efetividade dos direitos constitucionais. Inserindo
o preceito que não pode limitar ou excluir um direito, sendo impedido o regresso.
Assim, a alteração afeta mais um princípio constitucional, pois no momento em
que se barra o direito da justiça gratuita, obrigando o beneficiário a arcar com as
custas até mesmo periciais, tem o regresso do direito adquirido do empregado.
Ao estudar o direito material e processual do trabalho tem-se a certeza da
infração e a vedação ao retrocesso processual, pois ele é fruto de conquista
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intensa e sempre fora protetivo em sua natureza, assim, garantia um dos pilares
da vedação onde fala da dignidade da pessoa humana.
Com o conceito de patamar ínfimo civilizatório, a dignidade da pessoa humana se
baseia. Com proteção aos trabalhadores, buscando direitos sociais e fundamentais,
assim devem ser asseguradas as mínimas condições como determina a Carta Magna.
Pois o valor é gerado com o trabalho e se este for penoso, perigoso ou insalubre, é
gerado um valor negativo. As condições ideais devem ser almejadas e o perito se
trata de um garantidor ou examinador da ordem ideal, delimitando os patamares
de desenvolvimento saudável do trabalho e, quando desrespeitadas as condições,
ele aufere o nível do desrespeito e os ajustes a serem realizados.
Assim, deve ser vedada nas relações de trabalho qualquer profanação a dignidade
da pessoa humana, pois ao garantir o trabalho digno pela a atividade pericial
que o almeja também se garante a saúde laboral.
Conforme Delgado (2006, p.44): “onde não houver a garantia de um trabalho
digno, com respeito à integridade física e psíquica do homem, não haverá o
respeito à dignidade da pessoa humana.”
Então, é entendida na doutrina pátria que se solidifica a dignidade da pessoa
humana através do trabalho e como instrumento o Direito do Trabalho quando
o perito garante os pressupostos básicos para realização do trabalho. Na perícia
ele garante o direito daquele que fora afrontado ou que foi ameaçado.
Com a referida Lei, a Reforma, seguindo os ditames do Código de Processo
Civil a aplicação da mudança e o uso de ofício das normas datariam o mesmo
dia de sua entrada em vigência, seguindo a lógica os processos em curso já
seriam abarcados pela alteração, desde que a prova pericial ainda não houvesse
sido determinada ou requerida.
Mas a Instrução Normativa n°41/2018 tratou de maneira diversa e tentou
não abalar tanto a conjuntura dos processos, mesmo trazendo apenas regras
processuais.
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O Tribunal Superior do Trabalho motivou a Instrução Normativa, expôs que
não irá alterar o direito material do trabalho e como será a sua aplicabilidade
no tempo, assim como será preservado o direito adquirido também na seara
processual, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Assim, com o entendimento o TST, que acompanha os outros direitos processuais,
afirmando que não retroagirá a regra. Utilizando a consagrada norma que são
preservados os atos que já foram praticados, pois o tempo rege o ato e os atos
praticados com a lei revogada estão salvaguardados.
Então, a Exposição Normativa tem referência a uma obscuridade na legislação,
mas deve ser isolado na aplicação da nova legislação, pois o processo é um
composto e não um ato único.
Dessa forma, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a Reforma
Trabalhista, no aspecto processual, só será aplicada nos processos que foram
iniciados com vigência da Reforma, no dia onze de novembro de 2017, mesmo
não possuindo embasamento legal, segundo Cisneiros (2018), a alteração é
desprovida de fundamento científico, de base legal e, essencialmente, de suporte
lógico, destarte, não possui uma segurança jurídica.
Nasce assim, a Instrução Normativa afastada de congruência, fragmentando
o ordenamento jurídico processual, possibilitando absurdos no judiciário, na
tentativa de não abalar a estrutura da Justiça Trabalhista.
Destarte, as regras do processo do trabalho se encontram abertas a uma
fragmentação ocasionada por aspectos não jurídicos e ainda, segundo Cisneiros
(2018), essa IN 21/2018 é natimorta e deve ser ignorada pelos juristas providos de
bom senso e ainda segue o pensamento que a legislação se encontra desprovida
de integração e consistência.
Assim, ao passo que a Instrução beneficia aquilo que interessa a atividade pericial
e a perícia, a alteração traz certa segurança para aqueles que já integravam as
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lides, pois as regras que trouxeram rigidez ao hipossuficiente, obrigando o
pagamento dos peritos só nos ingressos a partir da vigência da Reforma.
Ainda sobre a limitação dos honorários periciais, Casser, cita que o limite extremo
dos honorários não é uma possibilidade do juiz, mas sim uma obrigação. Ao
passo que o adiantamento do valor do perito deixa de ser praxe e passa a ser
uma proibição expressa.
Quando era exigido do trabalhador, o adiantamento também era negado, o
direito de ação, como citado, e o empregado era forçado a desistir de seu direito
ou ainda renunciar dele sem nem ser percebido jurisdicionalmente, mas há um
posicionamento contrário que afirma que se o empregador fosse o responsável
pelo encargo do adiantamento em nada seria prejudicado.
Mas a Reforma ainda adentrou a inafastabilidade da jurisdição quando a
declaração de hipossuficiência deve ser comprovada para a obtenção da Justiça
Gratuita e, mesmo assim, ainda o risco do custeio da lide e como tratado no
trabalho o custeio dos honorários periciais. Com claro, temos dos hipossuficientes
a evidente barreira à jurisdição.
Mesmo observado a hipossuficiência e a Instrução Normativa em adversidade
ao ordenamento jurídico, a Lei 13467/2017, rompe ditames constitucionais que
regem a própria sociedade, ferindo direitos da classe.
Ao tratar especificamente da limitação do juiz no processo do Trabalho, o TRT
da Sexta Região, que se localiza em Recife, decidiu, de forma significativa, um
mandado de segurança, pois se manifestou, de forma favorável, em relação a
reclamada que neste caso era uma empresa.
Pois no Processo que deu ensejo ao mandado de segurança, a determinação
deve ser reconhecida como indevida referente ao depósito antecipado de
honorários periciais.
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Na ementa da decisão, consta que a decisão que adiantou o pagamento pericial
vulnerabilizou a lei, pois o parágrafo 3° do artigo 790-B da Lei 13467/2017 foi
expresso ao proibir o adiantamento de honorários periciais. Então, a turma
que concedeu o mandado buscou a segurança jurídica e desobrigou a empresa
impetrante aos honorários prévios periciais.
O embate travado na decisão sempre fora presente no direito processual
do trabalho e, antes da Reforma Trabalhista, gerava ainda mais decisões
controvérsias, e ainda quando subia de grau também não era unânime gerando
disparidade na jurisdição.
Assim, quando a decisão do mandado de segurança foi tomada pelo Tribunal
teve amparo na nova legislação, fundamentando a vedação legal do adiantamento
na letra da lei.
A questão tratada no parágrafo 3° foi uma inovação exatamente para frear
o julgamento desleal a certas situações, pois cada juízo tinha entendimento
distinto para a mesma questão. Mas ainda deve ser observado outro aspecto
legal da Reforma, a evidente inconstitucionalidade examinada em contradição
com os princípios legais.
A novidade na legislação trará tratamento diverso aos juízos para que se adequem
a legislação em vigência no mesmo instante que obriga os peritos a servir para
onde sejam nomeados sem o recebimento que antes era adiantado para antecipar
as despesas.
Em consequência, alguns peritos terão a difícil tarefa de realização da perícia
sem o adiantamento, assim, o juízo se obrigará a buscar profissionais diversos
para a obrigação da perícia, se a atividade sem o adiantamento for entendida
como impossível de ser realizada.
O melhor para o judiciário e para os peritos e em conseguinte para aqueles que
se beneficiam da Justiça do Trabalho seria o próprio poder público disponibilizar
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peritos que fossem vinculados aos órgãos públicos e ainda que a perícia fosse
realizada sem o pagamento direto de uma das partes da relação processual.
Caminho este, que já ocorreu, como lembra Manus (2018), em São Paulo pela
Polícia Federal e no Ministério do Trabalho, onde as perícias eram realizadas por
peritos do setor público e eram confeccionados laudos de excelente qualidade e
em prazos decentes e as perícias que examinavam a periculosidade e insalubridade
das relações da seara trabalhista eram dotadas de êxito nas persecuções das lides,
sendo confiáveis e de excelente valor probatório.
Como as perícias eram honrosas aos peritos a sua demanda foi crescendo e
carregando o encargo que era público aos peritos particulares, ficando muito
onerosa aos litigantes e chegando a realidade que era instaurado na justiça
trabalhista até antes da reforma com a dualidade no adiantamento.
Com a discrepância formalmente solucionada, resta que o Judiciário acompanhe
os mandamentos legislativos mesmo estudando sua inconstitucionalidade, até
a decisão, o posicionamento da proibição do adiantamento se mantém.

Conclusão
Ao examinar a mudança advinda com a Lei 13 467/2017 e descrever o impacto
gerado pela perícia foi necessário fazer um comparativo nos direitos processuais,
cível e trabalhista, onde o processo civil sempre foi uma fonte para o trabalhista,
mas não seguiu a regra e foi de encontro ao processo civil.
E ainda ao descrever o impacto gerado sobre a perícia judicial teve a insegurança
jurídica sobre o pagamento das custas, e ainda um estudo aprofundado sobre
a verdade perquirida na lide e como explanada é uma inalcançável pela
multiplicidade de aspectos apresentados em juízo e constatando que um meio
de buscá-la é através da perícia judicial por ser a dismuniciada de intenção na lide.
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Ao ponderar sobre a consequência do pagamento de custas periciais ao beneficiário
da justiça gratuita foi estuda as inúmeras facetas e princípios que a Reforma
afrontou, como o direito de ação, a inafastabilidade da jurisdição, a dignidade
da pessoa humana, a vedação ao retrocesso processo, o direito adquirido.
Ainda reconhecendo que a alteração afeta verbas de natureza alimentícia que
deveriam ser preservadas, pois o hipossuficiente pode vir a arcar com a custa
perícia com aquilo que foi obtido na lide sendo assim fruto de seu trabalho.
E demonstrou que a Reforma afronta as bases do ordenamento jurídico pois ao
afetar e atacar princípios constitucionais e processuais, com a agressão aos pilares
da constituição ao possibilitar que o beneficiário da justiça gratuita cumpra o
encargo pela atividade pericial.
Quando analisado a proibição da estipulação de honorários prévios tinha o embate
nas decisões, mas pacificado pelo parágrafo 3° do artigo 790-B, onde decidiu a
proibição e após esta alteração os Tribunais Regionais já se posicionaram ao encontra
da Lei, para que aquele que ingresse com a lide tenha maior segurança jurídica.
Cumprindo o almejado nos objetivos secundários e delineado por todo o trabalho
buscando relacionar todos os aspectos no esforço por uma leitura de fácil acesso
aos acadêmicos em geral e que beneficie o estudo do Direito.
O trabalho buscou sua justificativa na inovação do tema que compreende
várias particularidades até em outros ramos da pesquisa, explanando a
inconstitucionalidade e todos os afetados pela alteração, seja o empregado, o
Estado, os peritos ou ainda o possível beneficiado com a mudança, o empregador.
O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica onde se buscou todas
as fontes possíveis, desde doutrinas até enunciados, decisões e jurisprudências,
na tentativa que obteve o êxito de analisar e desvendar todos os enfoques
propostos, com o nível de conhecimento se alastrando ao estudar e observar
o posicionamento de diversos autores sobre os detalhes mais pertinentes dos
honorários periciais, da Reforma Trabalhista aplicada ao Processo e da perícia.
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Assim, chega-se ao desfecho que a alteração dos honorários periciais é
aparentemente inconstitucional, mas dotada de legalidade e que abalou a perícia
judicial, até em sua existência, pois a mesma foi menosprezada e até dificultado
seu fazimento no instante que a vincula a um ônus que pode ser atrelado a parte
hipossuficiente da lide.
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Resumo: O presente estudo busca fazer uma análise dos aspectos gerais da teoria dos diálogos constitucionais, da
competência do Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade e da possibilidade jurídica de superação,
pelo Poder Legislativo, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do controle jurisdicional de
constitucionalidade, com estudo de casos concretos. Concluiu-se que, a despeito da tripartição de poderes, não há “palavra
final/xeque-mate” no diálogo constitucional, pois, apesar de existir a possibilidade da superação legislativa - em decorrência
lógica do princípio democrático consagrado pela Constituição de 1988 -, tal superação não representa o fim, eis que o
Supremo Tribunal Federal pode, novamente, exercer o controle de constitucionalidade da norma.
Palavras-chave: Ativismo Judicial. Constituição. Superação Legislativa. Controle de Constitucionalidade da Norma.
Separação de Poderes. Diálogos Institucionais.
Abstract: The present study seeks to analyze the general aspects of the theory of constitutional dialogues, the jurisdiction
of the judiciary in the exercise of constitutionality control and the legal possibility of overcoming, by the Legislature, the
decisions of the Supreme Court in the exercise of judicial constitutionality control, with study of concrete cases. It was
concluded that, despite the tripartition of powers, there is no “final word” in constitutional dialogue, because, despite the
possibility of legislative overcoming - as a result of the democratic principle enshrined in the 1988 Constitution - such
overcoming does not represent “the end”, because the Supreme Court can, again, exercise the constitutionality control of
the norm.
Keywords: Judicial Activism. Constitution. Legislative Overrun. Constitutionality Control of the Standard. Separation of
Powers. Institutional Dialogues.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Ativismo Judicial: Democracia versus Controle de Constitucionalidade; 2. O emblemático
caso Marbury vs Madison decidido pela Suprema Corte Americana; 3. O Diálogo Constitucional; 4. A possibilidade de
Superação Legislativa das Decisões Judiciais; 5. A Superação por meio de Lei Ordinária e Emenda Constitucional; 6. A
Emenda Constitucional nº 96, exemplo de superação Legislativa; 7. O Julgamento da Prisão em Segunda Instância - Convite
ao Diálogo; Considerações Finais; Referências.

Introdução
No jogo de xadrez, o xeque-mate ocorre quando um rei está em uma posição, que
não consegue se movimentar sem que seja abatido, sinalizando a última jogada e o
fim do jogo. Ao fazer uma comparação com o tema do presente artigo, sobressai a
40
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seguinte pergunta: No diálogo constitucional, a quem cabe a última jogada (xequemate) para finalizar o pensamento constitucional brasileiro contemporâneo?
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 1988, observou-se um fortalecimento do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, na medida em que a vontade majoritária da sociedade - antes vista
como mera espectadora – passou a ser protagonista em um cenário repleto de
disputas políticas.
Como resposta aos pleitos contemporâneos, o Judiciário vem se destacando por sua
atuação mais ativa em conflitos que vão além dos previstos constitucionalmente,
ultrapassando, em muitas vezes, os poderes que lhe foram conferidos pela
Constituição Federal e adentrando nas esferas do Executivo e do Legislativo.
É nesse contexto que surge o chamado ativismo judicial, o qual visa a efetividade e
garantia dos direitos fundamentais, mas acaba por invadir a tripartição de poderes,
conferindo uma discricionariedade além da permitida a agentes do Judiciário.
Junto com tal ativismo, em contrapartida, tem-se o controle de constitucionalidade
e a teoria do diálogo constitucional, os quais visam uma maior atuação conjunta
dos Poderes, com interação entre eles, em nítido combate à eventual supremacia
normativa/decisiva, de modo que se possa garantir o equilíbrio do estado
democrático de direito.
A grande questão que se busca é saber se, perante tantas inovações e novas demandas
sociais, a antiga separação de poderes - a concepção clássica de poderes, baseada
na filosofia de Aristóteles e do Iluminismo -, ainda é aplicável ao Brasil e, em caso
positivo, a quem cabe a palavra final no pensamento constitucional contemporâneo.

1. Ativismo Judicial: Democracia versus Controle de
Constitucionalidade
O ativismo judicial pode ser definido, em síntese, como a judicialização política de
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questões sociais relevantes. Em outras palavras, é quando o Judiciário ultrapassa,
em tese, sua esfera de atuação constitucional, em detrimento dos demais Poderes principalmente do Legislativo -, sob a justificativa de fazer prevalecer a supremacia
do interesse social. Barroso (2012), em artigo intitulado Judicialização, ativismo
judicial e legitimidade democrática, ensina o seguinte:
“A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura
ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas
em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário;
(ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do
legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva
violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao
Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.”.

Sabe-se que com a Constituição Federal de 1988, além da ampliação dos direitos
e obrigações do Estado, incrementou-se instrumentos para exercer controle de
constitucionalidade, com objetivo de se alcançar uma maior efetividade das leis
criadas. É nesse contexto que o ativismo judicial ganhou força e o Judiciário
passou a ter uma atuação mais ativa.
Destaque-se que o Ministro Celso de Mello, em discurso proferido na posse
no Ministro Gilmar Mendes na Presidência do Supremo, reforça a afirmativa
de que o ativismo judicial seria uma “necessidade institucional” em momentos
excepcionais, mormente nos casos em que os órgãos públicos omitem ou retardam
excessivamente o cumprimento das suas obrigações estabelecidas no diploma
constitucional.
Surge, então, a discussão da eventual atuação antidemocrática do Judiciário
ao exercer tal controle, eis que ao decidir se determinadas normas são ou não
constitucionais - normas estas criadas por representantes eleitos pela maioria
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popular -, o Judiciário estaria agindo contra a democracia, que tem como pilar
a soberania popular, pois seus agentes não possuiriam legitimidade para tal
atuação, visto que não foram eleitos.
Com relação a tal tema, a doutrina se divide em duas principais correntes:
a primeira, dá um enfoque mais social a tal interpretação, defendendo que
a democracia ficaria enfraquecida se o Judiciário passasse a ter sua atuação
limitada; a segunda, defende a limitação da atuação do Judiciário, visando
afastar a discricionariedade de atuação dos magistrados e desembargadores,
adentrando no mérito da ilegitimidade de tais julgadores para atuarem no
controle de constitucionalidade.
A primeira corrente parte da premissa de que, o Brasil, ao ser um Estado
Democrático de Direito, deve pautar sua organização político-social na soberania
popular, na qual “todo poder emana do povo”, com participação representativa e
participativa da sociedade. Tal posicionamento foca no aspecto da real garantia
dos direitos fundamentais, não adentrando no fato de que o Judiciário não é
composto por representantes eleitos pela coletividade.
Defensores1 de tal posição destacam que o princípio da tripartição e sua
observância não são o bastante para trazer, de fato, efetividade aos direitos
fundamentais. Nesse sentido, (DALARI, 1998), ao discorrer a respeito das
críticas feitas ao sistema de separação de poderes, afirma:
“Outro argumento importante contra o sistema é que ele jamais conseguiu
assegurar a liberdade dos indivíduos ou o caráter democrático do Estado.
A sociedade plena de injustiças criada pelo liberalismo, com acentuadas
desigualdades e a efetiva garantia de liberdade apenas para um pequeno
número de privilegiados, foi construída à sombra da separação de poderes.
Apesar desta, houve e tem havido executivos antidemocráticos e que
1 DWORKIN, Ronald (2001, p. 27) destacou, ao abordar o tema: “Estou afirmando agora apenas que os legisladores
não estão, institucionalmente, em melhor posição que os juízes para decidir questões sobre direitos”.
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transacionam de fato com o poder legislativo, sem quebra das normas
constitucionais. Não raro, também o legislativo, dentro do sistema de
separação de poderes, não tem a mínima representatividade, não sendo,
portanto, democrático. E seu comportamento, muitas vezes, tem revelado
que a emissão de atos gerais obedece às determinações ou conveniências do
executivo. Assim, pois, a separação dos poderes não assegurou a liberdade
individual nem o caráter democrático do Estado.”.

Em contrapartida, os adeptos à corrente que defende o controle de
constitucionalidade2, pontuam que a invasão do Poder Judiciário nos Poderes
Executivo e Legislativo (principalmente), por agentes públicos não eleitos – juízes
e desembargadores – não garante a supremacia do interesse social; apenas confere
poderes à indivíduos “ilegítimos” para anular/inovar decisões de representantes
eleitos pela maioria, em nítida discricionariedade do julgador em suas decisões.
Ao dissertar a respeito do tema, Néviton Guedes, Desembargador Federal do
TRF da 1ª Região e Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em artigo
intitulado “O juiz entre o ativismo judicial e a autocontenção” (2012), fez duras
críticas ao ativismo judicial e à eventual discricionariedade que este traz:
“Quando a posição da política ou da moral pessoal do julgador prevalece,
deixando em segundo plano o direito legitimamente disposto pelo legislador,
o que floresce, de regra, não é a justiça do caso concreto, mas injusta
aleatoriedade e indeterminação na atuação do direito. Põe-se por terra a
máxima proposição de justiça dos tempos modernos que é, precisamente,
a convicção democrática de que qualquer e todo cidadão encontrará no
magistrado a determinação de prestar a mesma resposta que, em situação
semelhante, lhe teria prestado outro magistrado (equal under the Law).
O magistrado, certamente bem intencionado, flerta com a justiça do caso
2 Nesse sentido, Cappelletti (1993, p. 32) posicionou-se: “Tal criatividade, ou para ser mais preciso, alto grau de
criatividade, pois bem vimos como se trata essencialmente de problema apenas de natureza quantitativa, pode ser
benéfica ou maléfica, segundo as circunstâncias contingentes, de tempo e lugar, de cultura, de necessidades reais de
determinada sociedade, circunstâncias, de mais a mais, de organização e estrutura das instituições e, não por último,
dos tipos de magistratura que exercem tal criatividade.”.
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concreto, mas acaba dormindo com a aleatoriedade de decisões impostas ex
post facto, casuísticas, não generalizáveis e quase sempre não isonômicas.
Como se vê, em tais situações, perde-se muito em segurança jurídica e não
se sabe bem exatamente o que se ganha em justiça.”. (GUEDES, 2012, p. 4-5)

Verifica-se, portanto, que, ao mesmo tempo em que o ativismo judicial promove
a concretização dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito
– visando garantir direitos fundamentais -, este afasta a essência do princípio da
tripartição de poderes e acaba por desvirtuar o controle de constitucionalidade
– ao dar ao Judiciário um poder de atuação maior direta neste.

2. O emblemático caso Marbury vs Madison decidido pela Suprema
Corte Americana
O emblemático caso William Marbury versus James Madison, de 1803, marca
a incorporação da chamada judicial review. Tal precedente americano foi o
responsável por inaugurar, no Brasil e em diversos ordenamentos jurídicos, o
chamado controle de constitucionalidade.
Antes de adentrar, de fato, na análise da decisão proferida pela Suprema Corte
Americana neste caso, é importante contextualizar o momento histórico que
precedeu a mesma.
Isso porque, em que pese tal caso ter consagrado o conceito de judicial review,
fato é que já haviam precedentes, os quais deram início na transição do sistema
jurídico e que, posteriormente, seriam utilizados como pilares na fundamentação
de John Marshall no referido julgamento.
Fato é que a supremacia do Parlamento, ao longo do processo de revolução norteamericano, sofreu inúmeras rupturas, com práticas judiciais que já inauguravam o
controle das leis. Nesse contexto, um dos casos emblemáticos - que antecederam
o Marbury versus Madison -, julgado pela Suprema Corte de Nova Jérsei em
1780, é caso Holmes v. Walton (NEW JERSEY, 1918):
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 39-63 | jan./jun. 2020

45

Artigo
A teoria dos diálogos constitucionais: a quem cabe o xeque-mate no pensamento constitucional brasileiro contemporâneo?
Ézio José Raulino Amaral, Antonio Cláudio Portella Serra e Silva

“Uma lei da legislatura de New Jersey, de 8 de outubro de 1778, determinando
um júri especial de seis homens, em vez do júri de doze homens, conforme
previsão do common law, é nula e inválida, sendo inconsistente com a
Seção XXII da Constituição de New Jersey, adotada em 2 de julho de 1776,
que determina “que o direito inestimável ao julgamento pelo júri deve ser
assegurado como parte do direito desta Colônia, sem qualquer revogação”.

Outros casos precedentes que se pode destacar são: Rutgers v. Waddington, julgado
pela Corte de Nova Iorque, em 1784, no qual discutiu-se a possibilidade de uma
lei estadual (Trespass Act, de 1783) desautorizar o teor do tratado de paz entre a
Inglaterra e as ex-Colônias; Bayard v. Singleton, julgado pelo Estado da Carolina do
Norte, em 1787, o qual foi, possivelmente, o primeiro caso em que houve recusa de
aplicação de lei editada pela Assembleia, em razão de sua inconstitucionalidade.
É nesse contexto histórico que, em 1803, o caso Marbury versus Madison foi
apresentado pelo presidente da Suprema Corte Norte Americana, John Marshall,
e julgado. Em breve síntese, o fato que gerou tal embate ocorreu após o então
presidente dos EUA, John Adams, ter nomeado, com a aprovação do Judiciary
Act of 1801 (o qual alterou o Judiciary Act de 1789) - nova lei de organização do
Poder Judiciário, o qual dobrou o número de juízes federais e criou inúmeros
outros cargos para magistrados -, aliados de seu partido político para cargos
importantes, com o intuito de continuar exercendo determinado controle após
o término de seu mandato.
Após aprovação das indicações dos cargos, pelo Senado, Adams assinou os termos
de investidura, os quais, em razão do curto período de tempo, não foram entregues
a todos os indicados. Quando o novo Presidente, Thomas Jefferson, assumiu
a presidência, seu novo Secretário de Estado, James Madison, não entregou os
diplomas de investidura assinados pelo Presidente anterior e, consequentemente,
não houve reconhecimento das nomeações realizadas por Adams.
Dentre os juízes de paz que não receberam o diploma de investidura, estava
William Marbury, o qual entrou o pedido de “writ of mandamus” perante a
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Suprema Corte dos Estados Unidos, com fulcro na seção 13 do Judiciary Act,
que conferia competência originária, à referida Corte, em mandados contra
autoridades federais.
John Marshall, antigo Secretário de Estado do governo Adams e indicado pelo
mesmo para Presidente da Suprema Corte, foi o responsável pela apreciação da
matéria, cujo principal questionamento se o Poder Judiciário poderia obrigar
um agente do Poder Executivo a dar investidura em cargos públicos. Nesse
ponto, Barroso (2011, p. 29) explica:
“Marshall, examinou a possibilidade de se emitir uma determinação dessa
natureza a um agente do Poder Executivo. Sustentou, então, que havia duas
categorias de atos do Executivo que não eram passíveis de revisão judicial:
os atos de natureza política e aqueles que a Constituição ou a lei houvessem
atribuído a sua exclusiva discricionariedade. Fora essas duas exceções, onde a
Constituição e a lei impusessem um dever ao Executivo, o Judiciário poderia
determinar o seu cumprimento. Estabeleceu, dessa forma, a regra de que os
atos do Poder Executivo são passíveis de controle jurisdicional, tanto quanto
a sua constitucionalidade como quanto a sua legalidade.”.

Restou, assim, declarada a inconstitucionalidade da Seção 13 do Judiciary Act,
nos pontos contrários à Constituição, tendo em vista que tal Seção acabou por
ampliar, indevidamente, por ato do Congresso, a competência da Suprema
Corte. Nas próprias palavras de Marshall (1997, p. 25):
“É uma proposição por demais clara para ser contestada, que
a Constituição veta qualquer deliberação legislativa incompativel com ella;
ou que a legislatura possa alterar a Constituição por meios ordinarios. Não
há meio termo entre estas alternativas. A Constituição, ou é uma lei superior
e predominante, e lei immutável pelas formas ordinárias; ou está no mesmo
nivel conjunctamente com as resoluções ordinárias da legislatura e, como as
outras resoluções, é mutável quando a legislatura houver por bem modificala. Si é verdadeira a primeira parte do dilema, então não é lei a resolução
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legislativa incompatível com a Constituição; si a segunda parte é verdadeira,
então as constituições escriptas são absurdas tentativas da parte do povo para
limitar um poder por sua natureza illimitavel. Certamente, todos quantos
fabricaram Constituições escriptas consideraram taes instrumentos como
a lei fundamental e predominante da nação e, conseguintemente, a theoria
de todo o governo, organizado por uma Constituição escripta, deve ser que
é nulla toda a resolução legislativa com ella incompatível.”.

Conclui-se, então, que tal julgamento afirma a relevância do próprio Judiciário
em interpretar a Constituição, invalidando leis e inaugurando o chamado
controle de constitucionalidade, sendo, sem dúvidas, a base de toda prática do
ativismo judicial vivido atualmente.

3. O Diálogo Constitucional
A teoria do diálogo constitucional parte da premissa de que é necessário haver
uma interação, ampla e irrestrita, horizontal e não hierárquica, entre os diferentes
Poderes, na interpretação da Constituição, estimulando o debate normativo
constitucional entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo.
Importante a ressalva de que tal teoria não defende o “consenso” no entendimento
ou a prevalência de determinada interpretação; o que se espera é que as
discordâncias e respectivos diálogos combatam eventual supremacia, respeitandose as diversidades dentro de cada Poder. Nesse sentido, em seu artigo “O Diálogo
Constitucional numa Perspectiva Brasileia: um Colóquio Contínuo entre os Três
Poderes”, Escossia (2015) assim expôs:
“Muito mais do que uma proposta a respeito do processo de interpretação
constitucional, o diálogo constitucional representaria uma interação
permanente entre os três Poderes. Ao invés de um Judiciário onipotente
na construção das normas, haveria uma colaboração recíproca entre ele,
o Executivo e o Legislativo. A ideia fundante dessa teoria é fluir o direito
constitucional por entre esses três Poderes. (...).”.
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Louis Fisher (1988), autor e filósofo norte-americano, foi quem propôs a teoria
do diálogo constitucional, expondo que, em razão de características políticosociais, deveria haver uma interpretação coordenada da Constituição pelos
Poderes. Benvindo (2014, p. 73), citando o entendimento deste, destacou:
“Louis Fisher (1988), importante cientista político norte-americano, deixa
muito claro que, se é para falar em “diálogo constitucional” – o título de um
de seus livros, aliás, é Constitutional Dialogues –, isso se deve não a uma
ingenuidade de crença de que cada um dos Poderes tem atribuições claramente
definidas – como se o Judiciário meramente aplicasse o Direito, o Legislativo
criasse o Direito e o Executivo executasse o Direito e as políticas públicas
– e, portanto, facilmente dialogáveis entre si. O diálogo constitucional,
assim como ele o denomina, está, na verdade, na compreensão de que o
constitucionalismo democrático é marcado por uma ampla interação entre os
diferentes Poderes e, sobretudo, pelo reconhecimento do caráter nitidamente
político de todos eles, respeitando-se, naturalmente, suas diversidades nesse
aspecto (FISHER, 1988).”.

O diálogo constitucional também é chamado por alguns doutrinadores de
“diálogo institucional”, justamente pelo fato da palavra “diálogo” evocar a imagem
de “conversa” entre as instituições que compõem a organização de determinado
Estado. Sobre o tema, a professora Fonseca (2013) esclarece:
“Diálogo institucional é uma expressão que remete a certa forma de
enxergar o processo constitucional. Mendes (2011, p. 240) afirma que,
independentemente de qual instituição tenha a última palavra, nada impede
que a outra instituição responda, e pensar em diálogo não significa perder
de vista a continuidade inexorável da política e a circularidade da separação
de poderes.
Para Bateup (2013), a expressão “diálogo institucional” tem sido utilizada para
descrever a possibilidade de interação dos tribunais e os poderes políticos,
no que diz respeito à interpretação de direitos constitucionais. A ideia de
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diálogos institucionais enfatiza que o judiciário não terá o monopólio na
interpretação constitucional. Trata-se, portanto, de decisões constitucionais
que devem ser produzidas por um processo de elaboração compartilhada
entre o poder judiciário e outros atores constitucionais. As teorias do diálogo
oferecem uma forma alternativa de preencher a lacuna de legitimidade
democrática, superando a dificuldade contramajoritária do judiciário. Por
esse motivo, essa teoria vem ganhando espaço, principalmente no que diz
respeito à discussão da legitimidade democrática associada à revisão judicial.”

Na realidade brasileira, é fácil se perceber que há inúmeros exemplos que
evidenciam as formas de diálogos entre os três Poderes: Executivo e Legislativo;
Judiciário e Executivo; Judiciário e Legislativo.
Para o primeiro, pode-se citar o pluralismo partidário e, consequentemente, o
fato do Presidente precisar do apoio do Congresso para exercer uma política
pública eficaz; para o segundo, o fato da escolha dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal estar atrelada ao Presidente e à posterior aprovação pelo Senado;
para o terceiro, o poder de reforma do Legislativo, por meio de emendas e leis
ordinárias, e do Judiciário, por meio de decisões, é a principal ferramenta de
diálogo entre tais Poderes.
O diálogo constitucional no Brasil ocorre com mais frequência do que em
países liberais, com sistemas jurídicos do common law e constituições mais
enxutas, como por exemplo Estados Unidos e Canadá, países em que o “debate
constitucional entre os três Poderes gira o tempo todo em torno das possibilidades
de ações governamentais e dos limites e metas impostos pelo texto constitucional
relativamente a tais ações.” (VICTOR, 2015)
É certo que, sistematicamente, o Mendes busca incentivar o diálogo institucional,
como por exemplo se verifica no julgamento do mandado de injunção MI 943,
que tratou do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, o qual obteve
uma resposta legislativa, com a regulamentação da matéria antes mesmo da
conclusão do julgamento.
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Nessa senda, conclui-se que o diálogo constitucional é uma interação, em tese,
harmônica e não suprema, que busca a maior efetividade das relações mantidas
entre os Poderes, reforçando o princípio democrático de que o poder emana
do povo e para o povo – e é a partir desse diálogo que devem surgir medidas
aplicáveis à realidade social vivida.

4. A possibilidade de Superação Legislativa das Decisões Judiciais
Em que pese o art. 1023, § 2º, da Constituição Federal, vincular os efeitos de
decisão do STF também aos órgãos da administração pública, esta poderá
ter seu entendimento superado pelo legislador pátrio, em razão do princípio
constitucional da separação de poderes.
Trata-se de uma forma de diálogo direto entre o Legislativo e o Judiciário, em que
aquele Poder reage às decisões prolatadas por este. Normalmente, como modus
operandi, a reação do Legislativo é sempre precedida de um pronunciamento
judicial quanto à inconstitucionalidade/ incompatibilidade de determinado
ato normativo.
Tal movimento, também chamado de “ativismo congressual”, foi comentado
pelo Min. Luiz Fux, ao citar Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto,
em seu voto no julgamento das ADIs 4430 e 4795:
“(...) não é salutar atribuir a um único órgão qualquer a prerrogativa de
dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. [...] É preferível
adotar-se um modelo que não atribua a nenhuma instituição – nem do
Judiciário, nem do Legislativo – o “direito de errar por último”, abrindo-se a
permanente possibilidade de correções recíprocas no campo da hermenêutica

3 Art. 102, § 2º, CF/88 – “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal”.
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constitucional, com base na ideia de diálogo, em lugar da visão tradicional,
que concede a última palavra nessa área ao STF. As decisões do STF em
matéria constitucional são insuscetíveis de invalidação pelas instâncias
políticas. Isso, porém, não impede que seja editada uma nova lei, com
conteúdo similar àquela que foi declarada inconstitucional. Essa posição
pode ser derivada do próprio texto constitucional, que não estendeu ao
Poder Legislativo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo STF no
controle de constitucionalidade (art. 102, § 2º, e art. 103-A, da Constituição).
Se o fato ocorrer, é muito provável que a nova lei seja também declarada
inconstitucional. Mas o resultado pode ser diferente. O STF pode e deve refletir
sobre os argumentos adicionais fornecidos pelo Parlamento ou debatidos pela
opinião pública para dar suporte ao novo ato normativo, e não ignorá-los,
tomando a nova medida legislativa como afronta à sua autoridade. Nesse
ínterim, além da possibilidade de alteração de posicionamento de alguns
ministros, pode haver também a mudança na composição da Corte, com
reflexões no resultado do julgamento.”.

Em que pese a superação legislativa ter ganhado força e adquirido visibilidade com
a Constituição Federal de 1988, fato é que as primeiras contraposições em face
de decisões proferidas pelo STF começaram muito antes da promulgação desta:
“Talvez a decisão mais marcante desse período tenha sido a concessão de
habeas corpus, pelo Supremo, a um grupo de intendentes do Conselho
Municipal do Distrito Federal. Este Conselho era o Legislativo da capital da
República, composto por 16 intendentes eleitos. No pleito eleitoral de 1909,
uma divisão entre grupos rivais, em razão de ambos julgarem-se no direito
de ocupar a direção do Conselho, gerou grave comoção. O Presidente da
República, Nilo Peçanha, editou decreto determinando que o Prefeito do
Distrito Federal assumisse a administração e o governo de toda a capital
e, então, sucederam-se várias impetrações. A ordem de habeas corpus
que dava permissão a um grupo de intendentes para que ingressassem no
edifício-sede do Conselho e continuassem o trabalho de verificação dos
poderes dos intendentes eleitos contornava o referido decreto presidencial.
52
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O voto condutor da posição da Corte foi proferido pelo Ministro Pedro
Lessa, O caso possui nuances interessantes, mas que sobejam o objeto do
trabalho. O relevante é que, na sequência, o Presidente Hermes da Fonseca
recusou-se a cumprir a decisão do STF e informou, por intermédio de
ofício do Ministério da Justiça e de mensagem ao Congresso Nacional, que
a concessão do habeas corpus por meio daquela nova doutrina extrapolava
as funções do Poder Judiciário. O Ministro Pedro Lessa, na sessão seguinte
ao recebimento do ofício, levou o assunto ao Plenário do Supremo Tribunal
Federal, respondeu às críticas contidas na mensagem presidencial e, em
seguida, passou a rechaçar a indevida invasão presidencial das competências
do Judiciário e o descumprimento de sua decisão. Carlos Bastide Horbach
informa que o quadro fático não mudou. O Conselho Municipal do Distrito
Federal continuou a sofrer os efeitos do decreto editado pelo Marechal 42
Hermes da Fonseca.” HORBACH (2007, p. 83)

Independentemente do momento histórico do surgimento da superação
legislativa, fato é que o fundamento de todo o movimento é a mesmo: promover
o debate de uma nova realidade social, de situações que anteriormente não eram
relevantes para a sociedade, por meio da edição de normas, que podem ou não,
possuir conteúdo idêntico ao já declarado inconstitucional.
Importante pontuar que as instâncias políticas não conseguem invalidar,
diretamente, as decisões proferidas pelo STF em matéria constitucional, mas
podem, de maneira indireta, torná-las sem efeito prático, ao editar e/ou criar
Emenda Constitucional ou Lei Infraconstitucional (formas de reação legislativa).

5. A Superação por meio de Lei Ordinária e Emenda Constitucional
As formas de reação legislativa podem ser por meio de proposta de lei ordinária
(infraconstitucional) ou de emenda constitucional.
A proposta de lei, com o objetivo de alterar eventual entendimento do STF, pode
ocorrer quando o Legislativo entende que determinada decisão não se aplica à
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 39-63 | jan./jun. 2020

53

Artigo
A teoria dos diálogos constitucionais: a quem cabe o xeque-mate no pensamento constitucional brasileiro contemporâneo?
Ézio José Raulino Amaral, Antonio Cláudio Portella Serra e Silva

realidade social vivida. Em outras palavras, os legisladores deverão comprovar
que não mais subsistem as premissas jurídicas e fáticas que fundamentaram
determinada decisão, desconstruindo os argumentos utilizados anteriormente
pela Corte Suprema para a declaração de inconstitucionalidade
Diante desse cenário, o STF pode declarar a inconstitucionalidade da nova
Lei promulgada, reiterando seu posicionamento anterior, ou, considerando a
realidade social do momento, pode ratificar o conteúdo da nova lei. Para melhor
ilustrar o tema, cita-se, para a primeira hipótese, o exemplo da ADI proposta
contra a Lei nº 12.875/2013; já para a segunda hipótese, a chamada Lei da Ficha
Limpa (LC 135/2010).
Em junho de 2012, o Plenário do STF, ao julgar as ADIs 4430 e 4795, declarou
inconstitucionais determinados dispositivos da Lei nº 9.504/97 (a “Lei das
Eleições”). Ato contínuo, o Congresso Nacional editou a Lei nº 12.875/2013,
em outubro de 2013, a qual alterou a Lei nº 9.504/97 e acabou por reestabelecer
regramentos semelhantes aos declarados inconstitucionais quando do julgamento
das referidas ADI’s. Diante deste cenário, foi proposta nova ADI (ADI 5.105)
contra a Lei nº 12.875/2013, a qual também foi declarada inconstitucional,
mantendo-se o entendimento do STF exarado anteriormente, sob o fundamento
de que inexistiram mudanças na sociedade entre as datas de julgamento entre
as ADIs propostas, capazes de alterar o posicionamento da Suprema Corte.
Já no caso da Lei da Ficha Lima (LC 135/2010), o STF ratificou o conteúdo exarado
por referida lei, considerando-a constitucional e superando jurisprudência
anteriormente consolidada de que a inelegibilidade do candidato só ocorreria
quando houvesse condenação transitada em julgado (princípio da presunção de
inocência). Tal Lei passou a prever que não é necessário o trânsito em julgado
para que determinado candidato se torne inelegível, bastando decisão proferida
por órgão colegiado (STF. Plenário. ADC 29/DF, ADC 30/DF, ADI 4578/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 15 e 16/2/2012).
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Por outro lado, a reação do Poder Legislativo por meio de emenda constitucional
só pode ocorrer quando há ofensa aos limites previstos no art. 60, e seus §§, da
Constituição Federal. A respeito de tal possibilidade, Cavalcanti (2015) assim dispõe:
“No caso de reversão jurisprudencial (reação legislativa) proposta por meio
de emenda constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas restritas
hipóteses de violação aos limites previstos no art. 60, e seus §§, da CF/88. Em
suma, se o Congresso editar uma emenda constitucional buscando alterar a
interpretação dada pelo STF para determinado tema, essa emenda somente
poderá ser declarada inconstitucional se ofender uma cláusula pétrea ou o
processo legislativo para edição de emendas.”.

Logo, em caso de edição de emenda com o objetivo de alteração de entendimento
pelo STF, tal emenda só terá sua inconstitucionalidade declarada caso ofenda
cláusula pétrea ou tenha violado o processo legislativo para sua edição.
Como exemplo de superação legislativa, efetivada por meio de emenda
constitucional, cita-se a EC nº 39/2002, a qual inseriu o art. 149-A, na Constituição
Federal, autorizando que o Distrito Federal e os Municípios instituíssem
contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública:
“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição,
na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública,
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o
caput, na fatura de consumo de energia elétrica.”

Tal artigo foi incluído como reação ao entendimento pacificado pelo STF, no
julgamento dos recursos extraordinários 231.764 e 233.332, o qual decidiu
que o custeio de iluminação pública não poderia ser remunerado por meio de
“taxa” – espécie tributária. Veja que a EC nº 39/2002, visando auferir recursos,
promoveu uma mudança mais terminológica do que conceitual.
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Seguindo essa linha de argumentação, seja por meio de lei ordinária, seja por
emenda constitucional, a possibilidade de superação das decisões proferidas pelo
STF caracteriza o diálogo constitucional promovido pela Constituição de 1988,
a qual, visando o equilíbrio entre os Poderes, acabou por promover a oxigenação
de entendimentos, os quais são alterados, diariamente, pela percepção de uma
sociedade em constante mudanças.

6. A Emenda Constitucional nº 96, exemplo de superação Legislativa
Outro exemplo de superação legislativa, é a Emenda Constitucional nº 96,
que gerou grande repercussão pelo tema tratado. Esta foi promulgada no dia
06/06/2017, após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que refutou
a prática da vaquejada (ADI 4983), considerada, pela Corte, atividade que
submete animais à crueldade – o que é vedado pelo inciso VII, do artigo 225,
da Carta Magna. Tal Emenda foi responsável por inserir o § 7º ao artigo 225,
da Constituição Federal, com a seguinte redação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
(...)
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não
se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que
sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição
Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio
cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure
o bem-estar dos animais envolvidos.

Importante breve contexto da decisão proferida pelo STF, antes de adentrarmos no
mérito da superação legislativa ocorrida. Em outubro de 2016, a Corte Suprema
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declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará,
a qual regulamentava a prática da vaquejada no âmbito estadual4. Conforme
notícia veiculada no site do próprio Tribunal5,
“(...) o ministro Marco Aurélio afirmou que laudos técnicos contidos no
processo demonstram consequências nocivas à saúde dos animais: fraturas nas
patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual arrancamento
do rabo e comprometimento da medula óssea. Também os cavalos, de acordo
com os laudos, sofrem lesões.
Para o relator, o sentido da expressão “crueldade” constante no inciso VII
do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal alcança a tortura e
os maus-tratos infringidos aos bois durante a prática da vaquejada. Assim,
para ele, revela-se “intolerável a conduta humana autorizada pela norma
estadual atacada”.

O STF entendeu, por maioria, que as práticas culturais, tais como as vaquejadas,
não podem ocorrer sem a proteção devida da fauna, já que o texto constitucional é
explícito ao vedar “práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (artigo 225, VII,
da CRFB/88).
Após o pronunciamento da Suprema Corte, o Congresso Nacional teve um
aumento na demanda de iniciativas legislativas para regulamentação e autorização,
4 “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADOGERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao
Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe
cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA –
MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA
FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos
culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no
inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade.
Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.” (ADI 4983, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 06/10/2016)
5 Notícias STF. STF julga inconstitucional lei cearense que regulamenta vaquejada. Disponível em <http://www.stf.
jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838>. Acesso em 04 de janeiro de 2020.
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em âmbito nacional, das vaquejadas e demais atividades consideradas “práticas
culturais”, momento em que, posteriormente, foi promulgada a EC nº 96.
Veja que o caso ora citado é um exemplo nítido de reação contrária do Poder
Legislativo frente ao controle de constitucionalidade exercido pelo Judiciário.
A Constituição Federal de 1988 prevê e dispõe de ferramentas para que,
mesmo após proferida interpretação, pela Corte Suprema, de determinado
dispositivo constitucional, tal decisão seja, (in)diretamente, “revista” pelo Poder
Legislativo, em respeito, justamente, a diálogo constitucional e ao princípio
da tripartição de poderes.
Todavia, fato é que a superação legislativa de uma decisão proferida pelo
Judiciário levanta questões muito mais complexas que apenas o controle de
constitucionalidade em si: a primeira, é se eventual superação viola direitos
fundamentais e, consequentemente, cláusulas pétreas; a segunda, é se o Poder
Legislativo, mesmo dentro de seu âmbito de atuação, está provocando mutação
constitucional ao agir de tal maneira.
Portanto, em que pese seja possível eventual ativismo por parte do Congresso
Nacional, no caso da EC nº 96, considerando o bem tutelado pela decisão
do Supremo Tribunal Federal, com a devida venia, a manobra utilizada pelo
Legislativo apenas reiterou um movimento que há muito tempo vem se
concretizando na tripartição de poderes do Brasil: a necessidade da supremacia,
seja ela jurídica, seja ela legislativa.

7. O Julgamento da Prisão em Segunda Instância - Convite ao Diálogo
No dia 07 de novembro de 2019, por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal, julgou a ilegalidade da prisão em segunda instância, destacando a
constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência
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de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”.

Em que pese tal decisão não proibir eventual prisão cautelar, estabelece uma série
de requisitos para que haja a prisão preventiva (prevista no art. 312, do CPP8),
o que foi entendido pela grande maioria como uma extensão da proibição de
prisão antes do esgotamento de recursos.
Tal julgamento trouxe uma grande repercussão mundial, não só pela reação do
Congresso em frente à mesma, mas também pelo fato dos indivíduos que esta
beneficiaria. Destaca-se que o próprio Presidente do Supremo Tribunal, Min.
Dias Toffoli, afirmou, no final da sessão, que o Congresso poderia legislar e
alterar o dispositivo de lei, dando início ao diálogo institucional.
Diante da decisão do Supremo Tribunal, mais especificamente em dezembro
de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou projeto que
possibilitaria a prisão em segunda instância (PLS 166/2018) – ainda pendente
de aprovação pelo Senado. A proposta altera o Código de Processo Penal,
determinando a execução provisória da pena já em segunda instância, mas
flexibilizando tal cumprimento, pelo STF e STJ, caso o recurso interposto não
tenha caráter meramente protelatório.
É certo que o diálogo institucional no Brasil ainda não está concatenado, razão
pela qual suscita muitas dúvidas, principalmente no tocante à última palavra
no pensamento constitucional. Explica-se: Diante da proposição do Legislativo,
poderia a decisão proferida pela Suprema Corte ter sua eficácia limitada caso
haja aprovação pelo Senado de tal projeto? Poderiam os indivíduos que foram
beneficiados com a mesma e, consequentemente, libertados, voltarem para a
prisão enquanto aguardam julgamento definitivo de seus recursos?
8 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
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De uma maneira geral, as opiniões são divididas, até mesmo porque ainda não
houve uma aprovação definitiva de tal projeto. Todavia, fato é que se aprovado,
ainda que haja uma modulação do efeito da decisão proferida, dificilmente os
beneficiados com a mesma poderão retornar ao seu status anterior, em razão
do princípio do reformatio in pejus.
Assim, em que pese a reação da CCJ ter sido provocada, principalmente, pelo
julgamento realizado pelo STF, dificilmente o Legislativo conseguirá atingir seus
fins políticos e sociais com eventual alteração do Código de Processo Penal,
eis que, conforme amplamente debatido, possui sua esfera limitada dentro do
âmbito de atuação fixado pela Constituição Federal.

Considerações finais
Verifica-se que a Constituição Federal estimula o diálogo constitucional entre os
Poderes e, consequentemente, acaba por ratificar, dentro dos limites estabelecidos
pelo princípio da separação de poderes e do controle de constitucionalidade, a
chamada “superação legislativa” e o ativismo judicial.
Em razão disso, não se pode afirmar que há, efetivamente, uma “palavra final –
xeque-mate” no pensamento constitucional brasileiro contemporâneo. Veja que,
conforme amplamente exposto, eventual decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal pode ser superada (dentro dos limites estabelecidos pela Constituição
Federal) e/ou encadear uma reação do Legislativo e do Executivo, assim como,
uma resposta desses poderes pode ser novamente analisada pelo judiciário.
E, em que pese existirem muitas críticas com relação à parcial eficácia das decisões
tomadas pelos Poderes que compõe o Brasil, é a ausência de supremacia que faz
com que um país evolua, circule novas ideias e não engesse a realidade social
vivida – que cada vez se torna mais complexa.
Partir da premissa de que apenas um Poder seria, único e exclusivo, detentor do
“xeque-mate”, ignoraria todos os princípios trazidos pela Constituição e condenaria
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a democracia ao fracasso, pois é a partir do diálogo, do ativismo judicial e do
controle de constitucionalidade que se observa o amadurecimento dos reais
princípios constitucionais perseguidos por um Estado Democrático de Direito.
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RESUMO: Os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos conquistados como fruto da luta das classes operárias
e dos movimentos sociais. Esses direitos, considerados como “direitos fundamentais de segunda dimensão”, refletem a
materialização da dignidade da pessoa humana, mediante a execução de políticas públicas destinadas a amparar e garantir
o mínimo de dignidade para as pessoas mais vulneráveis social e economicamente. Nesse sentido, observa-se que a maioria
dos governantes do Brasil deixam, em muitas das vezes, a realização dos direitos sociais em segundo plano, posto que se
tratam de direitos de natureza positiva que carecem de execução por parte do Estado. Dessa forma, o trabalho científico
em deslinde, por meio de uma pesquisa essencialmente bibliográfica, adota como finalidade precípua apresentar a inserção
do ensino da Constituição Federal na educação básica como forma de conscientização política acerca do exercício da
cidadania, que, ainda que expressado através do voto, não se limita somente ao direito de votar, mas sim a uma participação
ativa nas ações e decisões do poder público, uma vez que que a grade curricular da educação básica nacional, sobretudo no
ensino médio, preocupa-se tão somente com a preparação do aluno para o ENEM, deixando de lado o aspecto fundamental
da educação, qual seja ele: a formação de cidadãos. Por fim, dialogando a importância do conhecimento básico acerca dos
direitos econômicos, sociais e culturais, no processo de realização de ações afirmativas para a garantia e positivação desses
direitos, uma vez que sua efetivação carece de ação por parte do poder público.
Palavras-chave: Educação. Constituição Federal. Democracia. Cidadania. Direitos Sociais.
ABSTRACT: Economic, social and cultural rights are rights won as a result of the struggle of the working classes and
social movements. These rights, considered as “second dimension fundamental rights”, reflect the materialization of human
dignity, through the implementation of public policies aimed at supporting and guaranteeing a minimum of dignity for
the most socially and economically vulnerable people. In this sense, it is observed that most of Brazil’s leaders often leave
the realization of social rights in the background, since they are rights of a positive nature that need to be enforced by the
State. In this way, the present scientific work has as main purpose to present the insertion of the teaching of the Federal
Constitution in basic education as a way of political awareness about the exercise of citizenship, which, although expressed
through the vote, is not limited only to the right to vote, but to an active participation in the actions and decisions of the
public power, since the curricular grid of the national basic education, especially in high school, is concerned only with the
preparation of the student for ENEM, leaving aside the fundamental aspect of education, which is: the formation of citizens.
Keywords: Education. Federal Constitution. Democracy. Citizenship. Social Rights.

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 64-86 | jan./jun. 2020

65

Artigo
Educação em direitos humanos: o ensino da constituição federal como forma de conscientização política acerca dos direitos
econômicos, sociais e culturais
Matheus Iago de Sousa Rodrigues, Francisca Mauricélia Ferreira de Sousa

Introdução
A edificação da sociedade brasileira passou por um longo período de transformação
social e conquista de direitos, tendo em consideração que o país é marcado por uma
relação de poder e subserviência travada entre classes que, sorrateiramente, perdura
até os dias atuais. Essa relação possui um cunho econômico e estrutural, levando
em consideração que a sociedade tem, historicamente, suas bases caracterizadas,
essencialmente, por homens, velhos, ricos e brancos, o retrato da cultura política
instalada no país desde o Brasil Império, apresentando poucas exceções.
O Direito de votar é a principal conquista das lutas sociais, principalmente da
forma a qual é exercido hodiernamente, com a manifestação do sufrágio universal,
que nada mais é que o mandamento constitucional acerca da necessidade e da
obrigatoriedade, nos termos da lei, de todos os cidadãos brasileiros participarem
do processo eleitoral que irá culminar na escolha dos seus representantes, como
forma de garantia dos direitos políticos.
Todavia, ainda que essa garantia constitucional seja efetivamente exercida,
mas completamente desatada dos seus fins práticos de garantia de direitos, em
especial dos direitos sociais, econômicos e culturais.
A cidadania é expressada através do voto como manifestação dos direitos
políticos, refletindo a expressão mais cristalina dos preceitos basilares de uma
democracia, quais sejam eles: o direito de votar e o direito de ser votado.
Nesse trilhar, ventila-se que a conquista dos direitos políticos no Brasil aconteceu
de forma inversa, uma vez que, se tomarmos por base a Teoria de Marshall e
a consolidação dos direitos como uma ordem natural (primeiro civis, depois
políticos que trariam, assim, a conquista dos direitos sociais), no Brasil seguiu-se
a lógica inversa, sendo os direitos políticos suprimidos e rechaçados em diversos
momentos, inclusive no período ditatorial.
Ainda que cidadania seja expressada através do voto, não se limita somente a
isso, uma vez que a cidadania não se resume aos direitos políticos, mas a uma
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participação ativa nas decisões e ações daquela comunidade. Ademais, pontua-se
que a cidadania se manifesta de forma plena com a participação consciente, isto
é, o cidadão precisa ter consciência da realidade em que vive, trabalha, sofre e se
inter-relaciona. Diante disso, sob a luz dos ensinamentos de Cavalcante, 2016:
Ser cidadão não se resume a estar em dia com seus direitos políticos, é
participar das decisões e ações da sociedade. Cidadania é participação
pluridimensional. É, ao mesmo tempo, participação política, econômica,
social, psíquica, cultural e ética. (CAVALCANTE, 2016, p. 23)

A educação é o principal pilar para o desenvolvimento de uma cultura política
saudável e consciente, baseada nos princípios da igualdade e da liberdade, com a
devida efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais, e na formação de
uma sociedade produtiva e próspera, desvencilhada de toda sorte de corrupção
e interesses ímprobos.
Nesse sentido, o presente trabalho científico parte da seguinte problematização:
“Como o ensino da Constituição Federal pode auxiliar na conscientização política
em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais?”.
Para tanto, a hipótese de pesquisa levada em consideração se debruça em
registrar a importância do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para
a inserção do ensino da Constituição Federal na educação básica, como forma
de conscientização política em relação aos direitos fundamentais de segunda
geração, tendo em consideração que, apesar dos avanços no plano normativo,
o atual modelo de Estado, no desenvolvimento de políticas públicas, coloca em
segundo plano os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.
Dessa forma, salientando que para que haja o exercício da cidadania ativa
requer, essencialmente, a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres, conhecedores e protagonistas das normas e pactos que os protegem,
reconhecendo o princípio normativo da dignidade humana.
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Além disso, propõe a formação de cada cidadão como sujeito de direitos, capaz
de exercitar o controle democrático sobre as ações do Estado, ventilando-se a
importância da inserção do ensino da Constituição Federal no ensino básico
como forma de conscientização politica acerca dos direitos econômicos, sociais
e culturais.
Ato contínuo, o objetivo geral da presente pesquisa científica está concentrado
em analisar a contribuição da inserção do ensino da Constituição Federal como
instrumento de conscientização política na formação de cidadãos conscientes
dos seus direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, tornando-o capaz
de exercitar o controle democrático sobre as ações do Estado.
Para tanto, analisando especificamente, no texto da Constituição Federal de
1988 como são apresentados os direitos econômicos, sociais e culturais e as
perspectivas da inserção da educação jurídica da Constituição Federal como
forma de desenvolvimento do discernimento político para a formação de uma
nação sólida e igualitária, auxiliando no processo de afirmação da cidadania,
em uma perspectiva interdisciplinar.
Não obstante, o terceiro objetivo específico debruça-se em analisar na Constituição
Federal de 1988 como são apresentados os direitos econômicos, sociais e culturais,
correlacionando-os com a importância da inserção do ensino da Constituição
Federal de 1998 na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres,
com uma participação política ativa e consciente.
Por fim, a justificativa do presente trabalho científico desdobra-se em dois
eixos elementares: (i) – aspecto social: a pesquisa científica em deslinde tem
como justificativa, em seu aspecto social, registrar a importância da inserção do
ensino da Constituição Federal como forma de conscientização política, a fim
de que seja edificada uma sociedade baseada nos princípios da igualdade e da
liberdade, com a devida efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais,
ademais que seja produtiva e próspera, desvencilhada de toda sorte de corrupção
e interesses ímprobos.
68
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Noutro lado, (ii) o aspecto científico está concentrado na necessidade de
apresentar à toda comunidade jurídica e à sociedade civil a importância do
conhecimento da Carta Magna na formação do cidadão desde a educação
básica, formando o indivíduo para o exercício ativo da sua cidadania. Assim,
buscando, no campo científico, o reconhecimento da inserção dessa disciplina
no Plano Nacional de Educação.

1. O desconhecimento do contexto histórico do direito de votar e a
vulnerabilidade política dos povos
A conquista do direito de voto no contexto histórico brasileiro é marcada por
um processo de reconhecimento de igualdade de direitos entre os povos que
resultou no chamado “sufrágio universal”. O sufrágio universal nada mais é
que o mandamento constitucional sobre a necessidade de todos os cidadãos
brasileiros participarem do processo eleitoral que irá culminar na escolha dos
seus representantes, como forma de garantia dos direitos políticos.
Hodiernamente, o direito de votar é universal, nos termos da Constituição
Federal de 1988 o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos,
e obrigatório para os maiores de 18 anos, como a manifestação mais cristalina
dos princípios corolários do Estado Democrático de Direitos.
Entretanto, nem sempre o voto foi democrático e universalizado, tendo em vista
que historicamente o Brasil é marcado por uma relação de poder e subserviência
travada entre classes que, sorrateiramente, perdura até os dias atuais.
O direito de votar na história do Brasil se desenvolveu como fruto de uma incansável
luta pela igualdade de direitos políticos entre os povos. Não obstante, a conquista
do direito de voto no contexto histórico brasileiro é marcada por um processo de
reconhecimento de direitos iguais que resultou no acima chamado “sufrágio universal”.
Todavia, ainda que essa garantia constitucional seja efetivamente exercida,
mas completamente desatada dos seus fins práticos de garantia de direitos, em
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especial dos direitos sociais, econômicos e culturais, servindo, tão somente, aos
interesses da maioria caracterizada, essencialmente, por homens, velhos, ricos
e brancos, o retrato da cultura política instalada no país desde o Brasil Império,
apresentando poucas exceções.
As perspectivas para a construção de uma política ética, saudável e democrática
inicia-se com uma necessidade pungente de repaginação das figuras que representam
os brasileiros, seja no âmbito federal, estadual ou, até mesmo, municipal.
A necessidade de reconstrução da forma de fazer política no Brasil deve iniciar,
necessariamente, nos pequenos centros políticos, cidades com poucos habitantes e
em sua maioria carente de recursos, vulneráveis à subordinação econômica presente
nos períodos eleitorais e, por pura ignorância e falta de conhecimento, acabam
que sendo manipuladas por candidatos que buscam a perpetuação no poder,
caminhando em sentido contrário ao que os ideais de um Estado Democrático de
Direitos impõem, como a rotatividade no poder e as inúmeras limitações a toda
sorte de formas de perpetuação ou continuidade ilimitada no poder.
A reconstrução política deve ter como base a educação voltada para a
conscientização dos jovens sobre a construção de uma sociedade integra e
próspera, despida de qualquer relação de poder ou subserviência que possa
impedir as pessoas de decidir de forma livre os rumos da sua própria existência.
A educação é o principal pilar para o desenvolvimento de uma cultura política
saudável, baseada nos princípios da igualdade e liberdade, com a devida efetivação
dos direitos sociais, econômicos e culturais, e na formação de uma sociedade
produtiva e próspera, desvencilhada de toda sorte de corrupção e interesses ímprobos.
O protagonista dessa reconstrução política é o jovem brasileiro, o jovem concentra
em si características essenciais para o sucesso da revolução política e estrutural
aqui debatida, quais sejam elas: energia, criatividade, força, tempo, ambição e
sentimento de estar em constante mudança, já dizia Che Guevara “ser jovem e
não ser revolucionário é uma contradição genética.”
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Nesse sentido, a inserção de disciplinas voltadas para a disseminação do
conhecimento jurídico, em especial do direito constitucional brasileiro, podem
auxiliar de forma substancial na conscientização dos jovens sobre o contexto
histórico do voto na evolução histórica do constitucionalismo nacional,
conscientizando-o sobre a importância do direito de votar e as consequências
da utilização irracional desse direito para a sociedade.
Assim, existe uma conexão entre desigualdade e corrupção, visto que as sociedades
com maiores índices de desigualdade social são as que mais apresentam corrupção.
O mesmo não acontece com as sociedades que tendem a ser mais igualitárias
(DINIZ, 2018).
A principal consequência do exercício irracional do direito de votar é a corrupção.
A corrupção está presente na história do Brasil e sempre gerando tristes
consequências, principalmente para as pessoas de baixa renda, especialmente
com a preterição dos direitos sociais e culturais em segundo plano, o que atinge
diretamente a população mais carente.

2. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais no contexto
histórico internacional
A temática acerca dos direitos humanos ganhou mais robustez e atenção com o
fim da Segunda Guerra Mundial, após o abalo sofrido nos mais diversos setores da
sociedade, inclusive em relação às liberdades individuais e aos direitos de igualdade.
O fim da Segunda Guerra Mundial teve como principal consequência o
desencadeamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
que provocou verdadeira transformação no entendimento acerca dos direitos
humanos e da dicotomia, liberdade – igualdade, trazendo uma conjugação
de ambos os direitos ao englobar tanto os direitos civis e políticos quanto os
econômicos, sociais e culturais.
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Como decorrência da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
em 1966 foram criados dois documentos voltados a conferir maior proteção
aos direitos humanos, quais sejam eles: o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e
o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais- PIDESC.
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais- PIDESC,
criado com base no primado da dignidade da pessoa humana possui em seu
corpo textual menções à proteção de direitos humanos fundamentais como:
direito à autodeterminação dos povos; direito ao desenvolvimento econômico;
direito ao trabalho digno e outros direitos da seara do mundo do trabalho deste
decorrentes; direito à previdência social; direitos atinentes à qualidade de vida,
como alimentação, saúde, vestimenta, moradia etc.; direito à saúde física e mental;
direito à educação; direito de participação cultural; entre outros.
Diferentemente dos direitos civis e políticos, tidos como direitos de primeira
“geração” (ou como prefere a teoria dimensional “direitos fundamentais de primeira
dimensão”), esses são ligados aos ideais de liberdade e funcionam como verdadeiros
mecanismos de resistência aos desígnios do Estado. Os direitos de segunda
dimensão, isto é, os direitos econômicos, sociais e culturais são considerados
direitos “positivos” que carecem de uma positivação por parte do Estado.
Nesse sentido, Sousa Junior (2016) sedimenta que os direitos civis e políticos, dizem
respeito a processos históricos de proteção do indivíduo em face arbitrariedades,
por vezes perpetradas pelo Estado. Enquanto os direitos econômicos, sociais e
culturais, viriam de um processo de luta que visou avocar a atuação estatal para
a proteção do indivíduo.
Resta cristalino que os direitos sociais não são direitos individuais de cada sujeito,
ao revés, necessários e obrigatórios à toda coletividade, sendo estritamente ligados
ao fenômeno sociológico, pois são direitos que pretendem ser instrumentos de
equiparação, a fim de que se conquiste a justiça social e a equidade.
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3. Os direitos econômicos, sociais e culturais na Constituição Federal
de 1988
A Constituição Federal brasileira de 1988 é considerada por muitos a constituição
mais completa da história do constitucionalismo no ordenamento jurídico
nacional, bem como a Carta Magna que melhor contempla os ideais de um Estado
Democrático de Direitos, baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
À época, a Constituição Federal foi considerada um projeto avançado e um
marco em relação à cidadania e aos direitos humanos, pois contempla diversas
conquistas significativas em áreas como saúde, previdência, assistência social,
direitos do consumidor, direitos femininos, direitos da criança e do adolescente,
direitos indígenas, jornada de trabalho e o novo Código Civil.
A Carta Magna divide-se em títulos que se subdividem conforme as atribuições
de cada um de seus artigos. Assim, cada título contempla artigos referentes a
determinada área, ou princípio, para que seja mais fácil subdividir todas as
características que norteariam os rumos da sociedade brasileira a partir daquele
momento. Os Direitos Sociais encontram-se insculpidos no artigo 6º da CF/88 e
delineados no título VIII, contemplando direitos como: direito à saúde, direito
à educação, à cultura e ao desporto, a previdência e a assistência social.

4. A evolução histórica dos direitos fundamentais: a teoria geracional
de Karel Vasak
A evolução histórica dos direitos fundamentais passou por um longo processo de
lutas, conquistas e desenvolvimento de teorias acerca dos conceitos, abrangência e
eficácia desses direitos. Se tomarmos por base a Teoria de Marshall e a consolidação
dos direitos como uma ordem natural (primeiro civis, depois políticos que trariam,
assim, a conquista dos direitos sociais) é visivelmente possível compreender a
relação de consequência e interdependência (ou interligação) existente entre
os direitos civis, políticos e sociais.
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Em 1979 um jurista chamado Karel Vasak apresentou em uma palestra sua
teoria geracional dos direitos fundamentais, em evento ocorrido no Instituto
Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo (França). Despida de fins
científicos, sua teoria apresentava os direitos fundamentais em uma perspectiva
“evolucional”, tendo como base para sua teoria os princípios da Revolução
Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Sob a luz dessa teoria, é possível, portanto, distribuir os direitos humanos da
seguinte forma: (i)primeira geração (liberdade); (ii) segunda geração (igualdade);
e (iii) terceira geração (fraternidade). Os direitos de primeira geração ligados
aos ideais de liberdade são os direitos civis e políticos, conhecidos como direitos
de resistência frente aos desígnios estatais.
Noutro giro, os direitos de segunda geração decorrem dos ideais de igualdade.
Nessa seara, encontram-se os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses
direitos derivam da ideia de “Estado de Bem-Estar Social”, ligados ao princípio
da dignidade da pessoa humana, demandando do Estado uma participação
positivista, a fim de garantir uma vida digna aos indivíduos daquela comunidade.
Encontram-se como direitos de segunda geração: o direito à saúde. à educação,
ao trabalho, à cultural e ao lazer.
Por fim, os direitos de terceira geração decorrentes do ideal de fraternidade, são
exemplos de direitos da terceira geração o direito ao desenvolvimento, o direito
à paz, o direito de autodeterminação dos povos, o direito à defesa de ameaça
de purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra as manifestações
de discriminação racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou qualquer
outro conflito armado.
No Brasil, a terceira geração de direitos configura-se pelo direito ambiental,
direitos do consumidor, da criança, adolescente, idosos e portadores de deficiência.
Ademais, contempla, também, a proteção dos bens que integram o patrimônio
artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico.

74

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 64-86 | jan./jun. 2020

Artigo
Educação em direitos humanos: o ensino da constituição federal como forma de conscientização política acerca dos direitos
econômicos, sociais e culturais
Matheus Iago de Sousa Rodrigues, Francisca Mauricélia Ferreira de Sousa

Todavia, utilização da terminologia “gerações” enfrentara grandes debates e
entraves sobre sua epistemologia, tendo em consideração que seu uso, segundo
alguns juristas, sugere uma ideia de “sucessão” ou “superação” de uma “geração”
em relação à outra.
Desse modo, a doutrina concebeu o termo “dimensões” para melhor classificar os
direitos fundamentais, com o que o presente autor concorda substancialmente,
uma vez que na Constituição Federal de 1988 não há a exclusão ou a superação
de uma “geração” por outra, ao revés, todas as três dimensões encontram-se
amparadas e inseridas no texto constitucional da Carta Magna.

5. Os direitos sociais na Constituição Federal de 1988: apresentação
e tratamentos conferidos aos direitos econômicos, sociais e culturais
A Carta Magna subdivide-se em títulos que se desdobram conforme as atribuições
de cada um de seus artigos. Assim, cada título contempla artigos referentes a
determinada área, ou princípio, para que seja mais fácil compreender todas
as características que norteariam os rumos da sociedade brasileira a partir do
momento da sua promulgação.
Na Constituição Federal os Direitos Sociais encontram-se insculpidos no artigo
6º da CF/88 e delineados no título VIII do texto constitucional, contemplando
direitos como: direito à saúde, direito à educação, à cultura e ao desporto, a
previdência e a assistência social.
O Artigo 6º da Lex Mater leciona que: “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.” (BRASIL, 1988).
Nesse sentido, resta cristalina a ligação do supramencionado dispositivo
constitucional com o primado da dignidade da pessoa humana, uma vez que
esse princípio impõe que o Estado deve garantir o “mínimo existencial” para
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uma vida digna, sendo, portanto, necessário assegurar direitos como educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança
e entre outros.
Para a realização desses direitos são demandadas as chamadas “ações afirmativas”
por parte do poder público que, segundo Lima Junior, 2001, p. 138 são:
As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou
determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo
de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade
de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas
pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos,
religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater
os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado.
(LIMA JUNIOR, 2001, p. 138)

A dignidade da pessoa humana é a regra elementar de um regime democrático,
uma vez que esse primado enseja a construção de uma sociedade baseada nos
princípios da liberdade e da igualdade, sem os quais uma democracia não pode
se sustentar haja vista que em sua ausência não se pode falar em dignidade, ao
menos não de forma plena.
Portanto, é de clareza solar que os direitos sociais não se tratam de direitos
individuais de cada sujeito, ao revés, são necessários e obrigatórios à toda
coletividade, sendo estritamente ligados ao fenômeno sociológico, pois são
direitos que pretendem ser instrumentos de equiparação, a fim de que se conquiste
a justiça social e a equidade.
A Ordem Social, encontrada no título VIII da Carta Magna, esta compreendida
entre os arts. 193 a 217, da CF/88. O primeiro artigo desse título inicia-se com o
seguinte mandamento constitucional: “A ordem social tem como base o primado
do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais” (BRASIL, 1988).
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O primeiro capítulo do título VIII contempla a Seguridade Social, iniciando-se
no art. 194 da CF/88 que em sua exegese arremata que “ 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).
A seguridade social tem como princípios basilares a: (i) - universalidade da
cobertura e do atendimento; (ii) - uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais; (iii) - seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios e serviços; (iv) - irredutibilidade do valor dos benefícios;
v - equidade na forma de participação no custeio; (vi) - diversidade da base de
financiamento; e (vii) - caráter democrático e descentralizado da administração.
A saúde, por seu turno, esta amparada na seção II, iniciando-se no art. 196 da
CF/88, que em sua exegese leciona que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).
Ato contínuo, na seção III, que inicia-se no 201 da CF/88, está a Previdência
Social, que contempla, entre outros, (i) a cobertura dos eventos de incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; (ii) a proteção
à maternidade, especialmente à gestante; (iii) a proteção ao trabalhador em
situação de desemprego involuntário; (iv) a salário-família e auxílio-reclusão
para os dependentes dos segurados de baixa renda; e (v) a pensão por morte do
segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e aos seus dependentes.
(BRASIL, 1988).
No art. 203, ainda no título VIII, como direito que carece de positivação estatal,
encontra-se a assistência social, que em seus termos determina que será prestada
a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, tendo como objetivos: a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção
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da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e,
por fim, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família. (BRASIL, 1988).
A educação, por seu turno, está insculpida no capítulo III do título VIII da
Constituição Federal, iniciando-se no art. 205, que em sua literatura arremata
que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e que deverá
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)
Nesse ponto, em específico, correlacionando com o tema do presente trabalho
científico, salienta-se sobre a necessidade da inserção do ensino do próprio texto da
Constituição Federal na educação básica, com a inclusão de uma disciplina própria
de noções de direito constitucional e cidadania, como forma de atendimento ao
primado basilar da educação, qual seja ele: a formação do cidadão.
Contudo a formação do cidadão não se limita à tão somente o conhecimento da
gramática e do cálculo, tampouco à somente a preparação para o mercado de
trabalho, além disso, uma vez que o próprio texto constitucional leciona que a
educação tem como finalidade precípua a preparação do indivíduo para o exercício
da cidadania. Todavia o exercício da cidadania, manifestado pelo voto, somente
será realizado com plenitude com a devida participação ativa dos cidadãos nas
decisões e ações do Estado. Nesses termos, Cavalcante, 2016 arremata:
Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa
a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade
organizada. É a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos
e liberdades políticas, socioeconômicas de seu país, estando sujeito a deveres
que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a participação consciente
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e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não
sejam violados. (CAVALCANTE, 2016, p. 22)

Assim, com a inserção do ensino da Constituição Federal como matéria
obrigatória na grade curricular do ensino básico nacional será possível edificar
uma sociedade formada por cidadãos que conheçam, necessariamente, seus
direitos e seus deveres, os princípios basilares da Carta Magna, a forma de estado
e de governo que os regem, conhecerão, sobretudo, seus direitos fundamentais
e sociais, principalmente aqueles que carecem de positivação estatal, podendo
fiscalizar e cobrar ativamente a atuação do poder público, como forma de
expressão máxima do exercício consciente da cidadania.
Ato contínuo, a Ordem Social contempla ainda o direito social à cultura,
insculpido a partir do art. 215 do texto constitucional, lecionando em sua
literatura que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.” (BRASIL, 1988).
Ademais, ainda na Constituição Federal de 1988 é possível encontrar
exemplificações de outros direitos de “segunda dimensão”, entre eles os direitos
ligados aos direitos econômicos, insculpidos na exegese do artigo 170 da Carta
Magna. Na literatura do mencionado dispositivo constitucional sobre a ordem
econômica está disposto que: “a ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social [...]” (BRASIL, 1988).
Portanto, resta inegável a completude do texto constitucional em relação aos
direitos econômicos, sociais e culturais, abordados de maneira incisiva no decorrer
do texto constitucional. Entretanto, por se tratarem se direitos que necessitam de
positivação por parte do poder público, acabam que por muitas vezes colocados
em segundo plano. Diante disso, surge a necessidade de conscientização politica
do povo para que possa reivindicar a efetivação dos direitos de segunda dimensão
(direitos econômicos, sociais e culturais).
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 64-86 | jan./jun. 2020

79

Artigo
Educação em direitos humanos: o ensino da constituição federal como forma de conscientização política acerca dos direitos
econômicos, sociais e culturais
Matheus Iago de Sousa Rodrigues, Francisca Mauricélia Ferreira de Sousa

6. A inserção de disciplinas jurídicas na educação básica como forma
de conscientização política
As mais recentes teorias pedagógicas lecionam que a função da escola é preparar
os indivíduos para a vida, para o convívio em sociedade e a preparação para o
mercado de trabalho. Na escola, de acordo com a tradicional base curricular
nacional, são aprendidos conhecimentos sobre a língua portuguesa, sobre
matemática, sobre história e geografia com fito na compreensão do contexto
histórico mundial e nacional e para a formação de um conhecimento geopolítico
e sobre os fenômenos que ocorrem na superfície do planeta terra.
Nesse sentido, a escola se revela como uma instituição fundamental para a
constituição do indivíduo e para ele próprio, da mesma forma como emerge
para a evolução da sociedade e da própria humanidade.
A educação não deve se limitar tão somente à preparação para a preparação para o
convívio harmônico em sociedade e para a formação do educando para o mercado
de trabalho, uma vez que, como citado em tópico anterior, a função precípua da
educação é a formação de cidadãos conscientes para o exercício da cidadania.
Todavia, para que essa cidadania seja efetivamente exercida, a escola tem uma
participação fundamental nesse processo de conscientização política. Contudo,
a base curricular nacional ainda se encontra despida de disciplinas e matérias
voltadas para esse fim.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9394/96) em seu art. 22 arremata
que:
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

Desse modo, de acordo com a referida Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei nº. 9394/96), a educação básica, formada pela educação infantil, ensino
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fundamental e ensino médio, tem entre seus objetivos, além da formação para
o trabalho, a formação comum indispensável para o exercício da cidadania.
Nesse sentido, é que a inserção de disciplinas jurídicas, como a implementação
do ensino da Constituição Federal, é salutar para o processo de educação e
conscientização política sobre o exercício da cidadania.
O conhecimento do Direito é imprescindível à construção de uma sociedade
ainda mais democrática e por isso merece ser conhecido por todos. A
democratização do conhecimento jurídico assegura que sociedade de amanhã
seja melhor do que a de hoje e não há dúvida que esta evolução histórica
desencadeará em uma reconstrução social. (LIMA FREIRE, 2011, p. 01)

O ensino de disciplinas jurídicas na educação básica nacional pode contribuir
de maneira significativa na melhoria da qualidade de vida no país, levando em
consideração os ensinamentos de Lima Freire (2011, p.2) “cidadania só passa a
ser plenamente exercida quando o indivíduo reconhece o Estado em que vive,
conhecendo suas normas, a estruturação, e principalmente, quais direitos lhe
são inalienáveis”.
Nesse diapasão, salienta-se sobre a imprescindibilidade da implementação e
da democratização do conhecimento jurídico, a fim de que a sociedade como
um todo tenha consciência e conhecimento sobre as ações e decisões que irão
reger sua vida enquanto membro daquela comunidade.
O ensino básico nacional, além das matérias tradicionais (matemática, língua
portuguesa, história e geografia) deve ensinar, também, sobre a democracia,
sobre a forma de governo, sobre direitos e deveres, sobre os direitos políticos,
sobre o contexto histórico do direito de votar e, sobretudo, sobre os direitos
humanos sociais e culturais, tudo isso da maneira mais didática possível, como
o caminho para propiciar a igualdade.
Conhecendo o mínimo sobre os direitos e deveres, sobre democracia e sobre
o contexto histórico do direito de votar, os cidadãos poderão participar
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 64-86 | jan./jun. 2020

81

Artigo
Educação em direitos humanos: o ensino da constituição federal como forma de conscientização política acerca dos direitos
econômicos, sociais e culturais
Matheus Iago de Sousa Rodrigues, Francisca Mauricélia Ferreira de Sousa

efetivamente da política. Desta maneira, Cavalcante Ferreira (2011, p. 31)
destaca acertadamente:
[...] O indivíduo deve ter ciência do seu poder como cidadão, bem como de
que forma exercê-lo, enxergando-se como corresponsável pelo governo e pelas
legislações, a fim de que aja mais participativamente, com a consciência de
que o poder emana do povo, e é este povo que diz o que quer que seja feito.

A ignorância e o desconhecimento sobre questões basilares da sociedade levam
à relação de poder e subserviência travada entre as classes, que como citado no
inicio do presente trabalho científico, perdura sorrateiramente até os dias atuais.
Nesse sentido, Lima Freire (2011, p. 02-03) leciona que:
A educação significa tanto um mecanismo de desenvolvimento pessoal do
cidadão, como da própria sociedade em que é inserido. O Estado tem o
dever de dar acesso à população o entendimento do direito para que faça
a correta interpretação e compreensão das leis. Mesmo o homem não se
tornando um operador do direito, mas se ao menos, conhecer o básico, o
seu convívio dentro da sociedade será mais fácil, impedindo injustiças que
muitas vezes são irreparáveis.

Ademais e sob qualquer ângulo, conforme Lima Freire (2011, p.3) “a educação
orientada no sentido do respeito pelos direitos do homem e seus direitos
fundamentais, promovem a compreensão e amadurecimento do cidadão
enquanto cidadão”.
Portanto, é imprescindível que todos os cidadãos possuam conhecimentos
jurídicos suficientes para que não exerçam a sua cidadania de uma maneira
limitada a, tão somente, o exercício do voto, esquecendo, assim, as funções mais
importantes da cidadania: fiscalizar, participar e cobrar; o que é a realidade
atual do Brasil em virtude da não democratização do conhecimento jurídico
mínimo e essencial.
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Considerações Finais
Para começar o tópico em deslinde, é oportuno citar uma famosa frase do
filósofo inglês Bertrand Russell “Os homens nascem ignorantes, não estúpidos.
Eles se tornam estúpidos pela falta de educação”. De acordo com esse raciocínio,
a ausência da educação contribui para a formação de cidadãos irracionais em
relação ao seu papel na sociedade.
Ato contínuo, salienta-se que a educação é o principal pilar para a edificação de
uma sociedade baseada nos princípios da justiça social e da equidade. Outrossim,
somente com a máxima garantia dos direitos humanos, em especial dos direitos
econômicos, sociais e culturais poderá ser edificada uma sociedade igualitária, e por
via de consequência, fundamentada nos princípios da justiça social e da equidade.
Nessa baila, pontua-se que a formação do cidadão não se limita à, tão somente,
o conhecimento da gramática, da língua portuguesa e do cálculo, tampouco à
somente a preparação para o mercado de trabalho, para além disso, uma vez
que o próprio texto constitucional leciona que a educação tem como finalidade
precípua a preparação do indivíduo para o exercício da cidadania.
Todavia, o exercício da cidadania, manifestado pelo voto, somente será realizado
com plenitude com a devida participação ativa dos cidadãos nas decisões e ações
do Estado, uma vez que o próprio texto constitucional leciona que “todo poder
emana do povo”, sendo, assim, imprescindível a participação ativa e consciente de
toda a população nas decisões do governo bem como na elaboração das legislações.
Ainda que o indivíduo não venha a se tornar um operador do direito, mas se
ao menos, conhecer o básico sobre a Constituição que lhe rege, o seu convívio
dentro da sociedade será mais harmônico e participativo, impedindo injustiças
que muitas vezes são irreparáveis. Desse modo, extirpando do futuro da nação a
relação promiscua existente entre as classes, marcada por um vinculo de poder
e subserviência, fruto da desigualdade social e da falta de instrução mínima
sobre o exercício da cidadania.
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Ventila-se que a cidadania só é realmente exercida quando os cidadãos conhecem
o básico da estruturação e do aparato estatal, bem como dos direitos que lhe são
inalienáveis. Para isso, se faz necessário o desenvolvimento de teorias destinadas
a promover a inserção do ensino jurídico e constitucional básico, para que sejam
evitadas injustiças irreparáveis.
[...] quando se monopoliza os meios de democratização, conseqüentemente
tem-se uma monopolização do poder, impedindo em cada cidadão uma
construção real do conhecimento jurídico.
[...] Pra isso é preciso um mecanismo eficiente de democratização do
conhecimento jurídico e a implementação de matérias jurídicas nas escolas
seria o ponto de partida (LIMA FREIRE, 2011, P.2-3)

Desse modo, conforme desenvolvido no presente trabalho científico, os
direitos econômicos, sociais e culturais são extensivamente previstos no texto
constitucional. Todavia, por se tratarem de direitos que demandam uma atuação
positivista do poder estatal acabam sendo deixados em segundo plano, segundo
o argumento da falta de recursos financeiros, embasados no princípio da “reserva
do possível”. Nesse sentido, Lima Junior (2001) salienta que:
A excessiva importância dada aos recursos financeiros, na verdade, tem
impossibilitado a realização de muitos direitos humanos econômicos, sociais
e culturais, mediante a acomodação dos Estados, nos seus diversos níveis, as
situações de vulnerabilidade de amplos setores sociais. O argumento a mera
escassez de recursos financeiros, usados com frequência pelos administradores
públicos, resulta na postergação da realização prática dos DHESC (LIMA
JUNIOR, 2001, p. 101).

Assim, são por muitas das vezes ignorados por atenderem, sem sua maioria,
aos interesses da população mais carente, a parcela da sociedade que mais sofre
com a desídia do poder público para com os direitos sociais.
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Portanto, é palpável admitir que ao passo que o indivíduo toma conhecimento
das normas que o circundam, dos direitos e deveres que tem e, sobretudo, a
importância e necessidade da positivação dos direitos sociais, a participação
política desse indivíduo passa a ser mais ativa, consciente e saudável, podendo
exercer sua cidadania de forma mais racional e efetiva.
Diante disso, a inserção do estudo da Constituição Federal para alunos dos ensinos
fundamental e médio se revela como uma ferramenta salutar no processo de
formação política dos indivíduos, principalmente das crianças e adolescentes,
buscando-se cada vez mais conferir conhecimentos básicos para um exercício
consciente do direito de votar que, por via de consequência, desencadeará na
formação de adultos conscientes do seu papel na sociedade, extirpando, assim,
mazelas que corroem a história nacional, tais como a corrupção e o voto de
cabresto (que, inacreditavelmente, perduram até hoje).
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Resumo: a reponsabilidade civil passa por constantes transformações a medida em que ocorrem mudanças nas relações
jurídicas dos indivíduos. Logicamente, isso demonstra a evolução constante do direito e o intuito de tutelar as mais variadas
e complexas relações sociais. Assim, ao longo dos anos, os danos à personalidade foram adquirindo novas dimensões
conceituais, e o dano moral e material, principais modalidade de responsabilização civil, ganharam novos institutos, tais
como: o dano estético, dano existencial e danos morais coletivos, para ficar apenas nesses. Entretanto, diante da massificação
de relações consumeristas, na construção civil, principalmente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, passou a lançar mão
de um novo tipo de indenização: dano pela privação do uso. Essa nova modalidade de indenização, por suas características,
não se enquadra como espécie das outras citadas anteriormente, e apesar da sua proximidade com o dano patrimonial,
caminha para ser uma espécie de dano autônomo. O objetivo do presente artigo é analisar o dano decorrente da privação
do uso e diante das suas peculiaridades, através da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise de julgados do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, para demonstrar a sua autonomia dentro do estudo e aplicação na responsabilidade civil.
Palavras chave: danos; privação de uso; autonomia; responsabilidade civil.
Abstract: civil liability goes through constant transformations as changes occur in individuals’ legal relationships. Logically,
this demonstrates the constant evolution of the law and the intention to protect the most varied and complex social relations.
Thus, over the years, damage to personality has acquired new conceptual dimensions, and moral and material damage, the
main modality of civil liability, has gained new institutes, such as: aesthetic damage, existential damage and collective moral
damage, to stay only in those. However, in view of the widespread consumerist relations, in civil construction, especially
the Superior Court of Justice - STJ, started to resort to a new type of indemnity: damage due to deprivation of use. This
new type of indemnity, due to its characteristics, does not fit as a kind of others mentioned above, and despite its proximity
to property damage, it is going to be a kind of autonomous damage. The purpose of this article is to analyze the damage
resulting from deprivation of use and in view of its peculiarities, through the bibliographic research methodology and the
analysis of judgments of the Superior Court of Justice - STJ, to demonstrate its autonomy within the study and application
in responsibility civil.
Keywords: damage; deprivation of use; autonomy; responsibility civil.
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1. Introdução
Diante das diversas relações jurídicas travadas no dia a dia no âmbito privado
e a sua constante evolução, é cediço a necessidade de mutação do direito, seja
na legislação, fonte primária, seja pelo estudo constante da doutrina e formação
de jurisprudências, fontes secundárias.
Hodiernamente, esse desafio é constante, tendo em vista a massificação das
relações privadas, principalmente, as de consumo, nas quais diversas pessoas
travam relações jurídicas idênticas nas mais diversas relações comerciais.
Assim, surge a necessidade de revisitar os institutos civis e, se for o caso, fazer uma
releitura, no intuito de adequar o texto e a norma jurídica às novas necessidades
advindas, que em grande medida, são inéditas.
Nesse cenário, a responsabilidade civil passa por um grande avanço ao tutelar relações
jurídicas antes inimagináveis, justamente por conta das peculiaridades introduzidas
com o avanço tecnológico, relações jurídicas em massa e a forte proteção aos direitos
fundamentais na Constituição Federal, que através da sua concepção como força
normativa, irradia seus efeitos para todo o ordenamento jurídico.
Desta maneira, o tradicional dano moral, que atingia os direitos da personalidade
e odano material, afeto ao patrimônio, ganharam novas espécies de danos, tal
como o dano estético, afeto à questão física, danos morais coletivos, que apesar
de está intimamente ligado aos danos morais, guarda singularidades que o
destacam em um estudo apartado.
Além desses, emergiu recentemente o dano pela privação do uso, objeto de
estudo do presente artigo. Inicialmente, o mencionado dano está relacionado
aos diversos problemas oriundos de atrasos na entrega de imóveis comprados
na planta, não se limitando a eles.
Referidas demandas chegaram ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, e conforme
será visto a seguir, exigiu uma nova reflexão acerca da responsabilidade civil
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das construtoras, diante da peculiaridade das situações jurídicas descritas, que
envolviam um ato ilícito dasempresas que descumpriram os contratos ao atrasar
a entrega de imóveis, e do outro lado, compradores que foram afetados pelo
atraso e se sentiram lesados patrimonialmente.
A Corte foi lançada em uma situação que não poderia ser enquadrada como dano
material, consoante será demonstrado a seguir, e laçou mão de uma modalidade
de indenização que não havia sido julgada anteriormente.
Impende destacar, primeiramente, que já foram prolatadas decisões que caminhavam
para uma percepção de dano materialin re ipsa, ou seja, presumido, tal como ocorre
com diversas situações envolvendo danos morais, onde há presunção do dano.
Todavia, a fundamentação para o deferimento da indenização discutida
no presente artigodecorre de um denominado dano pela privação do uso,
desencadeando uma certa confusão conceitual, principalmente em face da
discussão bastante recentes.
O intuito do presente artigo será o de demonstrar que, para além de uma
fundamentação das decisões, existe uma diferença entre os danos materiais in re
ipsa, já enfrentado e consignado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, quando
da edição da Súmula nº. 491 e os danos decorrentes da privação de uso, em
face das suas peculiaridades.
Destarte, a condição sine qua non para reconhecimento da privação do uso de
bem, escapa ao instituto do dano patrimonial e inaugura uma nova espécie de
responsabilidade civil, autônoma, assim como ocorreu com o dano estético em
relação ao dano moral, sumulado pelo STJ.

2. A evolução recente da responsabilidade civil no direito brasileiro
A promulgação da Constituição Federal em 1988, pode ser considerada um
marco na evolução da responsabilidade civil no direito brasileiro. À época da
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promulgação, as relações privadas ainda eram regidas pelo Código Civil de 1916,
fortemente influenciado pelo pensamento oitocentista dos códigos do sec. XIX,
principalmente o napoleônico.
Logicamente, após a edição do Código Civil de 1916, diversos acontecimentos
históricos movimentaram o direito, exigindo a sua atualização para a tutela de
novas situações jurídicas surgidas, mormente, após o fim da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), em que houve um fortalecimento na tutela dos direitos
fundamentais e a concepção da força normativa das constituições, que passariam
a incorporar axiomas e princípios com eficácia sobre todo o ordenamento
jurídico, conforme SCHREIBER (2016, p. 3), litteris:
A ideia de promover a releitura do direito civil á luz das normas constitucionais
ganhou corpo na Europa a partir da Segunda Guerra Mundial, quando
diversas nações decidiram editar Constituições novas, capazes de refletir seu
comprometimento com a preservação da democracia, com a solidariedade
social e com a proteção da dignidade da pessoa humana.

No Brasil, essas mudanças foram incorporadas e corporificadas na Constituição
Federal de 1988, que passou a prever um rol de direitos fundamentais e as
garantias para a sua proteção. Ademais, a sua força normativa, fez nascer a
necessidade de revisitação e releitura de diversos institutos do direito privado
que estavam sobre a falsa concepção de eternidade.
Destaca-se que, o fortalecimento na proteção dos direitos fundamentais somado
ao acesso à justiça, que se tornou mais próximo aos cidadãos, o Judiciário
está sendo constantemente instado a se manifestar sobre os mais diversos
pleitos de proteção e reparação de eventuais danos sofridos, como observa
SCHREIBER (2005, p. 59), verbis:
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A expansão do dano ressarcível, terceira tendência que pode ser indicada, é, a
rigor, a consequência necessária das anteriores1. Evidente que, como resultado
direto da erosão dos filtros tradicionais da responsabilidade civil e da queda
de barreiras processuais, um número maior de pretensões indenizatórias vem
acolhido pelo Poder Judiciário. À parte essa expressão quantitativa, pode-se
identificar, também, uma expansão qualitativa, na medida em que novos
interesses, sobretudo de natureza existencial, passam a ser considerados pelas
cortes como merecedores de tutela, consubstanciando-se a sua violação em
um novo dano ressarcível.

Outro fator que funcionou como elemento propulsor para novas reflexões acerca
da responsabilidade civil foi a própria concepção e estudo dos elementos que
configuram o dever de indenizar, tradicionalmente: a existência do dano, do
nexo causal e da culpa do agente.
Não que esses conceitos sólidos tenham sido eliminados, mas o seu status de
imutáveis e a ilusão da sua capacidade de abarcar os casos apresentados, foram
substituídos por uma nova perspectiva que se propôs a adequá-los a novas
situações outrora inexistentes. Nessa linha, discorrendo sobre o elemento culpa,
STOLZE e PAMPLONA (2012, p. 58)
Todavia, tal teoria clássica da culpa não conseguia satisfazer todas as
necessidades da vida em comum, na imensa gama de casos concretos em que
os danos se perpetuavam sem reparação pela impossibilidade de comprovação
do elemento anímico.
Assim, num fenômeno dialético, praticamente autopoiético, dentro do próprio
sistema se começou a vislumbrar na jurisprudência novas soluções, com a
ampliação do conceito de culpa e mesmo o acolhimento excepcional de novas

1 O autor menciona em seu artigo, cinco tendências no estudo da responsabilidade civil, sendo eles: (i) a erosão dos
filtros tradicionais da responsabilidade civil; (ii) coletivização das ações de responsabilização; (iii) a expansão dos
danos ressarcíveis e a necessidade de sua seleção; (iv) a despatrimonialização não já do dano, mas da reparação; e
(v) a perda de exclusividade da responsabilidade civil como remédio à produção de danos.
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teorias dogmáticas, que propugnavam pela reparação do dano decorrente,
exclusivamente, pelo fato ou em virtude do risco criado.
Tais teorias, inclusive, passaram a ser amparadas nas legislações mais
modernas, sem desprezo total à teoria tradicional da culpa, o que foi adotado,
mais recentemente, até mesmo pelo novo Código Civil brasileiro, como
veremos em tópicos posteriores.

Calha mencionar, por fim, que a perspectiva solidarista da responsabilidade
civil, que foca na figura da vítima e na reparação dos danos causados, serviu
como embasamento para essa recente evolução da responsabilidade civil no
direito privado brasileiro, como bem observa TEPEDINO e TERRA, (2019, p.
1.080), litteris:
Na experiência brasileira, foi a Constituição da República de 1988 que
consolidou, definitivamente, a perspectiva solidarista da responsabilidade
civil, estabelecendo novas bases sobre as quais o instituto deve ser aplicado.
Com efeito, os princípios da solidariedade social e da justiça distributiva,
capitulados no art. 3º, incisos I e III, da Constituição,3 segundo os quais
constituem objetivos fundamentais da República a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, passam
a moldar os novos contornos da responsabilidade civil. Desloca-se, em
definitivo, o foco da responsabilidade civil do agente causador para a vítima
do dano, revelando que seu escopo fundamental não é a repressão de condutas
negligentes, a punição do agente ofensor, mas a reparação de danos.

Tais mudanças de paradigma aturam como sustentáculo para a atuação da
jurisprudência no reconhecimento de novos danos indenizáveis, e, com a espécie
indenizatória objeto do presente artigo, não foi diferente.
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3. O dano patrimonial, material e o dano pela privação do uso
O dano patrimonial é lesão ao patrimônio de uma pessoa, que venha atingir bens,
direito e obrigações passíveis de valoração econômica. É importante mencionar
que o dano patrimonial seria mais abrangente que o dano material, como bem
explicita ROSENVALD e FARIAS (2014, p. 530), litteris:
A locução dano patrimonial é mais ampla que o simples “dano material”. Este
surge como contraposição ao dano pessoal, importando uma lesão que atinja
determinada coisa. Todo dano material é por essência um dano patrimonial.
Já o dano patrimonial tanto pode resultar do dano à coisa (material) como
de um dano à pessoa. Basta pensar nos lucros cessantes consequentes a um
homicídio, em favor dos familiares da vítima. Cuida-se de espécie de dano
patrimonial que derivou de um dano à pessoa.

Tal distinção é fundamental para compreender as sutis diferenças nos institutos
e a sua relação com o dano pela privação de uso, conforme será demonstrado
posteriormente.
O dano patrimonial se divide em lucros cessantes, consistente nos valores que a
parte lesada deixou de auferir em decorrência do evento danoso e em emergente,
referindo-se ao que efetivamente se perdeu em razão da lesão.
Em comum, ambas as categorias de dano patrimonial impõem o dever da parte
lesada de demonstrar a efetiva perda ocorrida, em outras palavras, urge seja
demonstrada a diminuição patrimonial efetiva, ainda que no caso dos lucros
cessantes, em que a diminuição patrimonial não fora efetivada de imediato.
Para essa última, utiliza-se o tradicional exemplo do taxista que sofreu lesão
em virtude de acidente de trânsito e deixou de auferir valores em suas corridas.
Nesse caso, é forçoso que o lesionado apresente provas do montante médio diário
angariado nos dias de trabalho, como prova efetiva da diminuição patrimonial
sofrida, ROSENVALD e FARIAS (2014, p. 530).
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Porém, a possibilidade de presunção da lesão patrimonial ocorreu com a edição
da Súmula 491 do STF, com a seguinte redação: “É indenizável o acidente que
cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.
Referida súmula, de certa forma, rompeu com uma tradição rígida de que o
dano patrimonial exigia uma cabal demonstração da diminuição patrimonial,
e a presunção de sua ocorrência, tal já ocorria com os danos morais, passou
a ser admitida.
Para Flávio Tartuce (2011, p. 427), verbis:Oentendimento sumulado é aplicado
aos casos envolvendo famílias debaixa renda, hipótese em que o dano material
por lucros cessantes às economias domésticas é tido como presumido (in re ipsa).
Em situação semelhante, o STJ se viu diante de situações de compradores de
imóveis que não receberam seus bens em face do atraso na entrega. Grande
parte dos consumidores, compravam os imóveis para residirem e não no intuito
de fazer investimentos.
Assim, a condenação de empresas em lucros cessantes face de inexistência de
valores a serem auferidos a título de alugueis, impossibilitou uma eventual
condenação por dano patrimonial na modalidade lucros cessantes pela Corte.
No que tange a modalidade emergentes, igualmente não seria possível, já que,
o imóvel existia e a não entrega, que se configura uma mora, não teria caráter
definitivo a ensejar uma diminuição patrimonial efetiva.
A saída encontrada pela corte foi entender que um dos poderes inerentes à
propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil Brasileiro2, no caso, o uso,
quando privados, originaria a responsabilidade civil pela privação, surgindo
o dano pela privação do uso. Para TEPEDINO e SILVA (2020, p. 137), litteris:

2 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha.
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Nessa direção, se o titular da situação jurídica for temporariamente privado
do uso da coisa sobre a qual incide, ainda que não se verifique diminuição
patrimonial permanente ou supressão de direito subjetivo, torna-se possível
cogitar de pretensões de cunho indenizatório, tanto de natureza material
quanto moral, oriundos do fato, em si considerado, da privação temporária
daquela faculdade. A privação do uso constitui, em suma, evento lesivo
apto, ao menos em tese, a acarretar danos os mais diversos. Precisamente
à investigação dessas possibilidades – no campo específico dos danos
patrimoniais – se dedicam este e os subsequentes itens do presente estudo.
(Grifo nosso)

Os autores acima, mencionam o interessante caso que envolveu as cadeiras
denominadas perpétuas situadas no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã).
Os assentos, a época da construção do estádio, foram destinados à titularidade
exclusivas dos particulares, como compensação aos aportes financeiros que
ajudaram na construção do estádio, TEPEDINO e SILVA (2020, p. 138).
Assim, a Lei 335/1949 do Estado do Rio de Janeiro, que modificou a lei estadual
nº 57/1947, concedeu o direito de uso de cadeiras no estádio do Maracanã a
título perpétuo, sem previsão de contrapartida financeira pelos usuários.
Entretanto, para a realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do
Mundo de 2014, o Brasil se comprometeu a entregar o estádio com os assentos
livres de todos e “quaisquer direitos de terceiros, incluindo direitos de nomeação
e direitos a assentos”.
Alguns usuários socorreram-se ao Judiciário e tiveram reconhecido como
injusta a privação do uso logrando êxito em seus pleitos indenizatórios. Convém
trazer o número do julgamento de apelação nos autos do processo nº. 016071557.2013.819.0001, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – RJ, na qual, foi
reconhecido o dano pela privação do uso e a base de cálculo do dano, foi o
valor dos ingressos.
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O caso acima serve para demonstrar a riqueza de situações que ensejam a
reparação por dano pela privação do uso, e ainda, orientar a fixação da base de
cálculo do dano, que na espécie, foi o valor dos ingressos cobrados.
Esse último ponto é fundamental para embasar as discussões acerca da
responsabilidade civil aqui estudada, pois, encontrar uma base de cálculo para
fixar indenizações, será um desafio para os juízes e tribunais.
Calha mencionar, por fim, que a novidade em relação a admissão da privação
do uso de um bem, como ato apto a ensejar a responsabilidade civil, abriu
espaço para discussões acerca da autonomia ou não dessa espécie indenizatória,
inclusive, no próprio STJ, conforme será demonstrado a seguir.

4. Os danos pela privação de uso na jurisprudência do STJ
O STJ, ao enfrentar o tema referente ao dano pela privação do uso, tem tido um
posicionamento para condenação em danos independentemente dos prejuízos
suportados pela parte que pleiteia em juízo, utilizando-se do conceito de: dano
material presumido.
Tal entendimento foi fixado no julgamento do REsp. 1.729.593/SP, afetado
em sede de recurso especial repetitivo, sob o Tema 996, que fixou as seguintes
teses, verbis:
As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de
promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2
e 3, foram as seguintes:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega
do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou
a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
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1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período
de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo
devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção
civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for
mais gravoso ao consumidor. (Grifo nosso) (BRASIL, 2019)

Verifica-se que a corte na fixação da tese utiliza-se da privação do uso como
fundamento para o reconhecimento do dano, que na espécie, seriam danos
patrimoniais na modalidade lucros cessantes, estabelecendo uma situação de
causa e efeito.
Os valores a títulos de alugueis que seriam auferidos, constituem os valores
subtraídos do patrimônio da parte lesada, independentemente se o bem estaria
apto a gerar frutos3.
As decisões do STJ, portanto, dispensam a privação de uso um caráter instrumental,
levando a crer que, apesar de se originarem dano ressarcível pela privação do
referido poder do proprietário, entende-se se tratar de lucros cessantes.
3 O autor Gustavo Tepedino, aponta para a existência de duas correntes doutrinárias que entendem o dano pela
privação do uso da seguinte forma: uma primeira, para a qual a privação do uso traria um suporte fático apto a
ensejar um dano patrimonial, todavia, existiria a necessidade de algum prejuízo decorrente da privação, ou seja, a
privação por si só não seria elemento suficiente para configuração da responsabilidade civil. E uma segunda corrente,
para quem a privação do uso, restando configurada, já seria suficiente para incidência de dano material ressarcível.
O STJ, conforme visto alhures, está seguindo a segunda corrente doutrinária.

98

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 87-105 | jan./jun. 2020

Artigo
Danos decorrentes da privação do uso, uma espécie de dano autônomo na responsabilidade civil? uma análise da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ
Flávio Soares da Silva, Alexandre Augusto Batista de Lima

Do ponto de vista prático, isso gera um problema. Qual seria a base de cálculo
para condenações em casos a qual não se é possível auferir um quantitativo a
título de lucros cessantes?
Nos casos de imóveis na planta, a corte tem como base o valor de alugueis
mensais, porém, em casos pela privação de uso, a título de exemplo, uma
colisão de trânsito em que o veículo fique por um longo tempo para conserto,
e o seu proprietário não exerça nenhuma atividade remunerada, qual seria a
base cálculos, ou lucros cessantes?
A resposta para tais indagações pode ser o tratamento ao dano pela privação
de uso em caráter autônomo, o que já é feito em Portugal, por exemplo, como
observar TERRA (2014, p.1.623), litteris:
No Brasil, pouco se discute sobre a privação do uso, ao contrário do que se
passa em Portugal, onde o tema, há tempos, desperta o interesse da doutrina
e suscita vivas controvérsias, a começar pela própria autonomia do dano de
privação do uso.
Identifica-se alhures tendência a conceber a mera privação do uso
comocausadora de dano autônomo de natureza patrimonial. Nesse sentido,
afirma-seque o simples uso do bem constitui vantagem susceptível de
avaliaçãopecuniária, pelo que sua privação acarreta naturalmente um
dano, já querepresenta “o corte definitivo e irrecuperável de uma ‘fatia’ dos
poderesinerentes ao proprietário”, a configurar causa adequada de modificação
negativana relação entre o lesado e seu patrimônio

O Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, demonstrou o entendimento de se
conferir autonomia ao dano pela privação de uso, excluindo, dessa forma a sua
vinculação conceitual como sendo uma espécie de dano patrimonial presumido
(entendimento do STJ), senão veja-se, verbis:
I - O proprietário privado por terceiro do uso de uma coisa tem, por esse
simples facto e independentemente da prova cabal da perda de rendimentos
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que com ela obteria, direito a ser indemnizado por essa privação, indemnização
essa a suportar por quem leva a cabo a privação em causa.
II - A privação do uso do veículo constitui um dano indemnizável, por
se tratar de uma ofensa ao direito de propriedade e caber ao proprietário
optar livremente entre utilizá-lo ou não, porquanto a livre disponibilidade
do bem é inerente àquele direito constitucionalmente consagrado (art. 62.º
da CRP). (PORTUGAL, 2010)

Ademais, a privação de uso é uma situação que difere das demais causas de dano
patrimonial: emergente, que impõe a diminuição patrimonial como causa, e os
lucros cessantes: que existem prova da perda de lucros em decorrência da lesão,
ou seja, com eles não se confunde.
Essa distinção tem dois efeitos práticos imediatos. O primeiro, aumentar o
leque indenizatório, pois, uma pessoa lesada e que utilize o bem para angariar
recursos financeiros, quando privada da sua propriedade, poderá pleitear dano
patrimonial, na espécie, lucros cessantes e ainda, dano pela privação de uso.
Para facilitar a compreensão, basta imaginar um exemplo prático. Imagine-se
um proprietário de um veículo que o utiliza em aplicativo de transporte. Certo
dia, o motorista, a trabalho, sofre uma colisão na traseira do seu automóvel
por imprudência de outro condutor que dirigia sob efeito de álcool e estava
em excesso de velocidade.
Em decorrência da coalisão, o motorista de aplicativo sobre lesões irreversíveis em
seu corpo, que formam queloides, e também é acometido por uma perturbação de
ordem psíquica necessitando de acompanhamento médico para superar o acidente.
Por fim, o seu veículo seria o único meio de transporte em sua casa a ser utilizado
no acompanhamento médico e demais necessidades de locomoção.
Diante da presente situação hipotética, o motorista que sofreu a colisão
poderia acionar o judiciário e pleitear a compensação por dano moral, estético
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e indenização por dano material, na modalidade emergente, face aos prejuízos
ocasionados ao seu veículo, e ainda, na modalidade cessante, tendo em vista a
impossibilidade de auferir lucros oriundos da sua atividade.
Em que pese o cabimento das compensações e indenizações acima, em se adotando
a modalidade de dano pela privação do uso, o referido motorista poderia requerer
judicialmente indenização por encontra-se impedido de usar o seu bem.
Ou seja, nitidamente vislumbra-se um aumento no leque da responsabilidade
civil, e a autonomia do dano pela privação do uso, segrega-se do dano patrimonial
para adquirir independência e requisitos próprios, dos quais, indubitavelmente,
seja a efetiva privação do uso.
Em um primeiro momento, pode-se pensar em bis in idem, todavia, o caso
se assemelha a hipótese de cumulação entre o dano moral e o dano estético,
entendimento que encontra verbete na Súmula 387 do STJ.
Antes da pacificação acerca da cumulação entre dano moral e dano estético,
muito se discutiu acerca deste ser uma espécie de daquele, assim, no caso do
indivíduo que sofria lesões físicas e alguma infração ao direito de personalidade,
receberia apenas indenização por apenas um dano, ainda que existissem dois.
O segundo, faz justiça a quem, não exercendo atividade remunerada sobre o
bem, tenha o direito de ser ressarcida pela privação do uso, o que, como bem
entendeu a corte portuguesa, constitucionaliza o direito à propriedade, conferindo
direito a quem seja injustamente impedido de optar, livremente, pelo uso do bem.
Sobre o ponto acima, imagine-se que dois consumidores adquiram dois imóveis
na planta de determinada construtora, um para investir, no desiderato de auferir
alugueis, e outro para residir. Transcorrido o período da cláusula de tolerância,
os imóveis são entregues após 2 anos e atraso.
Na referida situação, a privação do uso do bem é algo comum aos dois
consumidores. Todavia, levando em consideração apenas o dano material na
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modalidade lucros cessantes, somente o consumidor investidor teria direito a
indenização por dano patrimonial, ficando o outro excluído de requerer tal pleito.
Nesse momento verifica-se a importância da admissão do dano pela privação do
uso de forma autônoma. Considerando que ambos estão sendo acometidos pela
mesma situação fática, de não poder utilizar o bem que adquiriram, a referida
indenização termina por equipará-los, homenageando o princípio da isonomia.
Noutra quadra, ocorre também a promoção da equidade, tendo em vista que a
decisão que promove a isonomia é ao mesmo tempo uma decisão justa.
É possível notar que o STJ caminha no sentido de reconhecer a autonomia do
dano pela privação de uso, ainda que o veja como um instrumento para efetivação
de lucros cessantes, retirando a sua autonomia, conforme descrito alhures.
Em que pese a conceituação utilizada pela corte, do ponto de vista prático, ao
admitir a presunção de dano pelo não uso da propriedade em decorrência de
lesão, reconhece a autonomia do instituto, o que deverá ocasionar, como visto
alhures, outras discussões relacionadas ao tema, fenômeno natural na evolução
do direito, ainda mais no âmbito privado, que a partir da Constituição Federal
de 1988, foi alçado a um processo de constitucionalização dos seus institutos.

5. Conclusões
A concepção de que o direito privado seria composto por dogmas imutáveis não
pode ser mais admitida. Logo, a evolução das normas que regulam as relações
civis, está em constante evolução no desiderato de acompanhar as constantes
mudanças sociais, principalmente, em decorrência do avanço tecnológico e
massificação das relações jurídicas.
Outro fator importante, assim como ocorreu no Brasil, foi a concepção da
força normativa das constituições, alçando as normas constitucionais ao
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centro do ordenamento jurídico, sendo, portanto, a fonte de validade das
demais normas jurídicas.
No estudo do presente artigo, a condenação em dano à lesão que impeça o uso
da propriedade tem embasamento em uma nova leitura da responsabilidade
civil, que fez nascer diversas outras hipóteses de compensações financeiras.
O STJ, corte incumbida de interpretar leis federais, enfrentou o tema e, apesar de
não dizer expressamente, passou a presumir danos em decorrência da privação do
uso de bens, independentemente da comprovação de eventuais lucros cessantes,
admitindo, dessa forma, uma autonomia do dano pela privação do uso.
Em Portugal já se admite tal concepção de autonomia, e no Brasil, alguns
doutrinadores têm defendido, também, que essa autonomia da mencionada
indenização seja admitida pelo STJ.
Sem dúvidas, por se tratar de uma discussão relativamente recente, o tema ainda
deverá se aperfeiçoar ao longo de outros julgados, e dúvidas de ordem prática,
como visto anteriormente, estão surgindo e surgirão, exigindo uma resposta da
corte, fenômeno natural da evolução do direito.
De certa forma, o dano pela privação do uso corrige uma distorção, pois, admite
que aquele que fora lesado, ainda que sem auferir vantagens econômicas do seu
bem, seja indenizado, igualmente a quem lucre com o patrimônio.
Em tais casos, é isonômica a situação dos proprietários já que ambos deixam de
dispor livremente do seu bem, e a adoção do dano pela privação do uso, deve,
inclusive, cumular-secom a indenização por lucros cessantes, face a sua autonomia.
É imperioso o enfrentamento do tema em todos os seus aspectos pelo STJ, ainda
mais, ao se considerar a adoção pela Lei nº. 13.105 – Código de Processo Civil
– CPC, em seu art. 9264, pela integridade e coerência dos tribunais.
4 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
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Assim, o posicionamento da corte deverá enfrentar esse ônus argumentativo
que servirá de ratio decidendi de eventuais precedentes que surgirão e deverão
ser aplicados pelos tribunais e juízes de primeira instância.
O importante, ao final, foi a aceitação do STJ em discutir um tema tão importante
ao instituto da responsabilidade civil e demonstrar o interesse em contribuir
para a evolução do direito privado brasileiro.
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RESUMO: O estudo em questão objetiva compreender a relação da implantação dos processos judiciais eletrônicos e
audiências telepresenciais com a efetividade do processo civil atual, analisando-se os princípios da celeridade processual,
razoabilidade e decisão de mérito efetiva insculpidos no Código de Processo Civil. Diante dessa premissa, buscouse responder a seguinte indagação: Os meios eletrônicos estão tornando o procedimento civil mais efetivo ou não? As
audiências telepresenciais possui um enfoque efetivo para a atual realidade jurídica e social? Para tanto, essa pesquisa
foi dividida em alguns tópicos para explicar a origem do processo judicial eletrônico, contextualizando os princípios
constitucionais e do processo civil, bem como, a efetividade do processo eletrônico com o advento do novo Código de
Processo Civil, e por fim, se o uso deste sistema como nova perspectiva judicial. Utilizou-se de uma metodologia mista,
através de estudos bibliográficos e documental com a utilização do método dialético nas considerações feitas no presente
trabalho, de forma a contribuir com o debate sobre a temática. Nesse sentido, após estudo minucioso sobre todo o exposto,
concluiu-se que o Processo Judicial Eletrônico (PJE) e as audiências telepresenciais são instrumentos efetivos para a
solução integral do mérito nos procedimentos civis, bem como, para a sua celeridade. Além disso, está em consonância
com diversos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tornando-se, assim, em meios de emancipação da prestação
jurisdicional brasileira.
Palavras chave: Processo judicial eletrônico. Audiências telepresenciais. Efetividade. Sistema judicial.
ABSTRACT: The study in question, aims to understand the relationship between the implementation of electronic
judicial processes and telepresential hearings with the effectiveness of the current civil process, analyzing the principles of
procedural speed, reasonableness and effective merit decision inscribed in the Civil Procedure Code. Given this premise,
we sought to answer the following question: Are electronic means making civil procedure more effective or not? Do
telepresential hearings have an effective focus on the current legal and social reality? To this end, this research was divided
into some topics to explain the origin of the electronic judicial process, contextualizing the constitutional principles and
civil procedure, as well as the effectiveness of the electronic process with the advent of the new Civil Procedure Code, and
finally, if the use of this system as a new judicial perspective. A mixed methodology was used, through bibliographic and
documentary studies with the use of the dialectic method in the considerations made in the present work, in order to
contribute to the debate on the theme. In this sense, after a thorough study of the above, it was concluded that the Electronic
Judicial Process (PJE) and the telepresential hearings are effective instruments for the integral solution of the merits in civil
procedures, as well as for their speed. In addition, it is in line with several constitutional and infraconstitutional precepts,
thus becoming a means of emancipating the Brazilian jurisdictional provision.
Keywords: Electronic judicial process. Telepresential hearings. Effectiveness. Judicial system.
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1 Introdução
O Processo Judicial Eletrônico (PJE) é um instrumento criado através da Lei
nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, a qual versa sobre a informatização do
processo judicial, altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá outras providências. O Código de Processo Civil de 2015,
norma geral posterior, também tratou do assunto em vários de seus dispositivos,
os quais serão analisados ao longo do presente trabalho.
Na intenção de harmonizar o entendimento sobre a temática, a pesquisa foi
dividida em tópicos que viabilize a explicação sobre a origem do processo
judicial eletrônico, sobre a contextualizando dos princípios constitucionais
e do processo civil, como também, a efetividade do processo eletrônico com
o advento do novo Código de Processo Civil, e por fim, sobre o uso deste
sistema como nova perspectiva judicial. Além de todas essas informações, serão
descriminados no decorrer dos estudos sobre o uso das audiências telepresenciais,
enfocando-se na videoconferência como meio de produção de atos processuais
e a inconstitucionalidade ou constitucionalidade formal e material do ato.
A finalidade da informatização do processo é, além de suas finalidades específicas,
adequar o procedimento à globalização existente na pós-modernidade vigente.
A atividade jurisdicional não pode caminhar alheia à evolução tecnológica,
sob pena de tornar-se obsoleta e ineficaz. Dentre os objetivos específicos da
virtualização procedimental, estão à diminuição da morosidade da prestação
jurisdicional, assim como, a facilitação do acesso à justiça pelas partes envolvidas.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), trata-se de “uma plataforma
digital desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com
diversos Tribunais e conta com a participação consultiva do Conselho Nacional
do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Advocacia Pública e
Defensorias Públicas”.
Essa evolução procedimental otimiza a aplicação do princípio constitucional
da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, CF e 6º, CPC/15), tendo
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em vista que a tramitação em meio eletrônico, via de regra, desburocratiza o
andamento processual. Dentre as facilidades promovidas pelo implemento do
processo judicial está a possibilidade de realização de intimações de procuradores
eletronicamente, bem como a desnecessidade de carga pelo advogado e a
diminuição da utilização de papel, promovendo também a preservação do
meio ambiente.
Essa implementação tornou-se mais importante em razão da pandemia que
o mundo está enfrentando. No dia 11 de março, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) de 2020 declarou publicamente que a situação enfrentada em
decorrência da disseminação mundial do COVID-19 classifica-se como pandemia
(PORTARIA nº 356/2020). Em virtude da gravidade do quadro, audiências de
conciliação/mediação passaram a ser realizadas por meio do uso de aplicativos
que podem ser facilmente instalados por qualquer aparelho celular ou por meio
de computadores. É de fácil percepção que a virtualização das audiências têm
como ponto positivo, dentre outros, a redução de gastos para as partes que
residem em outra cidade que eventualmente dispenderia com viagens e diária
de advogados. Entretanto, outras questões precisam ser analisadas, como a
efetividade de oitiva de testemunhas remotamente.
Diante de todas essas premissas, o enfoque dessa pesquisa é visar nos
objetivos específicos para refletir sobre o avanço que os meios telemáticos
implementaram para a consolidação dos princípios processuais (constitucionais
e infraconstitucionais) no procedimento civil; compreender sobre a mudança
cotidiana do judiciário frente a pandemia e as audiências previamente marcadas; e
ilustrar sobre os princípios constitucionais e processual civil quanto a efetividade
dos processos eletrônicos.

2 Origem do processo judicial eletrônico
Inicialmente, observa-se uma longa trajetória para a implementação do processo
judicial eletrônico e audiências telepresenciais. Nesse sentido, existem diversas
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leis sobre o tema ao longo do tema, como também, sua aplicabilidade imediata
no sistema judicial brasileiro.
O texto de Ícaro Macedo (2018) com o título “A Origem do Processo Judicial
Eletrônico” elenca diversas leis que tratam sobre o tema, quais sejam: Lei nº
9800/99; Lei nº 10259/01 e Lei nº 11.419/06. Em seu texto, finaliza afirmando que:
A Lei 11.419/06 que começou a vigorar em 2007 é sem sombra de duvidas,
a norma mais importante no que concerne ao tema central deste trabalho,
todos os outros preceitos que tratam ou tem vinculo com o processo eletrônico
como a “lei do fax”, a emenda constitucional 45/2001 e a lei dos juizados
especiais, foram aos poucos moldando o pensamento desta regra, trazendo
diversas novidades no campo processual, como a utilização de fac-simile
para o envio de peças processuais. (FEITOSA, 2018. p. 11).

Além disso, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou o projeto
Processo Judicial Eletrônico (PJE) com o objetivo de padronizar o procedimento
digital em âmbito nacional. Assim, verifica-se uma origem lenta e gradual, mas
com efetividade maior a partir da última lei citada e da pandemia do novo
Coronavírus (COVD-19) em 2020.

2.1 Contextualização dos princípios constitucionais e do processo civil
O processo judicial eletrônico e audiências telepresenciais ou virtuais está em
consonância com o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal,
in verbis: “Art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”. (Grifo nosso)
Este inciso foi incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como
“Reforma do Poder Judiciário”. Neste intento, observa-se uma preocupação em
efetivá-lo através de diversas leis, como por exemplo, a Lei nº 11.419/06 e a Lei
13.105/15 (Código de Processo Civil).
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Por isso, os processos precisam ter uma duração razoável e os meios para garantir
a sua celeridade foram inseridos nas leis citadas acima, porém, a implementação
efetiva demorou um tempo maior do que o esperado.
Veja-se, por exemplo, que o Código de Processo Civil em diversos artigos menciona
a utilização de “meio eletrônico”, mas somente em dois mil e vinte (2020) foi
implementado as audiências virtuais, devido a uma necessidade da sociedade e
do sistema judicial, qual seja, a pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Assim, passou-se cinco anos da promulgação do Código de Processo Civil de 2015
para a aplicação deste meio barato e fácil para realizar audiências menos complexas.
Desta maneira, mencionam-se alguns artigos do Código de Processo Civil de
2015 que estão em consonância com os avanços analisados no presente trabalho:
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral
do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência. (Grifo nosso).

Portanto, os caminhos apresentados pelas normas fundamentais do processo
civil e pelas leis anteriores ajudaram na construção de condições favoráveis para
o atual estágio dos procedimentos judiciais civis.

2.2 Efetividade do processo eletrônico com o advento do novo código de
processo civil
A efetividade é um sinônimo da palavra eficiência. Essa é um substantivo
feminino que possui os seguintes significados: “Capacidade de realizar tarefas
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ou trabalhos de modo eficaz e com o mínimo de desperdício; produtividade” e
“Tendência ou aptidão para ser efetivo; capacidade de realizar ou desenvolver
alguma coisa demonstrando eficácia; efetividade”, por exemplo.
Diante disso, analisa-se o tema com enfoque no Código de Processo Civil de
2015. Nesse sentido, avançou-se muito em matéria legislativa, pois, o Código
de Processo Civil de 1916 era muito antigo e mesmo com as reformas que teve
ao longo do tempo, mostrava-se ineficiente e defasado em relação às novas
demandas sociais e tecnologias existentes.
Desse modo, a nova legislação trouxe um número elevado de menções em
relação ao processo eletrônico e audiências telepresenciais em busca de efetiválos. Veja-se a seguir os diversos dispositivos neste sentido, in verbis:
Art. 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará
imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos
ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário de solução de
conflitos, devendo este realizar nova distribuição.
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer
horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.
Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios
de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas
manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de
requerimento.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.
Art. 246. A citação será feita.
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
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Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio
eletrônico, na forma da lei. (Grifo nosso).

Logo, a efetividade aumentou com a utilização maciça do “meio eletrônico”
através do processo judicial eletrônico, porém as audiências telepresenciais
não tiveram a mesma sorte, ficaram esquecidas e não foram implementadas,
mesmo com dispositivos legais para utilizá-los e o avanço tecnológico vigente.

2.3 O uso do processo judicial eletrônico como nova perspectiva judicial
O Processo Judicial Eletrônico (PJE) trouxe novas perspectivas ao sistema judicial,
uma vez que, torna-o mais célere e eficaz. Ele provocou uma revolução, pois,
abandona-se o uso de papéis e atos mecânicos repetitivos e desnecessárias com
o objetivo de realizar uma prestação jurisdicional mais efetiva e célere. Veja o
que afirma Marcelo Mesquita Silva em texto citado no artigo de Analu Neves
Dias Arnoud (2014), in verbis:
O processo eletrônico visa à eliminação do papel na tramitação das mais diversas
ações, afastando a tradicional realização de atos mecânicos, repetitivos, como o
ato de protocolar uma inicial, a autuação do processo, a numeração de folhas.
Acaba a tramitação física dos autos da distribuição para secretaria (ou cartório),
desta para o gabinete do promotor ou do magistrado, e a necessidade de cargas
dos autos. Facilita a comunicação dos autos processuais com a intimação de
advogados e de partes, realizada diretamente no sistema, Agiliza a confecção
de mandados, ofícios, publicações, expedição de precatórias, carta de ordem
e entre outros. (ARNOUD, 2014, p. 01).

Ademais, ele traz inúmeros benefícios às partes que podem acessar o processo em
qualquer horário, independentemente de abertura ou não dos estabelecimentos
judiciais. Trata-se de um avanço enorme na sociedade brasileira. Por isso,
elenca-se uma série de aspectos positivos com esta nova perspectiva, in verbis:
Dentre seus benefícios destacam-se: economia em gasto de papel,
sustentabilidade em meio ambiente, otimização dos espaços nos tribunais,
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redução nas taxas judiciarias, redução de gastos com materiais necessários
ao arquivamento e guarda do processo, torna o processo menos burocrático,
reduzindo as tarefas cartoriais; acesso em tempo integral ao processo;
intimação no próprio painel de controle, rapidez na comunicação dos
atos processuais, acessibilidade ao público, vez que o processo torna-se
transparente, evita que o advogado se desloque ate o fórum, permitindo
que o advogado trabalhe com mais agilidade em processos de advocacia de
massa. (ARNOUD, 2014. p. 03).

Além disso, facilita-se o acesso ao conteúdo do procedimento civil, conforme
afirma o autor Daniel Amorim Assumpção Neves (2017), in verbis:
A prática de atos processuais de forma eletrônica depende de equipamentos
que nem sempre estarão ao alcance do advogado. Ainda que, atualmente,
a maioria dos advogados tenha computador com acesso à internet, o
art. 198, caput, do Novo CPC prevê que as unidades do Poder Judiciário
deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos
necessários à pratica de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema
e aos documentos, dele constantes. E, caso não sejam disponibilizados
tais equipamentos, o parágrafo único do dispositivo prevê a admissão da
prática dos atos por meio não eletrônico. Essa preocupação já foi externada
anteriormente na interpretação do art. 10,§ 3º, da Lei 11.419/2006. (NEVES,
2017, p.417).

Portanto, o avanço conseguido com o Processo Judicial Eletrônico (PJE) é
positivo para a sociedade em geral, já que, otimiza o serviço prestado pelo
sistema judicial e concretiza seu objetivo de pacificação das relações sociais.

3 O uso das audiências telepresenciais
O uso das audiências telepresenciais é autorizado pelo Código de Processo
Civil de 2015, conforme artigos a seguir, in verbis: “Art. 334, § 7º. A audiência
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de conciliação ou mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos
da lei”. (Grifo nosso)
Observe-se que a norma está relacionada a audiências de conciliação e/ou
mediação. Em relação à audiência de instrução e julgamento, existe um dispositivo
legal que menciona “meio eletrônico”, mas não é conclusivo sobre a possibilidade
de realização ou não. Veja-se o citado artigo, in verbis: “Art. 367, § 1º. Quando
o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas,
que serão encadernadas em volume próprio”. (Grifo nosso).
Não obstante a esta possibilidade, nota-se que ela foi relegada a segundo
plano pelos atores do sistema judicial, como por exemplo, partes, magistrados,
advogados e membros do Ministério Público. A mudança de pensamento e
atitude veio devido ao distanciamento social preconizado para combater a
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) em 2020.
Neste sentido, observa-se um avanço importante, mas um pouco tardio, já que, o
CPC é de 2015. Além disso, a República Federativa do Brasil possui uma condição
fundamental para tal progresso, qual seja, mais de 230 milhões de “smartphones”
em uso, conforme reportagem do UOL publicada em 2019. Assim, é um ambiente
propício, pois, a maioria das audiências é realizada através de plataformas digitais,
como por exemplo, “Zoom”, “Skipe” e “Cisco Webex Meetings”.

3.1 Videoconferências como meio de produção de atos processuais
Os atos processuais são aqueles responsáveis pelo impulso oficial do procedimento
civil, ou seja, responsáveis pelo andamento processual. As audiências por
videoconferências foram implementadas e passaram a ser utilizadas nas diversas
esferas judiciais. Tornou-se um novo marco aliado ao Processo Judicial Eletrônico
(PJE) e trouxe mudanças na legislação, como por exemplo, na Lei nº 9.099/95
(Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), in verbis:
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Art. 22, § 2º. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado
mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão
de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de
conciliação se reduzido a escrito com os anexos pertinentes. (Grifo nosso).

Antes disso, o Código de Processo Civil de 2015 já previa as hipóteses de
audiências por videoconferências para o depoimento pessoal da parte e oitiva
de testemunhas, conforme se demonstra nos artigos a seguir, in verbis:
Art. 385, § 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca,
seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá
ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico
de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer,
inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.
Art. 453, § 1º. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou
subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada
por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão
e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive,
durante a audiência de instrução e julgamento. (Grifo nosso).

Assim, passou-se a ser rotineiramente utilizadas desde meados de dois mil e
vinte (2020) como meio para a realização de atos processuais, retornando ao
preceito de celeridade processual.

3.2 A importância dos meios telemáticos no contexto da pandemia do
COVID-19
O contexto da pandemia do Coronavírus (COVID-19) provocou mudanças e
adaptações abruptas na sociedade, vez que, é necessário manter o distanciamento
social como forma de evitar a proliferação da nova doença.
Assim, os meios telemáticos passam a ter grande relevância no sistema judicial,
evitando-se atos processuais de forma física. Nesse sentido, o Processo Judicial
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Eletrônico já havia sido implementado na maior parte do país, contudo, as
audiências telepresenciais eram relegadas ao segundo plano. Veja-se o que afirma
Marcelo Pereira de Almeida e Adriano Moura da Fonseca Pinto (2020), in verbis:
Com as inovações tecnológicas as diversas áreas de conhecimento foram
impactadas intensamente, não seria diferente no cenário jurídico e, por
conseguinte o de efetivação de direitos.
O processo eletrônico e os ambientes virtuais para a prática de atos processuais
(NEVES, 2017) não são mais realidades distantes, mas sim, no caso brasileiro,
considerados os espaços principais para o exercício da atividade jurisdicional.
Diante desse quadro, que se transforma velozmente, as práticas vêm sendo
adaptadas, os profissionais que atuam no sistema de justiça, precisaram
e precisam constantemente de atualização e formação, para conseguirem
transitar bem nesses espaços.
Nesses cenários, alguns ambientes promovem atos que conseguem diminuir
as distâncias dos espaços físicos dos prédios dos fóruns e tribunais, como
as audiências por vídeo conferência e os plenários virtuais. (ALMEIDA, et
al, 2020, p.10).

Dessa forma, o uso de plataformas digitais para a realização de audiências
telepresenciais se mostra um meio eficaz e célere para realizar os atos processuais,
evitando-se o prolongamento do processo e objetivando a satisfação integral
do mérito.
O que corrobora com o fato de que se encontra fundamento nos princípios
da proporcionalidade e realidade, uma vez que, as audiências telepresenciais
facilitam a realização delas, já que, é necessário haver o distanciamento físico e
o uso de tais meios, reduz os gastos com tempo e transporte das partes, e demais
atores do sistema judicial. Veja-se a seguir um trecho de artigo que relaciona os
meios telemáticos e a pandemia do novo Coronavírus, in verbis:
Diante da suspensão dos prazos processuais e cancelamento das audiências,
passa-se a expor hipóteses viáveis para a continuidade da prestação jurisdicional,
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com a realização de audiências e um redesenho dos plenários virtuais.
A realização de audiências por vídeo conferência representa um instrumento
de celeridade e desburocratização da Justiça embora não seja uma presença
física, ela busca reproduzir com máxima fidelidade uma audiência real.
Amparando a sua aplicação, estão os princípios da eficiência, celeridade,
economicidade e segurança pública.
No mais, a realização de audiência por vídeo conferência em tempo real permite
que as partes se manifestem livremente com todas as suas expressões expostas
a serem ouvidas e vistas pelo julgador por meio de câmeras e microfones.
Desta forma, a vídeo conferência é um recurso tecnológico que possibilita a
manutenção do serviço à sociedade e do bem público em tempos de difíceis,
como o vivido atualmente, por atender a finalidade constitucional da ampla
defesa e acesso ao Poder Judiciário. (ALMEIDA, et al, 2020, p. 11/12).

Logo, a disseminação do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e das audiências
telepresenciais se mostram eficazes e bem-vindas diante da pandemia de
Covid-19, bem como para o período seguinte, já que, o avanço tecnológico e
do sistema judicial continuará avançando com o objetivo de ser mais célere,
eficaz, eficiente e menos oneroso para toda a sociedade brasileira.

4 A implementação do processo judicial eletrônico e audiências
telepresenciais como instrumento de efetividade
Neste tópico, aprofunda-se em relação ao tema central do presente artigo.
Assim, visualiza-se um cenário de avanços na legislação e na cultura jurídica,
na qual, a presença física dos atores do procedimento civil será paulatinamente
diminuída e/ou excluída do sistema judicial para dar ensejo ao mundo digital
cada vez mais presente na sociedade contemporânea, chegando-se ao ponto de
se ter um novo princípio, qual seja, o da conexão. Veja-se que:
O mundo digital é nele o e-processo precisam lidar com a imprevisibilidade
sempre possível em sua condição básica de complexidade sistêmica. Se
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antes havia uma previsibilidade objetiva, uma linearidade previsível e
estável, agora as velozes conexões que podem ocorrer entre os diversos
e-sujeitos do processo impedem esse estado de redução de complexidade. É
bastante evidente que o meio digital tornou tudo mais rápido. Essa rapidez
se transforma numa verdadeira ubiquidade e instantaneidade. Não existe
mais espaço, apenas o tempo real. De fato, tempo e espaço são a mesma
realidade no mundo digital. (ROVER, 2018, p.03).

Dessa forma, o processo analógico ficará no passado, já que, o processo judicial
eletrônico possui inúmeros benefícios para todos. O escritor José Aires Rover
(2018) em seu artigo afirma que:
No processo judicial analógico o princípio da celeridade era importante,
visto que era quase impossível de ser atingido com relativa eficácia através
de seus atos necessariamente sequenciais e lineares no tempo. Agora, a
conexão digital mais do que acelerar, aproxima tudo em tempo real,
simultânea e instantaneamente. Troca-se a compartimentalização dos atos
pela instantaneidade. A mediação de pessoas é reduzida, a parte procede à
juntada das peças e provas diretamente nos autos. Não há pedido de vista,
não há necessariamente conclusão para o juiz, pois processo, juiz e partes
se conectam de forma imediata e em tempo real 24 horas por dia. Se antes o
contraditório e os prazos eram usados para procrastinação processual, uma
desculpa para esconder a verdade, agora os eventos processuais passam a ter
uma perspectiva mais dinâmica, verossímil e autêntica dentro dos fluxos de
conexões entre juiz e partes (CHAVES JR., 2016 apud ROVER, 2018, p.03).

É importante salientar também que o processo judicial eletrônico elimina
vários atos humanos desnecessários, conforme assevera o autor Daniel Amorim
Assumpção Neves (2017), in verbis:
O processo eletrônico é um avanço porque elimina atos humanos custosos,
tanto em termos de esforço, temporais, como de custo. Por parte do
serventuário da justiça elimina a necessidade de formação dos autos, da
juntada de peças ou de decisões, com que se diminui o tempo morto do
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processo, em nítida vantagem à duração razoável do processo. Por parte
do patrono e das partes o processo eletrônico facilita o protocolo das peças
processuais (naturalmente quando o sistema eletrônico não trava...) e a
consulta aos autos, em especial às decisões judiciais. No processo físico o
advogado vai ao Fórum despachar com o juiz e fica do lado de fora de sua
sala esperando a decisão, enquanto no processo eletrônico ele retorna ao
escritório e acessa a internet para saber o resultado de seu pedido. E também
elimina os eternos problemas de carga dos autos, em especial quando há
no processo litisconsortes com patronos diferentes. (NEVES, 2017, p.412).

Além disso, o avanço das inovações tecnológicas abriu novas perspectivas para a
efetividade do procedimento civil, pois, este regramento é utilizado para resolver
conflitos sociais que em sua maioria são direitos materiais disponíveis, ou seja,
que podem ser solucionados através da mediação e conciliação, por exemplo.
Observa-se neste sentido, a necessidade de constante aperfeiçoamento dos atores
do sistema judicial para se adaptarem a nova realidade imposta que avançou muito
devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19). Veja-se a seguir a observação de
Adriano Moura da Fonseca Pinto e Marcelo Pereira de Almeida (2020), in verbis:
Para a implementação desse espaço virtual, será necessário investimento e
preparação de pessoal em curto espaço de tempo, de sorte a permitir que os
ambientes virtuais ganhem espaço para a efetivação da prestação jurisdicional,
não só para a busca de soluções consensuais, em sessões de conciliação ou
mediação, mas também para se realizar a instrução do processo, com oitivas
de partes, testemunhas e eventuais técnicos, além da criação dos espaços
para a sustentação oral por vídeoconferência nas sessões de julgamento dos
tribunais. (ALMEIDA, 2020, p.10/12).

Por isso, a efetividade de tais meios é salutar. O escritor José Aires Rover (2017)
afirma que:
É fato que o processo judicial eletrônico (de agora em diante e-processo)
tem como principal objetivo o máximo apoio ao processo judicial (e, por
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conseguinte, ao juiz), sua celeridade e eficiência, e que indiretamente se
torna um instrumento de acesso à Justiça por parte da sociedade. (ROVER,
2017, p.02).

Por outro lado, torna-se necessário constituir espaços para o uso digital em
estabelecimentos judiciais para aqueles excluídos dos avanços tecnológicos e
que não podem ficar distantes do acesso à justiça.
Por isso, a verdadeira efetividade será alcançada através de diversos mecanismos
que estejam em sintonia, entretanto o avanço com o processo judicial eletrônico
(PJE) e audiências telepresenciais é uma realidade bem-vista por todos os atores
do sistema judicial, pois, os benefícios são maiores que os malefícios, conforme
trecho de artigo abaixo:
Dentre seus benefícios destacam-se: economia em gasto de papel,
sustentabilidade em meio ambiente, otimização dos espaços nos tribunais,
redução nas taxas judiciarias, redução de gastos com materiais necessários
ao arquivamento e guarda do processo, torna o processo menos burocrático,
reduzindo as tarefas cartoriais; acesso em tempo integral ao processo;
intimação no próprio painel de controle, rapidez na comunicação dos
atos processuais, acessibilidade ao público, vez que o processo torna-se
transparente, evita que o advogado se desloque ate o fórum, permitindo
que o advogado trabalhe com mais agilidade em processos de advocacia de
massa. (ARNOUD, 2014, p.03).

Portanto, o sistema judicial se torna mais efetivo e célere na prestação jurisdicional
justa e efetiva, privilegiando-se a satisfação integral do mérito em um tempo
razoável, viabilizando assim, a contraprestação dos serviços judiciários à sociedade.

4.1 A (in) constitucionalidade formal e material do ato
Em relação a esse assunto, observa-se que os direitos e garantias individuais
preconizados no rol do artigo 5º da Constituição da República Federativa do
Brasil são preservados e efetivados de forma concreta através do processo judicial
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eletrônico e audiências telepresenciais nos procedimentos civis. Veja-se a seguir
os dispositivos legais que estão em nossa Constituição Federal que embasam o
desenvolvimento do sistema judicial brasileiro, in verbis:
Art. 5º [...]
XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito;
LIV. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
LXXVIII. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Dessa forma, o primeiro inciso citado destaca a inafastabilidade da jurisdição, ou
seja, o direito de todas as pessoas buscarem amparo no Poder Judiciário para buscar
seus direitos, bem como, evitar ameaças ou lesões. O segundo e terceiro incisos
citados destacam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que
são corolários do Estado Democrático de Direito. E o terceiro inciso citado afirma
sobre a necessidade de duração razoável de qualquer procedimento administrativo
ou judicial, garantindo-os meios para sua celeridade, que no caso explanado neste
artigo, são o processo judicial eletrônico (PJE) e as audiências telepresenciais.
Assim, é preciso entender que a inconstitucionalidade formal “ocorre quando há
violação de norma constitucional definidora de formalidades ou procedimentos
relacionados à elaboração de atos normativos” (NOVELINO, 2016, p. 163).
Enquanto a inconstitucionalidade material “ocorre quando o conteúdo de leis ou
atos normativos contraria normas constitucionais de fundo, como as definidoras
de direitos ou deveres” (NOVELINO, 2016, p. 163).
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Nesse diapasão, observa-se que não existe nenhuma inconstitucionalidade formal,
já que, as leis que regem o tema, como por exemplo, a Lei nº 11.416/06 e Lei nº
13.105/15 (Código de Processo Civil) observaram os preceitos constitucionais. E
em relação ao conteúdo, avançou-se em relação aos diretos e garantias individuais
que são cláusulas pétreas.
Não obstante a isso, trata-se da concretização fática de um objetivo fundamental
da República Federativa do Brasil, qual seja, a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, conforme artigo 3º da Carta Magna brasileira.
E para esclarecer melhor o assunto, cita-se aqui a questão dos hipossuficientes
econômicos que podem não possuir acesso aos recursos tecnológicos em vigor.
Ocorre que atualmente, o Estado deve prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o artigo 5º,
LXXIV da Constituição Federal.
Apesar das considerações acima, existe opinião divergente a exposta, como por
exemplo, a dos autores Adriano Moura da Fonseca Pinto e Marcelo Pereira de
Almeida, in verbis: “Como a universalização do acesso à internet está distante de
ser realizado, uma vez ser concentrado o seu acesso às camadas economicamente
mais favorecidas, cria-se um distanciamento do acesso ao Poder Judiciário”.
(ALMEIDA, et al, 2020, p.10).
Ademais, o processo judicial eletrônico (PJE) é utilizado pelas Defensorias
Públicas e todos os atores do sistema judicial. Existe-se entraves em relação às
audiências telepresenciais, mas elas podem ser realizadas através dos espaços
públicos no âmbito das respectivas defensorias e em instituições que apoiam
o sistema de justiça, como por exemplo, as universidades públicas e privadas.
O processo judicial eletrônico (PJE) e audiências telepresenciais representam,
pois, um avanço na concretização do acesso de todos a uma justiça efetiva e célere.
E o advento da crise sanitária e de saúde do novo Coronavírus (COVID-19) foi
fundamental para acelerar estes desdobramentos, já que, impôs o distanciamento
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social e a prestação jurisdicional não pode ser paralisada em um Estado
Democrático de Direito.

Metodologia
A metodologia utilizada neste trabalho foi à dialética, com pesquisa bibliográfica e
documental em doutrinas e sites especializados, com tratamento qualitativo, pois
existem leis e normas específicas que fomentam as discussões a respeito do tema.

Considerações finais
O artigo buscou analisar o assunto sob vários aspectos, quais sejam, a origem do
processo judicial eletrônico; o uso das audiências telepresenciais e a implementação
de ambos como instrumento de efetividade do procedimento civil.
Nesse sentido, observa-se que a legislação em relação ao tema é moderna e está
em consonância com os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea,
porém, houve uma demora na implementação das audiências telepresenciais
no sistema judicial brasileiro.
Ainda assim, vislumbra-se um cenário de mudança extraordinária advinda com
a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no país, pois, é necessário manter
o distanciamento social e o sistema de justiça não poderia ser prejudicado.
Portanto, conclui-se que o Processo Judicial Eletrônico (PJE) e as audiências
telepresenciais são instrumentos efetivos para a solução integral do mérito
nos procedimentos civis, bem como, para a sua celeridade. Além disso, está
em consonância com diversos preceitos constitucionais e infraconstitucionais,
tornando-se assim em meios de emancipação da prestação jurisdicional brasileira.
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RESUMO: O artigo em tela se propõe a apresentar a Constelação e a Mediação como métodos adequados para gerenciar
conflitos envolvendo a alienação parental. Para tanto, foi feito uma análise acerca da alienação parental, tema bastante
sensível e afeto ao Direito e à saúde mental, tendo como recorte a Constelação e a Mediação. Ainda, destacamos as
vantagens da utilização da Constelação e da Mediação enquanto formas de solução de conflitos familiares, abordando
as peculiaridades imbricadas à alienação parental, sobretudo no que diz respeito ao sistema familiar e à satisfação dos
envolvidos. O presente artigo tem como farol a ideia de que os conflitos, ainda que tenham uma raiz comum, possuem
características singulares, razão pela qual requerem soluções customizadas, conforme as particularidades do caso concreto,
sobretudo nas relações familiares. A relevância do artigo é justificada pela necessidade de repensarmos a ideia do Judiciário
como via primária de resolução de conflitos, apresentando, nesse particular, a Constelação e a Mediação como métodos
eficazes na resolução de conflitos familiares, especialmente nos casos de Alienação Parental.
PALAVRAS-CHAVE: Constelação; Mediação; Conflitos familiares; Alienação parental.
ABSTRACT: The article in question proposes to present the Constellation and Mediation as adequate methods to manage
conflicts involving parental alienation. To this end, an analysis was made about parental alienation, a very sensitive subject
and affected by law and mental health, with the Constellation and Mediation as the cutout. Still, we highlight the advantages
of using Constellation and Mediation as ways to solve family conflicts, addressing the peculiarities involved in parental
alienation, especially with regard to the family system and the satisfaction of those involved. This article has the idea
that conflicts, even though they have a common root, have unique characteristics, which is why they require customized
solutions, according to the particularities of the specific case, especially in family relationships. The relevance of the article is
justified by the need to rethink the idea of the Judiciary as the primary way of resolving conflicts, presenting, in this regard,
Constellation and Mediation as effective methods in resolving family conflicts, especially in cases of Parental Alienation.
KEYWORDS: Constellation; Mediation; Family conflicts; Parental alienation

Introdução
O presente artigo intitulado “A Constelação e a Mediação familiar como
soluções para a alienação parental” se propõem a evidenciar a Constelação e a
Mediação familiar como métodos adequados no manejo de conflitos familiares,
especialmente no que diz respeito às práticas de alienação parental.
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Em um primeiro momento abordaremos a Constelação e a Mediação enquanto
métodos adequados de resolução de conflitos familiares, considerando suas
vantagens e benefícios no manejo de tais conflitos.
Destacaremos, ainda, que o protagonismo do Poder Judiciário como via primária
de resolução de conflitos vem aos poucos cedendo espaço para a abordagem
de jurisdição compartilhada, segundo a qual há múltiplas possibilidades de
resolução de conflitos para além da via adjudicada.
A relevância do trabalho justifica-se pela necessidade de compreender a aleinação
parental como um tema complexo e que envolve múltiplos olhares, quer do
ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da saúde mental.
Ademais, verifica-se que a Constelação e a Mediação se apresentam como
formas de resolução de conflitos dessa natureza, considerando origens, causas
e elementos da situação de conflito, bem como por colocarem e evidência o
protagonismos das partes na tomada de decisões, além de estimular o diálogo
e a assunção de responsabilidades.
Nesse particular, o artigo visa a demonstrar que a Constelação e a Mediação
mostram-se adequadas para a resolução de controvérsias familares que envolvem
alienação parental, as quais levam em consideração os reais interesses, necessidades
e expectativas das partes, além de atingirem a tão almejada satisfação e efetividade
de direitos.
Objetiva-se, outrossim, destacar a importância da utilização de tais métodos
no gerenciamento dos conflitos envolvendo a Alienação Parental através do
acolhimento, do afeto, do diálogo e da paz familiar.

1. Conceito de alienação parental e suas vertentes:
A alienação parental consiste na interferência na formação psicológica da criança
ou do adolescente. Tal prática é perpetrada por um dos genitores, pelos avós, ou
130
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qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sob sua guarda, autoridade
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou à manutenção de vínculos com este (art. 1º, Lei nº 12.318 de 2010).
A prática da alienação pode se manifestar sob várias formas, tais como realizar
campanhas de desqualificação, desmoralização do genitor no exercício da
paternidade ou maternidade; Dificultar o exercício da autoridade parental;
Dificultar contato de criança ou adolescente com genitor: Dificultar o exercício do
direito regulamentado de convivência familiar; Omitir deliberadamente a genitor
informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço; Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra
familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com
a criança ou adolescente; Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor,
com familiares deste ou com avós (art. 2º, Lei nº 12.318 de 2010).
Cumpre esclarecer, por oportuno, que o rol descrito no art. 2º da referida lei
é meramente exemplificativo e não taxativo. Assim sendo, nada impede que
outras situações não descritas na lei possam vir a configurar alienação parental.
Ressalte-se que a alienação parental, via de regra, tem início após a ruptura
conjugal ou da dissolução da união estável, porém, nada impede que venha
ocorrer antes mesmo da ruptura.
A alienação parental é tema delicado e requer olhar apurado e atenta dos
profissionais do Direito, bem assim de profissionais da área de saúde mental
como psicólogos, terapeutas, etc. Isso porque, a prática de alienação parental
traz em seu bojo uma série de malefícios de várias ordens, podendo, inclusive,
somatizar doenças nas crianças e adolescentes, tais como: depressão, síndrome
do pânico, irritabilidade, pensamentos suicidas, dentre outros.
Na alienação, como o próprio nome sugere, o alienador distorce a realidade
fática com o propósito de prejudicar o outro genitor, impedindo ou criando
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obstáculos à convivência deste com a criança ou adolescente. Trata-se de prática
extremamente nefasta e prejudicial à integridade física e emocional da criança
ou adolescente.

2. Constelação familiar
Feitas essas considerações sobre a alienação parental abordaremos o tema
à luz da Constelação Sistêmica Familiar. Para tanto, invocaremos conceitos
de organização e estrutura, leis sistêmicas, padrões repetitivos e paradigmas
recorrentes e condensados do sistema familiar, ajustamentos e acordos com o
guardião e transgeracionalidade. A análise de tais conceitos se faz necessária
para que possamos depreender como as famílias se expressam, seus arranjos e
a possível origem da alienação parental.
Inicialmente cumpre observar que Constelação Sistêmica Familiar é uma
técnica utilizada para resolver conflitos. Geralmente a Constelação é utilizada
antes da mediação como forma de compreender o bojo do conflito, as relações
imbricadas, o contexto da situação conflitiva. Trata-se de mais uma possibilidade
à disposição das partes para que estas possam resolver seus conflitos conforme
suas peculiaridades.
A Constelação Sistêmica Familiar é fruto de pesquisas científicas, empíricas e
de práticas vivenciais. Cuida-se de uma técnica humanizada e cientificamente
comprovada que objetiva a resolução e a superação dos conflitos de interesses.
Nesse particular, a Constelação oportuniza às partes o entendimento dos seus
respectivos papéis, sentimentos, anseios e motivos subjacentes que levaram à
situação de conflito.
Nesse sentido, a Constelação Sistêmica preceitua-se como processo sistêmico
fenomenológico que busca perceber a base do que ocorre por trás das disfunções
de comportamento e conflitos num grupo de pessoas, basicamente numa família.
Analisa-se, também, com profundidade, como se organiza a dinâmica das
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Constelações Familiares, o papel do terapeuta, do constelado e dos representantes
chamados ao processo.
Além disso, aborda-se a história do psicoterapeuta alemão Bert Hellinger,
desenvolvedor do método que busca explicar como as “Leis das Ordens do Amor”
que influenciam as relações humanas e nos ajuda a entender o entrelaçamento
de emaranhamentos e destinos dos membros da família, quais as conseqüências
dessas intersecções e como as Leis sistêmicas nos auxiliam para sairmos desses
emaranhados.
Dentre as técnicas de autocomposição para solucionar os conflitos inserese a Constelação Familiar de Bert Hellinger. O estudioso alemão introduz
a Constelação como método de terapia familiar sistêmica. Para ele, existem
nessas constelações três leis que regem as relações de grupos, denominadas Lei
do amor, a saber: Hierarquia, Pertencimento e Equilíbrio de Troca. A base para
toda constelação é a observância dessas três leis, elas são a base de qualquer
comportamento humano dentro de um sistema.
A Lei da Hierarquia, também chamada como Lei da Ordem, refere-se à
hierarquia existente no sistema humano seguindo a precedência e prevalência
nos sistemas. Os membros que chegaram primeiro têm precedência, ao passo
que os membros que compõem as relações atuais têm prevalência. Isto é,
as pessoas mais velhas, ou seja, aquelas que fazem parte do sistema a mais
tempo, tem precedência sobre os que chegam depois, quais sejam, os mais
novos. Essa hierarquia permite que o sistema seja baseado no respeito mútuo,
minimizando assim, conflitos interpessoais.
A Lei do Equilíbrio, entre dar e receber/tomar, por sua vez, se refere à aplicação
da razoabilidade/proporcionalidade na dosimetria das iniciativas dos membros
dos sistemas familiares, organizacionais e institucionais. Se um indivíduo recebe
algo positivo de outro, esse retribuirá a ação dando-lhe também algo de valor
positivo. Mas, se recebe algo negativo, instaura-se o anseio da vingança e esse
indivíduo retribuirá a ação com outra de valor negativo e prejudicial ao sistema.
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A última Lei do Amor é a Lei do Pertencimento. Todos têm igual direito de
pertencer, mas, o que isso significa? Trata-se da necessidade natural de qualquer
ser humano em sentir-se parte do sistema, entendido esse como o meio o qual
está inserido na sociedade. Todo indivíduo necessita ser reconhecido como
membro integrante dentro do sistema em que vive. Nesse meio, ele anseia por
fazer parte desse sistema, de modo que suas ações serão guiadas pela necessidade
de pertencer. É com base nessa lei que o indivíduo é ligado ao sistema que está
inserido, bem como aos acontecimentos desse. Isso ocorre de forma inconsciente
e independe do tempo ou das situações vividas pelo indivíduo.
No que concerne a conflitos de natureza familiar percebe-se que muitas vezes
esses conflitos são analisados apenas do ponto de vista processual, a chamada
lide processual quando na verdade deve-se ir além buscando a lide sociológica.
Quando da utilização da Constelação familiar, por exemplo, é possível colocar
representantes para o casal em conflito e os filhos. Ao realizar esse exercício
é possível visualizar e compreender dinâmicas como as práticas de Alienação
parental.
Entendemos que na Alienação parental os filhos são postos no bojo do conflito e
são utilizados como disputa pelos genitores, avós ou qualquer pessoa que tenha
a criança ou adolescente sob sua autoridade, poder ou vigilância. Infelizmente,
é muito comum que os filhos sejam “usados” como intermediários nos ataques,
nos jogos de força, o que pode em algum momento somatizar doenças.
Tais conflitos podem ter várias causas e formam um emaranhado de relações,
razão pela qual devem ser administrados como muita cautela para não haver
uma escalada do conflito. A Constelação familiar enquanto técnica se destina
a investigar a origem da situação de conflito a partir de uma visão sistêmica, de
sorte que o seu propósito não é um acordo e sim uma compreensão do conflito
e o papel de cada envolvido.
Para uma melhor compreensão da Alienação Parental faz-se necessário analisar
o contexto a qual a família de origem está inserida dentro do sistema familiar sob
134
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múltiplos enfoques tais como o reconhecimento de sua existência e a necessidade
de proteger o vitimado.
A norma estabelece a razão da proteção da dignidade da pessoa humana do menor,
que não pode ser manipulado e nem prejudicado em virtude das dificuldades
e dos impedimentos criados para o exercício de seu direito convivencial com
os demais entes familiares.
Nota-se que, na prática, a pessoa do alienador é um dos genitores que detém
a guarda, que usa a sua influência sobre o menor para afastá-lo do convívio
do outro genitor, lastreando-se em sentimento de rejeição, ódio, repulsa
,mágoa, sentimentos de vingança, de frustração, tendo em vista a infrutífera
relação do casal.
Há também casos de alienação parental a qualquer parente que possa ser alienador
do menor, para afastá-lo do convívio de outro parente, assim como tal situação
pode ocorrer até mesmo diante do exercício da tutela e da curatela.
Buscando analisar tais situações dentro do contexto de cada sistema familiar,
bem como suas consequências jurídicas na alienação parental é que surgiu a
motivação para o presente trabalho, especialmente com o intuito de demonstrar
que a Constelação Sistêmica Familiar pode ser utilizada como forma de resolver
conflitos familiares, inclusive, nos casos de Alienação Parental.
A partir do entendimento proposto pela Constelação Sistêmica Familiar
verifica-se que, em um sistema familiar disfuncional, podem existir padrões
de relacionamento condensados entre alguns membros do sistema. De tal
forma especificamente, no caso da Alienação Parental, um dos membros do
sistema filial, ou seja, família de origem estabelece um padrão de relacionamento
conectado com outro membro do sistema paternal. Consequentemente, designa
um alinhamento do filho a um dos pais, uma espécie de aliança com um dos
genitores, capaz de fazer a criança compactuar com o ódio e ou aversão que o
genitor guardião sente pelo outro. Isso porque
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Nesse sentido, a dinâmica sistêmica através das Constelações descreve uma
série de padrões relacionais repetitivos e até mesmo disfuncionais no tocante
ao alinhamento ou ajustamento, bem como a aliança com o guardião, coalizões,
triangulações e lealdades invisíveis, por exemplo. O estudo de tal dinâmica é de
extrema relevância para a compreensão da Alienação Parental.
A partir do que foi explicitado deduz-se que a dinâmica da Alienação Parental
pressupõe a organização da família de origem dos pais do menor com fronteiras
difusas entre um dos genitores e o filho e rígidas em relação ao outro genitor.
Essa configuração passa a existir quando um dos pais, por não definir limites
claros, manipula a percepção do filho contra o outro, estabelece com o infante
um pacto de lealdade invisível induzindo-o a se alinhar a ele e a se posicionar
contra o outro genitor.
Assim, o sistema da família de origem da mãe e filho (ou pai e filho) se organiza
no intuito de um dos membros do ex-casal excluir o outro do convívio familiar.
Nos casos em que se observa a presença da Alienação Parental, um dos genitores
inicia um jogo de manipulação objetivando afastar o ex-companheiro do
convívio com o filho. A fim de manter uma relação de exclusividade com o
filho, esse genitor “aprisiona” um dos membros mais vulneráveis do sistema,
no caso, a criança.
Além disso, no caso de um sistema familiar em que se inscreve o fenômeno da
Alienação Parental, observa-se o emaranhamento de todos dentro do sistema
familiar, podendo haver alianças com outros membros da família extensa, tais
como, irmãos, pais, cunhados, para empreender uma campanha difamatória
contra o ex-consorte.
Assim, as fronteiras da família podem se tornar difusas, permitindo a entrada
de outros membros pertencentes. Nesse momento, pode ocorrer a mudança de
função de alguns membros do sistema familiar. Por exemplo: um avô ou uma
avó pode assumir o papel parental e a mãe ou o pai pode se deslocar do seu
papel ou função na família, deixando de assumir o status de pai ou mãe, para
136
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ser irmão ou irmã do próprio filho. Ocorrendo assim, uma desordem pelas Leis
Sistêmicas, e de tal sorte a necessidade de olhar todo o contexto e observar essa
questão sem julgamentos.
Neste cenário, a Constelação familiar, que vem ganhando espaço na doutrina
brasileira, apresenta-se como um instrumento potencial facilitador que busca
perceber a base do que ocorre por trás das disfunções de comportamentos e
conflitos, favorecendo a construção de um elo maior entre os envolvidos, e
principalmente, solucionando o entrave jurisdicional.
A Constelação possibilita uma ampliação de consciência dos fatos correlacionados
desde a família de origem, compreendendo o que ocorreu no passado para
contextualizar o presente, ressignificando-o. Ou seja, olhar para essa questão
e dentro desse contexto retirar o julgamento de quem está certo ou errado,
mas, sim, perceber além do que aconteceu nessa situação. Perceber o que está
fora do lugar, o que de verdade há por trás desse acontecimento, de onde vem
a necessidade de elucidar esse fato com base causar tanto sofrimento e atingir
essa criança, para quê está sendo usada e por quê?
Feito todo mapeamento do sistema familiar investiga-se a causa do emaranhamento
do conflito. Não raramente o alienador vivencia uma situação de conflito com
os seus pais, reproduzindo, ainda que de forma inconsciente, essa repetição de
comportamento, provocando sintomas muito sérios de projeção negativa na
vida do alienado e consequentemente feridas emocionais e traumas.
A Constelação Familiar Sistêmica possibilita infinitas possibilidades de cura de
todo o sistema familiar, vez que a sua técnica utiliza empatia, contextualização da
dinâmica familiar, sem julgamento moral, de forma a acolher a todos de forma
ética, com respeito, priorizando o amor. No que concerne aos casos envolvendo
Alienação Parental, tal técnica fortalece os vínculos através do desenvolvimento
de um ambiente saudável, preservando a integridade física e psicológica da
criança ou adolescente, para que cresça sem traumas.
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Todo o conhecimento da percepção sistêmica através da Constelação Sistêmica
Familiar favorece a inclusão e a compreensão de que a criança ou adolescente
foi gerado num ambiente de amor, de afeto, quando os pais eram um casal. O
ex casal, por algum motivo, estão repetindo um padrão de comportamento de
sua família de origem, reproduzindo sentimentos negativos que reverberam no
alienado, como uma espécie de compensação de emaranhamentos de exclusão.
Tal cenário resulta em interferências nas Leis Sistêmicas, ou seja, na ordem
hierárquica, de pertencimento e de equilíbrio. À medida que a aplica-se a
Constelação o sistema familiar vai se organizando e recolocando as questões a
serem contextualizadas, olhando-se além do conflito, identificando-se os reais
interesses em jogo e, sobretudo, revelando aos genitores novos comportamentos,
com mais acolhimento, entendimento, diálogo e respeito.
Dessa forma, a Constelação Sistêmica Familiar objetiva a resolução do conflito
de Alienação Parental através da empatia, da contextualização da dinâmica, com
acolhimento a partir da compreensão dos novos arranjos familiares a partir da
ressignificação do conflitos e dos papéis de cada membro no sistema familiar.

3 A mediação como método eficaz no manejo dos conflitos envolvendo
alienação parental
A mediação é um método de solução de conflitos indicado quando as partes
estão, ainda que de forma mínima, dispostas a dialogar. Indica-se, o seu uso,
quando essas partes possuem uma relação de continuidade e quando o conflito
versa sobre direitos disponíveis ou indisponíveis, porém, transacionáveis. Tratase de um método indicado para conflitos mais complexos e multifatoriais,
especialmente quando o relacionamento seja um fator importante.
Quando as partes estão numa situação de muita tensão, polarizadas e posicionadas
observa-se que é comum o abandono do diálogo ocorrendo a escalada do conflito,
com ameaças, comportamentos hostis, confrontos. Em tais casos a tendência
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é de que as partes não consigam mais resolver a sua controvérsia, havendo a
necessidade de um terceiro. O mediador, nesse particular, se apresenta como
uma terceira pessoa, neutra, imparcial, atuando como facilitador, ajudando as
partes no restabelecimento da comunicação.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o mediador não sugere ou propõe soluções,
tampouco decide pelas partes. O mediador, através da aplicação de técnica,
conduzirá o procedimento, facilitando o processo de tomada de decisões das
partes, essas sim são as verdadeiras protagonistas no procedimento.
No que concerne aos conflitos familiares, especialmente os conflitos envolvendo
alienação parental, entendemos que a mediação se apresenta como um método
bastante eficaz. Isso porque, como já ressaltado em linhas anteriores, as relação
familiares são essencialmente complexas e envolvem múltiplos fatores, de sorte
que levar tais conflitos ao Judiciário pode acirrar ainda mais a tensão. Ademais,
submeter todo e qualquer conflito ao Judiciário é negar as particularidades
das relações.
No caso da alienação parental tem-se que a mediação se mostra adequada
tendo em vista que favorece o diálogo das partes, estimula a assunção de
responsabilidades, ajuda no restabelecimento da comunicação, na validação
de sentimentos, na equalização do conflito, no estímulo a soluções criativas.
A alienação parental é um tema complexo, de difícil mensuração e que merece
olhar diferenciado. Quando um conflito envolvendo alienação parental é levado
para a via adjudicada, leia-se para o Poder Judiciário, a tendência é de que o
conflito aumente, tendo em vista que o conflito não é trabalhado a partir de
sua origem, suas causas.
No Judiciário centra-se no procedimento, deixando-se de lado aspectos subjacentes
como aspectos de cunho emocional, relacional ou até mesmo o sistema familiar
dos envolvidos. No caso da alienação parental os atos praticados pelos alienadores
constituem muitas vezes em repetições de padrão de comportamento tidos como
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 128-145 | jan./jun. 2020

139

Artigo
A Constelação e a Mediação familiar como soluções para a alienação parental
Gilliane Almeida, Macela Nunes Leal

aceitáveis, bem assim muitas vezes os alienadores sequer tem conhecimento de
que estão praticando atos de alienação parental.
Através da mediação, oportuniza-se as partes trabalhar a gestão das emoções,
muitas vezes não administradas corretamente quando da ruptura da sociedade
conjugal ou da dissolução da união estável. Durante esse processo de ruptura há
inegavelmente uma desarranjo em virtude da quebra de confiança, da expectativa
frustrada, da insegurança advinda dos planejamentos desfeitos.
Durante esse período de turbulência pode ocorrer do ex casal projetar a criança
ou adolescente como sendo uma espécie de troféu a ser disputado, favorecendo
a prática de alienação parental através de campanha de desqualificação do outro
genitor, práticas com o objetivo de criar empecilhos à convivência com outro
genitor, omissão deliberada de informações relevantes da criança ou adolescente,
dentre outros atos.
Através da mediação é possível a criação de um ambiente favorável ao diálogo,
à empatia, à busca de soluções satisfatórias para ambas as partes. O mediador,
ao se apropriar de técnicas como a formulação de perguntas, consegue extrair
os reais interesses e necessidades das partes, vez que muitas vezes as partes não
os revelam espontaneamente.
Através da formulação de perguntas o mediador tem a possibilidade de
compreender os anseios das partes, além de perceber o grau do conflito e a
disposição das partes em dialogar. O ideal é que o mediador faça uso incialmente
das perguntas abertas, estimulando as partes a verbalizarem seus interesses,
possibilitando o discurso livre das partes e, por conseguinte, ampliando o
número de informações destas.
Após a formulação das perguntas abertas o mediador passa a formular perguntas
do tipo fechada, as quais admitem respostas curtas ou respostas afirmativas ou
negativas. Outra opção poderosa é a formulação de perguntas circulares, tais
perguntas se destinam a desconstruir a posição das partes a fim de que estas
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consigam vislumbrar o ponto de vista do outro, estimulando a empatia.
Nas lições de Ricardo Goretti (2019, p. 83), tais perguntas “são assim chamadas
por promoverem a desarticulação dos processos comunicacionais lineares,
tornando-os circulares”, esclarece Ricardo Goretti (2019, p. 83). O mediador,
ao perceber a suposta prática de alienação parental, por exemplo, pode utilizar
essa técnica para promover uma reflexão junto ao alienador a fim de que esta
perceba o quão maléfico é o seu comportamento ao preterir ou criar obstáculos
à convivência da criança ou adolescente com o outro genitor.
O mediador pode, ainda, formular perguntas hipotéticas no sentido de estimular
as partes a projetarem uma situação futura, despertando nas partes a reflexão sobre
questões futuras, possibilitando que o mediador perceba o grau de litigiosidade das
partes e a disposição ou não em fazer concessões. A formulação de perguntas dessa
natureza se propõe, outrossim, a levar as partes a conjeturar um cenário futuro.
O procedimento de mediação possibilita, ainda, soluções várias para a controvérsia,
buscando-se soluções funcionais e sustentáveis do ponto de vista da satisfação dos
envolvidos. Isso porque, a mediação constitui um instrumento de efetivação de
direitos, proporcionando a solução do conflito com menor desgaste emocional,
financeiro, bem como conferindo uma maior satisfação aos envolvidos, isso
porque, repita-se, o processo de tomada de decisões é definido pelas partes.
Nesse sentido, recomendamos fortemente a utilização da mediação no manejo
de conflitos familiares, notadamente nos casos de alienação parental, tendo em
vista que o procedimento de mediação se dá de forma humanizada, acolhendo os
envolvidos, buscando-se perquirir as reais causas e origens da situação conflitiva,
amparando emocionalmente os envolvidos.

Conclusão
À luz do exposto, entendemos que os conflitos familiares, especialmente os
que envolvem alienação parental, são conflitos complexos e multifatoriais, de
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sorte que em casos tais recomendamos fortemente a utilização da Constelação
familiar e da Mediação enquanto instrumentos adequados no manejo desses
conflitos, vez que tais métodos favorecem o diálogo, o acolhimento, o afeto e
a paz familiar.
A alienação parental se configura como uma temática bastante sensível, quer no
âmbito jurídico, quer no âmbito da saúde mental, sendo que se faz imperioso
um estudo cuidadoso a partir de uma visão sistêmica do conflito, abordando
elementos, causas e origens da situação conflitiva, bem como o sistema familiar
de uma forma geral.
Para tanto, consideramos que o estudo da alienação parental perpassa pela
evolução da sociedade e da família enquanto instituição plural e multifacetada,
considerando que vivenciamos tempos cada vez mais voláteis e de incerteza,
razão pela qual, cada vez mais, o profissional da área jurídica deve se reinventar
na tentativa de acompanhar as mudanças sociais, notadamente através do
desenvolvimento de competências e habilidades na gestão de conflitos.
Depreende-se, portanto, que faz-se necessário compreender o Poder Judiciário
como uma das vias eleitas para a resolução de conflitos e não mais como via
primária, oportunizando novos olhares e, por conseguintes, métodos mais
adequados e consentâneos com a realidade dos conflitos familiares, os quais
atendam os reais interesses, necessidades e expectativas das partes. Ainda,
busca-se soluções satisfatórias e funcionais do ponto de vista da satisfação e
efetividade dos direitos dos usuários.
Restou claro, dessa forma, que a Constelação e a Mediação se revelam bastante
vantajosas no manejo dos conflitos envolvendo alienação parental, considerando o
vínculo entre as partes, o favorecimento do diálogo, do exercício da parentalidade,
da assunção de responsabilidades, bem como da compreensão global do conflito
e do sistema familiar como um todo. Métodos como a Constelação e a Mediação
proporcionam aos indivíduos um maior empoderamento, maior controle na
tomada de decisões, fazendo com que estes sejam os verdadeiros protagonistas.
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RESUMO: O artigo em apreço tem por finalidade precípua propor a análise jurídica acerca da nova dimensão do instituto do
processo, na sua perspectiva coletiva, e a partir disso discutir o atual estágio dos efeitos práticos principiológicos deste, sob a
contribuição acadêmica da concepção do processo de interesse público, a fim de que os mesmos, efetivamente, repercutam
no nosso ordenamento jurídico; com isso, busca-se observar as origens e evoluções sistemáticas do presente instituto e as
suas influências no direito pátrio, posteriormente expõe-se, sinteticamente, as bases da visão acima mencionada como fator
de contribuição valorativa, à luz dos princípios constitucionais adequados a presente temática. Nesse mister, por meio de
uma metodologia de abordagem hipotético-dedutiva, utilizando o procedimento de pesquisa documental e bibliográfica,
aspira-se um resultado qualitativo que identifique as novas perspectivas de tratamento e resolução das lides coletivas lato
sensu, tendo por objeto final a prestação da adequada tutela jurisdicional, no cerne do processo coletivo.
Palavras-chave: Normas Fundamentais. Direito Processual Civil. Processo Coletivo. Processo de Interesse Público.
Princípios.
ABSTRACT: The article in question has as its main purpose to propose legal analysis about the new dimension of the
process as an institute, in its collective perspective, and from that point on to discuss the current stage of its principled
practical effects, under the academic contribution of the process conception of public interest, so they can effectively have
an impact on our legal system; thereby we aim to observe the origins and systematic evolutions of the institute and its
influences in the homeland law, later on, it is brefly exposed the bases of the mentioned vision as a factor of valuation
contribution, in the light of the proper constitutional principles to this matter, in this regard, using a hypothetical-deductive
approach methodology, using the documentary and bibliographic research, the qualitative result intends to identify the
new perspectives for the treatment and resolution of class actions, with the final objective of providing adequate judicial
protection, at the core of the collective process.
Keywords: Fundamental Standards. Civil Procedural Law. Collective Process. Public Interest Process. Legal Principles.
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Introdução
A segunda metade do século XX foi fortemente marcada pelo multilateralismo
nas relações políticas, econômicas e sociais entre as nações, que impulsionou
de forma decisiva a globalização e a cultura de massa, todavia, os conflitos de
grande complexidade, advindos, desta convivência também afloraram e se
disseminaram, cabendo ao direito (desvirtuado como panaceia do trato social)
e, principalmente à atividade jurisdicional e suas funções essenciais, proporem
formas de melhor tratamento e resolução daqueles.
Tal fenômeno se consolidou em dois institutos fundamentais da teoria geral
processual, sendo o primeiro deles, obviamente, o processo, marcado cada vez
mais pela especialização procedimental da sua marcha lógica; segundamente,
a figura da tutela jurisdicional, “uma das formas pelas quais o Estado assegura
proteção a quem seja titular de um direito subjetivo ou outra posição jurídica
de vantagem” (CÂMARA, 2013, p. 95), organizada em subdivisões de atos
jurisdicionais, com observância ao direito material violado, exemplo disso,
é a percepção da tutela preventiva no Novo Código de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) a qual possui composição dividida em tutela inibitória e de
remoção do ilícito1.
A partir disso, se desenvolveu nas legislações de diversos países a concepção
analítica da prática de atos processuais que visa tutelar os direitos metaindividuais,
a qual se convencionou de processo coletivo, que, com a conflituosidade massiva
das últimas décadas vem se transmudando em uma busca pela adequação as
vicissitudes do direito fundamental à ação, partindo das influências da teoria do
processo de interesse público, passando pelo seu estágio atual de consolidação
e confluindo em novos aspectos, como o processo estrutural.

1 CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência
de culpa ou dolo.
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Portanto, presente trabalho tem como problema central a análise jurídica acerca
da nova dimensão do instituto do processo, na sua perspectiva coletiva, diante
da importância do processo coletivo, sob a égide do seu interesse público
preponderante, com destaque aos postulados da efetividade e da celeridade
processual, opondo óbice argumentativo ao escamoteamento da presente matéria,
por intermédio das normas fundamentais a serviço do processo.
Dessa forma, o trabalho é desenvolvido por meio de uma metodologia de
abordagem hipotético-dedutiva, que utiliza o procedimento de pesquisa
documental e bibliográfica, buscando um resultado qualitativo, quanto a
identificação de novas perspectivas de tratamento e resolução das lides coletivas
lato sensu, com objeto centrado na perspectiva da prestação adequada da tutela
jurisdicional, no cerne do processo coletivo.

1 Processo coletivo
1.1 Origens no Direito Comparado
O alvorecer deste viés coletivo do direito subjetivo à ação, como em quase todas
as facetas do direito, é de difícil e incerta pontualidade quanto à sua precisão
cronológica, porém os esforços conclusos da doutrina moderna apontam alguns
marcos históricos que embasam o início desta perspectiva como, primeiramente,
a civilização romana com influência da cultura grega, de forte apelo democrático,
que valorizava o sentimento de proteção dispensado por todos cidadãos à res
publica (coisa pública), conferindo uma legitimidade ativa que albergava todos
aqueles que compartilhavam os rumos políticos de suas cidades-estados, cabendo
a estes a defesa onipresente de um embrionário direito público.
Todavia este não é o único dos antecedentes teóricos que mais influenciaram a
experiência brasileira, apesar da forte incidência das criações jurídicas grecoromanas aos institutos do direito de países de tradição da civil law, como se
verá adiante, dentre estes destacam-se com maior vigor as ações das classes ou
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class actions norte-americana, que surgiram ainda na década de 1930 por leis
protetivas de determinados grupos que já naquela época despertavam uma maior
atenção no que se diz respeito aos seus direitos subjetivos, mas de reconhecível
interesse público, como os consumidores e trabalhadores.
Com isso, impulsionadas pelas grandes modificações no cenário mundial no
século passado trazidas pela globalização, pela emergente cultura de massa e
pelas alterações promovidas pela industrialização e tecnologia, mas de uma forma
embrionária, legitimava o exercício do direito de ação nas lides coletivas, sendo
apenas residual e voltados para aqueles que não tinham meios de defesa específico
ou quando estes forem deficientes em uma sociedade culturalmente plural.
Assim, é mais uma necessidade da sociedade moderna do que um esforço teórico
estruturado que dá origem as ações coletivas, assim observa-se que “nas últimas
décadas, e.g., a responsabilidade civil em massa causada por produtos químicos é
um dos problemas mais complexos que afetam as ações coletivas norte-americanas”
(GIDI, 2003, p. 31), da mesma forma, a partir da década de 1970 na Europa,
principalmente na Alemanha, Itália e França, surge o modelo da Verbendsklage,
com aspirações voltadas para os direitos sindicais, as relações de consumo e o
meio ambiente, embora este modo de estruturação das ações coletivas seja menos
organizado e ideologicamente fundamentado que o modelo das class actions.

1.2 Histórico Jurídico Brasileiro
No seu limiar o ordenamento jurídico pátrio em nada se referiu aos direitos
coletivos como hoje é visualizado, pelo contrário, O Código Civil de 1916 impôs
que ao direito de ação originário destes fora expedida uma verdadeira certidão
de óbito, em seu artigo 76 e seu parágrafo único, com a previsão de que “Para
propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico,
ou moral; parágrafo único: O interesse moral só autoriza a ação quando toque
diretamente ao autor, ou à sua família”.
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Assim, o interesse maior não era apenas regular a legitimidade ativa subjetiva,
dando a somente um indivíduo vitimado por uma conduta ilegal a buscar
judicialmente a reparação deste, mas principalmente optar pela exclusão das
tutelas jurisdicional de conteúdo coletivo, sendo este o cenário nacional que se
perpetuou pelas primeiras seis décadas do século passado, corroborando para
o surgimento de um grande fosso social entre o acesso aos órgãos judiciários e
as classes sociais que representavam as camadas da população privadas de toda
a sorte de assistência estatal, inclusive a jurídica.
Neste quadro, dois fatores surgiram para uma maior consciência política, social e
jurídica pela busca por adequações a tutela jurisdicional de direitos, que já naquela
época transcendiam a esfera particular de uma única pessoa, na seguinte ordem
cronológica, sendo a primeira a chegada tardia da industrialização, da tecnologia
e da formação de uma sociedade de consumo massificada que se agravaria com
a globalização e as consequências destas relações nas atividades comezinhas do
cotidiano, e em seguida surge em nosso país uma maior preocupação do sistema
burocrático administrativo na proteção do interesse e da administração pública.
Todavia houve uma verdadeira inversão desta ordem, sendo este segundo fator
o primeiro a ser agraciado com uma lei específica que resguardava os seus
objetivos práticos, “tudo isso em nome dos interesses públicos que incumbe ao
Estado tutelar” (DI PIETRO, 2014, p. 67). Presente situação refere-se ao caso da
Lei 4.717 de 1965, que disciplinava a Ação Popular, sendo que vinte anos depois
nasce a Ação Civil Pública (Lei 7.345/1985), e em 1981 surge a Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), envolvendo uma nova temática
na tentativa de ampliação dos direitos metaindividuais, passando as relações
de consumo a serem a segunda preocupação da atividade jurisdicional de fins
coletivos, embora atualmente esta seja a de maior destaque.
Diante da trajetória de garantias coletivas, apresenta-se um segundo momento,
que recebe o destaque do novo parâmetro valorativo dado pela Constituição
Federal de 1988, dirigindo um avanço de décadas em poucos dias de promulgação,
contribuindo decisivamente para a formação de um microssistema jurídico dos
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direitos coletivos lato sensu que anteriormente não se desenvolviam, tanto pelos
textos normativos eventuais e afastados entre si, como pela falta de diálogo
pluralista do regime ditatorial anterior à Constituição, trazendo como estandartes
a elevação dos direitos individuais a um novo patamar de tutela constitucional e a
inclusão dos direitos coletivos no contexto dos direitos e garantias fundamentais,
previstos no caput do seu artigo 5º.
Desta forma, houve o nascimento de um novo período de afirmação dos direitos
transindividuais, convalidado pelo aspecto democrático do nosso atual estado de
direito, pela importância do diálogo afinado entre o direito material e o direito
processual e pela requalificação dos princípios como norma jurídica, unidos às
recentes necessidades de um novo arranjo social que tende à igualdade de fundo
material, criando novas técnicas que adaptem o modelo jurídico tradicional
as suas particularidades, em síntese, beneficia certo grupo no intuito, não de
criar privilégios desprezíveis, mas de superar os entraves gerados pela simples
equanimidade formal, esta que a depender do caso concreto seria ainda mais
prejudicial. (ARENHART; OSNA, 2019, p. 89)
Em síntese, como se percebe a atual Constituição Federal pavimentou um antigo
trajeto de difícil acesso, que era a busca pela tutela adequada aos direitos coletivos,
oferecendo maiores garantias instrumentais e subsídios teóricos a formação da
sua estrutura multidisciplinar, a partir de variadas contribuições a estes, como a
ampliação do acesso à justiça a todo e qualquer direito violado, o seu tratamento
especial voltado a efetivação dos bens a serem protegidos por este tipo de tutela
jurisdicional, bem como a nova disciplina dada ao meio ambiente no seu artigo
225, definitivamente um direito difuso, e por último impôs um novo olhar sobre
a tônica dos grupos vulneráveis da sociedade globalizada surgida a partir da
década de 1980, como os consumidores (BARROSO, 2020, p. 143).
Logo, nessa perspectiva da acentuada preocupação com as relações de consumo,
principalmente com os direitos do consumidor, após os apelos constitucionais
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dos artigos 5º, inciso XXXII2 e 48 da ADCT3, que se modernizaram a temática
jurídica dos direitos coletivos lato sensu, uma vez que o interesse em criar uma
legislação própria que regulamentasse as relações consumeristas e que conferisse
amplos direitos e uma tutela jurídica adequada a parte hipossuficiente desta
relação, acabou por transmudar-se em um intuito moderno de coletivização
destes direitos, antes só reivindicados individualmente.
Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.072/1990) contribuiu
pontualmente para a afirmação dos interesses metaindividuais, os quais são
previstos no arcabouço consumerista a partir do seu artigo 81, construindo,
com o auxílio de outras leis, uma importante sistematização de garantias,
não somente quanto aos direitos protegidos, mas principalmente quanto
a organização processual de lides que envolvam a discussão destes, como
com a Lei da Ação Civil Pública que hodiernamente disciplinam um breve
procedimento ordinário da tutela coletiva, como pode ser observado na
doutrina de Diddier (2020), citada abaixo:
Ao alterar a LACP, atuou como verdadeiro agente unificador e harmonizador,
empregando e adequando à sistemática processual vigente do Código
de Processo Civil e da LACP para defesa de direitos difusos, coletivos, e
individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei 8.072,
de 11.09.1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (DIDIER
JR.; ZANETI JR., 2020, p. 50)

Portanto o novo respaldo constitucional contemporâneo e a segurança dos
conceitos interpretativos, empreendidos pelo CDC, serviram, primordialmente,
2 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:
[...]
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
3 Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código
de defesa do consumidor.
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para dar segurança jurídica na ampliação material e processual dos direitos
transidividuais, seja pela reorganização das suas antigas diretrizes, previstas em
leis anteriores à Constituição Federal de 1988, seja pelo surgimento de novas leis
que abordaram a matéria nos últimos anos, tendo como principais exemplos: Lei
n° 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), Lei n° 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei n° 8.429/1992 (Lei da Ação Civil
Pública por atos de Improbidade Administrativa), Lei n° 10.471/2003 (Estatuto
do Idoso), Lei n° 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), além da Lei n°
13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Desta forma, o debate contemporâneo veio à lume, tornando-se essencial,
perpassando este entre os questionamentos de como instrumentalizar o ramo
processual civil vigente, que durante décadas fora tão individualista e centrado
em lides de efeitos práticos inter partes, para promover uma real efetivação
da tutela jurisdicional necessária aos ditames teóricos e práticos dos direitos
materiais lato sensu.

2 O interesse público no processo
2.1 Aspectos temáticos relevantes
O processo coletivo entende-se, atualmente, como um arcabouço normativo
processual, de temática específica, com intuito de tratamento e resolução de
litígios coletivos, sendo estes, conflitos que envolvam a sociedade ou grupo
determinado ou não, em que se observa, estritamente, sua posição jurídica em
conjunto, prescindindo das relações individuais dos sujeitos que os compõe, a
partir da legislação própria de cada país. (VITORELLI, 2020, p. 46- 47).
Como visto anteriormente, tal mecanismo processual teve fundamental
desenvolvimento teórico e prático com o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), tanto por definir os aspectos conceituais dos direitos metaindividuais,
marcada por típica opção legislativa, como na proteção coletiva dos direitos
individuais homogêneos; quanto pela propulsão de nova dinâmica processual à sua
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respectiva tutela jurisdicional, principalmente, por redefinir critérios tradicionais
do processo civil de cariz individualista, como: legitimidade, competência, coisa
julgada, liquidação e execução da sentença, itens problematizados na doutrina
de Neves e Tartuce, abaixo apresentada:
Esse desenvolvimento da tutela coletiva é compreensível. Os direitos
transindividuais não podem ser efetivamente protegidos pela tutela individual,
a qual, no Brasil, está essencialmente prevista pelo Código de Processo Civil.
Sem as devidas adaptações de alguns institutos processuais, notadamente
da legitimidade ativa e da coisa julgada, a efetiva tutela dessa espécie de
direito seria inviável. Daí a necessidade de um novo sistema, da criação e
disponibilização às partes de uma nova espécie de tutela, chamada de tutela
coletiva. (NEVES; TARTUCE, 2013, p. 562-563)

Entretanto, ao longo das últimas décadas, seja pela análise da crítica especializada,
com base especialmente na teoria neoprocessualista, de forte apelo constitucional,
ou pela realidade pujante subjacente à rotina processual coletiva, tais conceitos,
como direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos4, foram se tornando,
insuficientes ou até mesmo contraproducentes, frente as particularidades e
desafios das lides contemporâneas.
Em resumo, a classificação do CDC, sem prejuízo de valor histórico, é, hoje,
controversa do ponto de vista teórico e inútil do ponto de vista prático.
Quando ela tem alguma utilidade, é uma utilidade negativa. Por essa
razão, a classificação dos litígios coletivos pretende superá-la, enfocando as
4 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I- interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível,
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base;
III- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
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características do litígio, tal como ele ocorre na realidade, para daí condicionar
a conduta do legitimado coletivo e os efeitos da decisão, que devem se
impor sobre os direitos litigiosos, afetando os indivíduos e os grupos que
eles integram. (VITORELLI, 2020, p. 45)

Com isso, emerge na contemporaneidade a perspectiva do processo de interesse
público, com ênfase no trabalho dos autores americanos Owen Fiss e Abram
Chayes5, de meados da década de 1970, que buscou aproximar o trâmite processual
civil das grandes decisões sociais, políticas e econômicas prospectivas que
impactam todo o cenário da sociedade, principalmente as políticas públicas,
abandonando o caráter individual e patrimonialista do processo.
Desta forma, “processo de interesse público são demandas nas quais se pretende
efetivar um direito que está sendo negado pelo Estado, não apenas para a parte
que está no processo, mas para toda a sociedade de potenciais destinatários
daquela prestação” (VITORELLI, 2020, p. 75).
Em nosso país é possível visualizar tal dinâmica de forma individual, com
procedimentos especiais, como a falência e a recuperação judicial ou pelo sistema
de precedentes ou pelo o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
bem como de forma coletiva, como pela utilização da Ação Civil Pública ou
Ação Popular, e até mesmo, por demandas objetivas, como as ações próprias
de controle abstrato de constitucionalidade.

2.2 O Interesse Público Primário vs Secundário
Para consecução do objetivo acima descrito, sendo este, a visualização institucional
do processo coletivo, como processo de interesse público, torna-se imprescindível
um profícuo e perene diálogo interdisciplinar, primeiramente, com os conceitos,
oriundos do direito administrativo, de interesse público primário e secundário,
5 Juristas que desenvolveram os conceitos básicos e Processo de interesse público e de Processo estrutural, a partir
do julgado da Suprema Corte americana em Brown v. Board of Education of Topeka, de 1954.
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tendo em vista a facilidade de assimilação dos seus efeitos práticos entre tais
ramos jurídicos, como preceitua Carvalho Filho (2011):
A grande diversidade dos interesses coletivos exige sua caracterização em
primários ou essenciais, de um lado, e secundários ou não essenciais, de outro.
Quando o serviço é essencial, deve o Estado prestá-lo na maior dimensão
possível, porque estará atendendo diretamente às demandas principais da
coletividade. Inobstante, ainda que seja secundário, a prestação terá resultado
de avaliação feita pelo próprio Estado, que, por algum motivo especial, terá
interesse em fazê-lo. (CARVALHO FILHO, 2011, p. 400-401)

Deste modo, depreende-se que os direitos coletivos lato sensu, são espontâneos
ou por dicção legal, de interesse público primário, do mesmo modo se observa
seu respectivo processo, posto que, destaca-se a condução deste por legitimado
especial, em substituição processual, a repercussão irradiada do ilícito praticado
– bens jurídicos e sujeitos lesados –, bem como pela satisfação por intermédio
de tutela jurisdicional adequada.
Entretanto, é cabível mencionar que, as escolhas conceituais em nosso país,
quanto a estes direitos, seguiram a sistemática de um processo coletivo com viés
de interesse público, como na caracterização dos direitos individuais homogêneos
como direitos supraindividuais e também protegidos pela tutela jurisdicional destes,
assim “essa perspectiva ampla inclui os direitos coletivos lato sensu e também os
direitos individuais indisponíveis caracterizados como interesses de ordem social
e pública pela legislação ou pela Constituição.” (VITORELLI, 2020, p. 48)
Logo, a doutrina nacional convencionou sua ampliação, que pode se dá em
situações de fato ou de relações jurídicas homogêneas e que independem de
critérios temporais e espaciais uníssonos, assim, tratam-se de direitos considerados
acidentalmente coletivos, a par de divergências doutrinárias, já que são em regra
direitos individuais operacionalizados pelo processo coletivo por opção legislativa,
logo são objetivamente determináveis quanto aos seus titulares e divisíveis quanto
ao grau de reparação cabível a cada indivíduo lesado, como se observa abaixo:
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Em outras palavras, a homogeneidade não altera nem compromete a essência
do direito, sob o seu aspecto material, que independentemente dela, continua
sendo um direito subjetivo individual. A homogeneidade decorre de uma
visão do conjunto desses direitos materiais, identificando pontos de afinidades
e de semelhanças entre eles e conferindo-lhes um agregado formal próprio,
que permite e recomenda a defesa conjunta de todos eles. (ZAVASCKI,
2011, p.146)

Tais particularidades materiais têm reflexos na rotina processual coletiva, exemplo
disso é a fase de execução, que nos direitos difusos e coletivos stricto sensu, se
instrumentaliza pela reversão ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto pela
Lei da Ação Civil Pública6, das condenações pecuniárias estipuladas judicialmente.
De maneira específica, apresenta-se a execução dos direitos individuais
homogêneos, conforme a disciplina do CDC, que em regra a legitimidade será
dos prejudicados e seus sucessores individualmente, tendo em vista que, conforme
o exposto acima, trata-se de direitos subjetivos tratados judicialmente de forma
coletivizada, todavia o centésimo artigo do código consumerista oferece a “fluid
recovery” ou restituição fluída destes direitos, quando não ocorrer a habilitação
dos legítimos titulares dos direitos violados de forma compatível com a extensão
dos danos causados no prazo de um ano poderão os legitimados do artigo 82
do CDC (Ministério Público, entes políticos e administrativos, associações, etc)
exercerem os atos executivos, trata-se da observância ao princípio da máxima
reparação dos direitos coletivos, a ser visto à frente, a fim de tornar mais eficiente
a tutela jurídica dos direitos individuais homogêneos, que por uma origem
comum apresentam status supraindividuais7.
6 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por
um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
7 Trata-se de posicionamento adotado por Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior: “Perceba que o art. 100
prevê uma legitimação extraordinária subsidiária: só é permitido ao ente coletivo instaurar a liquidação coletiva, após
um ano do trânsito em julgado da sentença condenatória genérica. Além disso, aqui há liquidação verdadeiramente
coletiva: apura-se um montante devido a vítimas indeterminadas (exatamente porque não requereram a sua liquidação
individual), que será revertido ao FDD.” (Op. Cit. p. 410).
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Assim, se identifica uma redefinição da preponderância do interesse público,
de matriz administrativa, pela nova indumentária valorativa dos institutos
processuais tradicionais, a serviço das lides de semblante massificado, deixando
aquela sua postura estática de postulado abstrato, para também ser ponderado
à luz da garantia dos direitos fundamentais.

2.3 Processo como Contribuição para a Democracia
A democracia brasileira, regime de governo, com supedâneo constitucional,
entendido como a tessitura institucional para que decisões de cunho político
sejam ultimadas na sociedade, tem-se enredado, a partir das contribuições do
neoconstitucionalismo, com o instituto do processo, comum a todos os aspectos
da vida, sobremaneira ao jurídico, que se caracteriza por ser procedimento em
contraditório8.
Tal proximidade, entretanto, não é de visualização imediata e vinculante ao
longo da história, a exemplo disso, temos os Estados Unidos da América, berço
dos valores democráticos mais caros, que na década de 1950, conviveu com
os espúrios processos anticomunistas do Macarthismo9, com isso torna-se
fundamental, atualmente, celebrar o processo como contribuição à democracia
e não como critério métrico intrínseco a esta.
Deste modo, é que exsurge o atual Código de Processo Civil, que em sua exposição
de motivos, carta teleológica de legisladores e juristas, preza pela incessante
busca de seus cinco objetivos centrais, sendo imprescindível, no presente tema,
fazer referência ao objetivo número dois: “criar condições para que o juiz possa
proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa”.

8 “Com efeito, o processo define-se em Fazzalari por uma qualidade acrescida ao procedimento denominado
contraditório.” (LEAL, 2018, p. 146)
9 Movimento repressivo as atividades comunistas, no auge da guerra fria, que tinham como maior expoente o Senador
Joseph Mccarthy, entre os anos de 1950 e 1957, que conduziu investigações de cunho violador das normas processuais.
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Com isso, o microssistema processual coletivo, composto inicialmente, pelo CDC
e Lei de Ação Civil Pública, no seu âmago, e por demais leis periféricas, que não
desempenhava sintonia com o CPC/1973, passou com o novo código processual
a ter, não apenas reflexos supletivos ou subsidiários deste, mas influência direta
e imediata e, consequentemente com os ditames constitucionais inerentes à sua
função, na forma do artigo 1º do atual CPC10, promovendo um diálogo normativo
intercambiante e salutar, para desenvolvimento das suas potencialidades, como
expressa a doutrina de Didir, Zaneti Jr (2020):
O microssistema do processo coletivo que nasceu e se desenvolveu fora do
CPC-1973 e quase sempre a despeito dele, agora é suposto pelo legislador,
que não apenas expressamente passou a fazer menção a esse setor do processo
civil, mas, também, trouxe normas jurídicas novas para ele. (DIDIER JR.;
ZANETI JR., 2020, p. 81)

Logo, nota-se diversas contribuições do atual CPC com o processo coletivo,
sendo as de maior destaque: o dever do juiz de comunicar aos legitimados ativos
aos direitos supraindividiuais, para propositura de ação coletiva, quando se
deparar com diversas demandas individuais repetitivas (art. 139, inc. X, CPC);
a suspensão de lides coletivas pendentes em razão da instauração de incidente
de demandas repetitivas (art. 982, inc. I, CPC), bem como a aplicação da tese
jurídica firmada aos processos coletivos que tratam de idêntica questão de
direito (art. 985, inc. I, CPC).
Embora, a principal mudança fosse a previsão da conversão da ação individual
em coletiva, tenha sido vetada (art. 333, CPC), com motivação de falta de
critérios objetivos para tanto, é importante convir que o processo coletivo e
sua respectiva tutela jurisdicional angariaram forte reforço argumentativo,
que terão maior caráter elucidativo com a utilização das normas fundamentais

10 Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
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para melhor rendimento deste, quanto a sua satisfação processual, na forma do
capítulo a seguir exposto.

3 Normas fundamentais processuais
Os princípios jurídicos, inicialmente, eram apenas percebidos como fonte
retórica, entretanto em meados do século XX se redefiniu a sua existência,
atualmente estes são genuinamente normas jurídicas que vinculam as condutas
humanas e otimizam de forma ampla não só os outros princípios em conflito,
pela ponderação dos mesmos, mas também as regras, mitigando a solução da
fórmula do ‘tudo ou nada’ (dimensão de validade).
Entrementes, para a concepção contemporânea do processo coletivo, enquanto
processo de interesse público, não será diferente, posto que, para uma noção
adequada de um bloco principiológico, como o que se verá a seguir, de exclusiva
e adequada função axiológica, este deve tanto servir como subsídio para novos
textos legais, como para aproximar o seu microssistema vigente aos preceitos
constitucionais.
Os princípios, nessa linha, desempenhariam uma função argumentativa.
Por serem mais abrangentes que as regras e por assinalarem os standards de
justiça relacionados com certo instituto jurídico, seriam instrumentos úteis
para se descobrir a razão de ser de uma regra ou mesmo de outro princípio
menos amplo. (MENDES; BRANCO, 2014, p. 82)

É com este desiderato que o atual código de processo civil elencou ao seu vértice
procedimental requisitos de atuação intrínsecos ao seu modo de existir, com
preponderância à sua finalidade, com nomenclatura de normas fundamentais
processuais, demonstrando que “regras e princípios mantêm, entre si, relação de
complementaridade e que é inevitável o estabelecimento de um diálogo” (VIANA,
2016, p. 39); com isso, torna-se salutar, sob o viés da efetividade, adequar tais
preceitos as peculiaridades da dinâmica processual coletiva, contribuindo para
aclarar algumas de suas lacunas funcionais.
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O primeiro deles é a matriz axiológica de todos os demais, sendo este o princípio
do devido processo legal coletivo, sua essência e finalidade são as mesmas do
devido processo legal aplicado aos processos tradicionalmente individualistas,
conforme demonstra Misael Montenegro Filho:
Seria um supra princípio, envolvendo todos os demais, já que os princípios
da motivação, do contraditório e da ampla defesa, da coisa julgada, do juiz
natural etc. nada mais são do que uma exigência de que o processo deve
ser conduzido de acordo com a forma prevista em lei, não se admitindo a
pratica de atos - em prejuízo a uma das partes - não previstos em norma
legal ou por ela vedados. (MONTENEGRO FILHO, 2016, p. 25)

Porém, o mesmo destaca-se pelo seu fator de adequação às lides coletivas, tendo
em vista que, aqui a legitimação é mais complexa e de fiscalização contundente
pelo pequeno grupo de legitimados em substituição processual, a competência
obedece a regras bastante singulares quanto aos danos ocorridos, além da
necessária revitalização do instituto da intervenção de terceiros, como o amicus
curiae, impondo necessárias revisões ao CPC e as leis de organização judiciária.
Bem como a ampliação dos meios de comunicação no que diz respeito a
importância nestas questões do princípio da publicidade, por conta do paralelismo
entre ações coletivas e individuais; além do destaque ao princípio da motivação
que definirá, mais ainda, os rumos da coisa julgada. Logo, o processo coletivo
deve dispor de instrumentos céleres e seguros que tratem e resolvam tais conflitos
supraindividuais.
Na sequência, importa falar do princípio da indisponibilidade da tutela coletiva,
que ao contrário da individual, assenta-se na premissa de que o objeto desta é
o interesse público primário, conforme razões mencionadas neste artigo, tanto
em relação a propositura da demanda até os atos de execução da mesma.
Entretanto, tal princípio tem sido mitigado por uma vertente mais flexível,
como a da disponibilidade motivada, nota-se esta, pela imposição de sanções
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em caso de desídia no cumprimento das sentenças em ações coletivas (art. 15
Lei n° 7.347/1985)11, ou pela continuação da demanda coletiva em casos de
desistência ou abandono, e até mesmo, no comportamento ativo ou passivo das
pessoas jurídicas de direito público em algumas ações desta natureza, mantendo
vedação ao abandono imotivado.
O princípio da máxima reparação, evidente nas ações populares e nas ações de
improbidade administrativa, onde a proteção aos seus bens jurídicos tutelados se
expressa não só pela condenação dos culpados, mas também pela reparação dos
danos e pela concessão de medidas cautelares, outro exemplo é a fluid recovery,
acima exposta, sendo vários meios criados para a mais integral reparação
(ANDRADE, A.; MASSON; ANDRADE, L., 2013, p. 198).
Nesse contexto, o referido principio da máxima reparação tem como
potencializador, os benefícios da tutela jurídica, conforme expressa Andrade
et al (2013), observado abaixo:
O objetivo desse postulado é potencializar os efeitos benéficos da tutela
jurisdicional, fazendo com que uma única sentença possa aproveitar um
expressivo número de interessados, otimizando a pacificação dos conflitos
sociais, e evitando a proliferação de ações individuais na fase de conhecimento.
(ANDRADE, A.; MASSON; ANDRADE, L., 2013, p. 198).

Nesta senda, busca-se encimar o ativismo judicial, referindo-se à possibilidade
interpretativa de instrumentalizar o protagonismo do juiz no processo coletivo,
uma vez que em nosso país ainda é bastante tímida tal conduta, por conta da
forte tradição do princípio do dispositivo que impera no CPC, caracterizado
pela autocontenção judicial12, porém sua relevância atualmente é notável.

11 Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora
lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
12 Trata-se do conjunto de condutas opostas ao ativismo judicial, reduzindo drasticamente a influência das decisões
do Poder Judiciário nas ações dos demais poderes.

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 146-169 | jan./jun. 2020

163

Artigo
Normas fundamentais do processo coletivo como corolário da análise do processo de interesse público
Giuliano Campos Pereira, Emmanuel Rocha Reis

A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura
ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas
em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário;
(ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do
legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva
violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao
Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas. (BARROSO,
2020, p. 283-284).

Em seguida, emerge o princípio da participação, consubstanciado pelo
contraditório e pela ampla defesa, que “representa a garantia de que os envolvidos
no processo (não apenas as partes), com pretensão deduzida, podem fazer uso
de todos os meios de prova” para ratificar a veracidade das suas alegações”
(MONTENEGRO FILHO, 2016, p. 50), infere-se a importância da incidência
dos efeitos dos atos processuais em relação a todos os indivíduos envolvidos
no processo coletivo, assim, deve-se haver uma participação maciça não só dos
legitimados processuais, mas principalmente dos titulares do direito pleiteado,
que foram substituídos na relação processual, unindo os dois princípios básicos
do processo individual acima mencionados com o amplo acesso a informação
presente nas questões coletivas.
A fundamentação das razões políticas é que fundamenta o existir deste último,
tendo em vista a notoriedade das políticas públicas no tratamento coletivo de
direitos originalmente individuais, v. g., os direitos individuais homogêneos,
assim se efetiva o interesse público da sociedade, mesmo que para promoção
coletiva destes direitos seja beneficiado pessoas determinadas quanto a sua
respectiva lesão e aos limites da sua reparação.
Assegurar a integridade física de um detento, preservar a liberdade de
expressão de um jornalista, prover a educação primária de uma criança são,
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inequivocamente, formas de realizar o interesse público, mesmo quando o
beneficiário for uma única pessoa privada. (BARROSO, 2020, p. 70)

Por fim, destaca-se o princípio do interesse/qualidade no julgamento do mérito,
que está intimamente ligado ao interesse social tutelado no processo coletivo,
bem como da sua resolução, com o intuito de que as questões de direito material
não esbarrem em impedimentos de ordem processual, bem como que ocorra
a promoção da motivação mais adequada ao caso discutido em juízo, clara
sintonia com as novas balizas processuais.
Há consubstanciação deste na fungibilidade entre ações, esta refere-se a
possibilidade de ajuizamento de uma ação coletiva próxima por outra de
procedimento distinto, como ocorre com a defesa do patrimônio público
protegido pelas ações: popular, de improbidade administrativa e civil pública,
neste caso específico é ideal que se conceda ao autor prazo para sua adequação
formal, sem prejudicar a importância do direito social tutelado.
Bem como, na atipicidade destes instrumentos processuais, que representa a
interpretação aberta das novas hipóteses de direitos coletivos, seja de forma
espontânea ou projetada pela lei, conferindo aos mesmo rol “numerus clausus”
de ritos processuais de tratamento destas lides, novamente privilegiando os
direitos tão específicos contidos no bojo processual coletivo.
Por fim, também há assimilação ao subprincípio da prevalência do microssistema
jurídico13, que evidencia a complexidade de leis que formam tal microssistema,
devendo ser as mesmas elaboradas, interpretadas e executadas sob as normas
gerais e princípios do processo coletivo e não só dos seus próprios postulados,
existindo sempre uma progressividade do material legislativo pertinente a
tutela coletiva.
13 O microssistema jurídico, trata-se de construção doutrinária que preza pela unidade de leis específicas acerca
do tratamento normativo de determinada temática independente, mas sempre próxima do ordenamento jurídico
tradicional pela teoria do diálogo das fontes, desenvolvida na Alemanha pelo professor Erik Jayme e trazida ao nosso
país pela professora Cláudia Lima Marques.
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Considerações finais
Diante da breve exposição até aqui visualizada, com base em conceitos e
argumentos doutrinários contemporâneos, é possível observar que o caminho
a ser percorrido pela ampliação teórica e prática do processo coletivo, em busca
de maior efetivação da tutela jurisdicional compatível à transcendência dos
direitos coletivos lato sensu, ainda se mostra sinuoso, porém ao longo dos anos
as dificuldades atinentes ao presente tema diminuíram, mas concomitantemente,
também se expandiram.
Atualmente, a única problemática não é apenas no que diz respeito a inserção deste
dentro das preocupações legislativas e o seu incremento nas grades curriculares
acadêmicas, que foram minimizadas pelos constantes avanços normativos
promulgados nos últimos anos como o CDC, e mais recentemente, o CPC, mas
principalmente, no que concerne aos empecilhos de ordem prático-processual
quando se trata da efetivação diária desses direitos no âmbito do Poder Judiciário.
Conforme demonstrado, dentre os obstáculos presentes no atual processo coletivo
brasileiro, instrumento de repercussão dos direitos coletivos e coletivizados
e ao mesmo tempo, meio último de respaldo da tutela jurisdicional cabível a
estes, é possível destacar dois deles, primeiro, a falta de um maior processo de
compatibilização entre este e as peculiaridades dos direitos coletivos lato sensu,
em seguida, há a insistência em achar que somente as normas positivadas servirão
para resolver todos os conflitos que envolvem tais questões.
Desta forma torna-se significativo e inarredável um amplo esforço argumentativo
que promova a sistematização da tutela jurisdicional coletiva, bem como a
organização do seu respectivo sistema processual, o que pode ser feito com a
ressignificação deste como processo de interesse público, conforme visto alhures,
sem perder de vista a evolução trazida pelos textos legislativos que tratam dos
direitos metaindividuais, mantendo e aprofundando seus conceitos e delimitações.
Com isso, retoma-se o problema inicial do papel contemporâneo do processo
coletivo, percebendo-se que ganha força a assimilação cogente dos princípios no
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cerne das normas fundamentais do processo, disciplinando os elementos básicos
do direito processual coletivo, a bem da sua evolução histórica que subsidia a
extensão destas mudanças, pois não há como realizá-las sem o conhecimento
dos antecedentes lógicos mais importantes que expliquem como o processo
coletivo e a sua respectiva tutela jurisdicional se tornaram um anseio social e
um direito fundamental de aplicação imediata.
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RESUMO: O instituto da adoção por homossexuais é um tema que envolve bastante polêmica no Brasil por ir de encontro
com dogmas e preconceitos sociais que não devem ter prevalência no atual ordenamento constitucional. O presente trabalho
de cunho bibliográfico teve como objetivo discutir a adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos tendo em
vista ser um tema permeado de ideias preconcebida, principalmente, por não estar previsto em nosso ordenamento jurídico.
Foram apresentados inicialmente as espécies de famílias previstas na Constituição e os princípios constitucionais do Direito
de Família, para posteriormente serem discutidos requisitos, características e efeitos pertinentes a adoção presentes no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo histórico de miserabilidade e desigualdades no Brasil há crianças e adolescentes
prontos para a adoção, abandonados à própria sorte, devendo não se tolerar que a orientação da sexualidade seja um
requisito para a adoção, o que não é. A pesquisa referente ao presente estudo foi obtida por procedimento bibliográfico, com
caráter retrospectivo e análise qualitativa remetido a consultas a doutrinas jurídicas civis, produções científicas anexadas em
sites jurídicos e decisões dos Tribunais. As conclusões do estudo convergiram na ideia de que, apesar de muitas desventuras
envolvendo a adoção homoafetiva o Direito de Família protege o afeto acima de qualquer orientação sexual, tendo como
fundamento o melhor interesse da criança e do adolescente, embora ainda esteja o legislador infraconstitucional devendo
alterações específicas acerca da adoção por casais homoafetivos.
Palavras-chave: Direito de Família. Adoção. Homoafetividade.
ABSTRACT: The institute of adoption by homosexuals is a topic that involves a lot of controversy in Brazil for meeting
dogmas and social prejudices that should not be prevalent in the current constitutional order. The present bibliographic
work aimed to discuss the adoption of children and adolescents by same-sex couples in order to be a theme permeated with
preconceived ideas, mainly because it is not provided for in our legal system. Initially, the species of families provided for in
the Constitution and the constitutional principles of Family Law were presented, and later requirements, characteristics and
effects relevant to adoption in the Statute of Children and Adolescents were discussed. Due to the history of poverty and
inequality in Brazil, children and adolescents are ready for adoption, abandoned to their fate, and it should not be tolerated
that sexual orientation is a requirement for adoption, which is not. The research related to the present study was obtained
through a bibliographic procedure, with a retrospective character and qualitative analysis sent to consultations with civil
legal doctrines, scientific productions attached on legal sites and decisions of the Courts. The study’s conclusions converged
on the idea that, despite many misadventures involving homo-affective adoption, Family Law protects affection above any
sexual orientation, based on the best interests of children and adolescents, although the infraconstitutional legislator still
owes specific changes about adoption by same-sex couples
Keywords: Family law. Adoption. Homo-affectivity.

Introdução
O tema do presente estudo foi escolhido devido à grande polêmica ainda existente
na sociedade brasileira sobre a adoção de crianças e adolescentes por casais
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homossexuais, merecendo destaque no direito civil uma vez em que a sociedade
experimenta no presente momento uma fase de reorganização dos núcleos
familiares, no qual o afeto é o fundamento primordial para formação de tais arranjos.
O objetivo geral desta pesquisa será discorrer sobre os percalços jurídicos que
passam as pessoas homoafetivas diante das raízes do preconceito social para
adotarem crianças e adolescentes, embora seja em razão do seu melhor interesse.
Têm-se como objetivo específico demonstrar as críticas negativas que merecem
ser enfrentadas em relação ao pedido de adoção por casais homoafetivos diante
dos tribunais brasileiros, à luz da legislação civil pertinente. Além de buscar
a compreensão do surgimento das novas configurações familiares que geram
possibilidade de adoção por casais homoafetivos.
De fato, a sociedade experimenta uma nova realidade. Os arranjos familiares
mudaram, e o modelo convencional, homem, mulher unidos pelo casamento
e seus filhos, já não é suficiente para englobar o conceito de família, ademais
na adoção é importante que se observe o melhor interesse da criança e do
adolescente. E é neste sentido que irá tratar o primeiro tópico: os novos arranjos
familiares e a importância do afeto. Precisamente sobre a evolução do conceito
de família e quais contingencias levaram à essa mudança de cenário, alvo de
discussões no mundo jurídico.
Apesar do reconhecimento legal da família homoafetiva, ainda existe uma grande
lacuna sobre a adoção por casais homoafetivos, pois, legalmente é possível a
adoção por homossexuais, mas nada disserta sobre a adoção conjunta. Nesse
contexto o tema ainda divide opiniões, uma vez que muitos possuem argumentos
contrários a adoção por aqueles, pois, segundo suas concepções a adoção iria
“influir negativamente” a cognição da criança ou adolescente.
Contudo com a aceitação da conversão da união estável homoafetiva em
casamento e os amparados pelo princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, as decisões dos Tribunais vêm admitindo que a família homoafetiva
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veio apenas para beneficiar o instituto da adoção, e vem reconhecendo em
diversas decisões a possibilidade da adoção conjunta. Em um segundo momento
serão feitas considerações a respeito da adoção por casais homoafetivos, tema
que para muitos é considerado controverso e um tanto polêmico, pois possui
preconceitos firmados no homossexualismo.
Seguindo ainda na temática da adoção, ao contrário do que alguns pensam,
existem vários direitos e deveres em relação ao processo de adoção, e estes,
serão abordados de maneira teórica seguindo as recomendações da legislação
pertinente ao instituto da adoção, e dados sobre o cadastro de adotantes no
Brasil com a finalidade de viabilizar o processo de adoção.
Por fim, a problematização está cercada na seguinte pauta: a adoção por
pessoas homoafetivas, mesmo observando o melhor interesse da criança e do
adolescente, continua sendo enraizada de preconceito mesmo após os novos
arranjos familiares?
Para a elaboração do presente artigo se relatará situações e ideias preconcebidas
negativamente por muitos em relação ao tema, apontando argumentos contrários
ao processo de adoção homoafetiva como forma de constituição de família e,
ainda o porquê do tema causar tanta inquietação por parte de muitos indivíduos
que se consideram protetores da família.
Ao final, serão apresentados pontos conclusivos destacando-se argumentos
contrários a adoção e os percalços jurídicos que envolvem a adoção homoafetiva,
tema este que deverá estar em constante aprimoramento pelo legislador junto
ao ordenamento jurídico.

1 Os novos arranjos familiares e a importância do afeto
A família tem um valor étnico e jurídico entre o indivíduo e o Estado. A família
engloba todas as pessoas ligadas a ela, seja por vínculo consanguíneo, civil, ou
afetivo. Pessoas que passam a ser unidas apenas pelo afeto, por afinidade, onde
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há troca de sentimentos e ônus, quanto às responsabilidades que se desdobram
na dinâmica familiar.
Como leciona Dias (2001) a realidade envolvendo famílias concede o reconhecimento
de que o conceito do termo família se pluralizou no sentido de abranger um maior
número de aglomerações, daí a necessidade de flexibilizar o uso do termo em
si, de modo a abranger todas as contingências possíveis. No entanto, é válido
lembrar que se deve ter muita cautela em relação a forma de expressão, uma vez
que algumas denominações tornaram-se obsoletas por terem viés discriminatório
e preconceituoso como: famílias marginais; famílias informais.
As mudanças no ambiente familiar refletem o ambiente político, econômico e
social da sociedade contemporânea. E nesse contexto pode-se falar na imensa
diversidade dos tipos de famílias que existem em nosso ordenamento atualmente,
como famílias monoparentais, anaparentais, mosaico, homoafetivas, dentre
outras, tais modificações, revelam a variedade em sua constituição, número
de componentes, arranjo, renda, o que aprova a capacidade de mudança e
multiplicidade no arranjo da família.
Neste discurso, pode-se observar que os modelos de famílias não são mais
formados somente por pai, mãe e filhos. Há uma diversidade nos padrões
familiares, que podem ser formados com diferentes configurações como por
exemplo, tios e sobrinhos; somente por irmãos; por avós e netos e família
formada por homossexuais, sendo que esta última, que será alvo do presente
estudo, poderão participar de sua formação, filhos adotados pelo casal ou filho
adotado e/ou consanguíneo de apenas por um dos pares.
Todas as famílias podem ter filhos adotivos, resguardando o melhor interesse
da criança e do adolescente.
A Lei n.º 8.069/90 conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
consagrada como uma das leis mais avançadas do mundo revogou o Código de
Menores, oferecendo uma nova roupagem em relação ao instituto da adoção,
visando a atenção ao menor.
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No objetivo primordial de resguardar a criança e o adolescente em toda sua
magnitude, o ECA também possui a responsabilidade de amparar os pais, ou
responsáveis legais, para que proporcionem uma vida digna e harmônica aos
filhos, buscando não priva-los, especialmente, de laços afetivos.
O artigo 3° do Estatuto supracitado ( BRASIL, 1990) reforça a ideia de proteção
de uma maneira universal ao menor quando determina que seja criança ou
adolescente, é pessoa que deve ser respeitada, gozando de todos os direitos
fundamentais próprios da pessoa humana, e além disso, da garantia que o
Estatuto traz, de proteção integral, sendo assegurado-lhes oportunidades e
facilidades, com o intuito de poderem se desenvolver em toda sua extensão,
seja física, mentalmente, moralmente, espiritualmente e socialmente, sempre
em condições de dignidade e liberdade.
A proteção imposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990)
reveste-se no poder concedido aos pais para que os atos e atitudes que tomarem
sejam sempre no interesse dos filhos, efetivando sua integridade física, psíquica,
Mister é reconhecer que é na esfera das relações afetivas que se compõe a
personalidade de cada ser, pois o afeto entre as pessoas orienta o seu desenvolvimento.

2 Princípios norteadores da família e da adoção na constituição federal
Todos os ramos do direito se baseiam em princípios e regras, sendo que os
princípios norteiam o legislador e os que atuam no processo; os princípios tanto
integram quando há lacunas, como definem o modo de interpretação que se
deve dar ao ordenamento jurídico e ao caso concreto articulado, os princípios
são portanto, integradores e indicadores.
Para MENDES (2020), os princípios indicam para o legislador o cuidado que deve
ter ao aprovar uma lei, como observar as diretrizes emanadas daqueles, e para o
juiz, norteiam a fundamentação da decisão, como o processo deverá ser julgado,
pois os princípios devem ser percebidos como luz que conduz todo o ordenamento
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jurídico. Na adoção homoafetiva se faz necessário tratar de três princípios que
sem os quais a descriminação e o preconceito sobrepujariam tal ato: os princípios
da isonomia, da afetividade e do melhor interesse da criança e do adolescente.

2.1 Princípio da igualdade das entidades familiares
A Constituição Federal de 1988 conferiu proteção ao núcleo familiar dispondo
no seu artigo 226,caput que a família se constituiria como alicerce da sociedade,
determinando a proteção do Estado, privilegiando a transformação que se deu
no interior da sociedade, valorizando os vários tipos de constituição de família.
(BRASIL,1988).
Dessa forma, o conceito de família se adaptou às mudanças sociais, pois não
se restringiu mais ao casamento entre homem e mulher. Em outras palavras,
o legislador abriu um contexto nas entrelinhas para o que venha a ser família,
absorvendo muitos modos e tipos de entidades familiares, e que embora algumas
espécies de família fossem explicitas, a Carta Magna não trouxe numerus clausus,
um rol taxativo. A ideia que trouxe a CF/88 não é estabelecer a família por si
só, mas abranger de forma solidária as pessoas da qual faz parte. Não há mais
um modelo único, não há mais uma pressão para a família se legitimar pelo
casamento, sua legitimação se faz pelo contexto das relações de afeto.
A doutrina e jurisprudência, modernamente, entendem que o rol do art. 226, da
CF/88, como meramente exemplificativo. Não se tem limitado a compreensão de
família às entidades expressamente previstas no texto constitucional, admitindo-se
novas modalidades, criadas pela dinâmica das relações sociais, às quais se têm
reconhecido direitos, notadamente, no que tange a alimentos, direito sucessório
e proteção processual.
Neste sentido, preleciona Farias (2012, p. 88 ):
Dessa maneira, a família deve ser notada de forma ampla, independentemente
do modelo adotado. Seja qual for a forma, decorrerá especial proteção do
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Poder Público. Gozam, assim, de proteção tanto as entidades constituídas
solenemente (como o casamento) quanto as entidades informais, sem
constituição solene (como a união estável).

De acordo com as palavras do autor supracitado, fica evidente que a atuação
do poder público para resguardar as famílias é inevitável. E um exemplo para
ratificar esse resguardo já está sendo experimentado em uniões homoafetivas, que
foram reconhecidas como entidades familiares após o julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal da ADPF 132 e ADI 4277 ( STF, 2011). Para DIAS ( 2019),
o afeto é a razão das relações familiares, justificando assim o reconhecimento
das entidades familiares não apenas sujeitas à solenidade do casamento, mas
daquelas que apresentem afeto, publicidade e estabilidade, não sendo diferente
em se tratando de famílias homoafetivas.

1.2.2 Princípio da afetividade
O Princípio da Afetividade se consolidou no final do século passado e início dos
anos dois mil quando a família deixou de ter uma função apenas econômica. Tal
princípio difunde a ideia de que o seio familiar deve ser fundado na afetividade de
seus membros. Assim, o carinho e o cuidado é que importam se sobrepondo até ao
vínculo biológico. “A afetividade é construção cultural, que se dá na convivência,
sem interesses materiais, que apenas secundariamente emergem quando ela
se extingue. Revela-se em ambiente de solidariedade e responsabilidade.”, diz
LOBO (2004, on line).
Em sede de decisão judicial, pode-se exemplificar a do Tribunal de Justiça de
São Paulo, que em sede de apelação negou provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público, confirmando a sentença do juízo a quo, que havia
deferido o pedido da parte autora, que mantinha união estável homoafetiva,
inscrição no Cadastro de Pretendentes à Adoção. Mais uma vez, a justiça venceu
o preconceito. O referido Tribunal priorizou o princípio da isonomia e da
afetividade, conforme o julgado a seguir:
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De fato, existem as avaliações técnicas, as quais buscam averiguar se a
família substituta é compatível com a natureza da adoção. E adotar é dar
uma família à criança adotada.
Ainda que em todos os pedidos de adoção se realizassem milhares de
avaliações sociais, psicológicas ou psiquiátricas, jamais se poderia aquilatar,
indubitavelmente, as reais possibilidades de sucesso das relações humanas
familiares. Elas fazem parte do terreno do imponderável.
Por esta razão, quando se defere a adoção de uma criança a um casal
heterossexual, não há garantia de que não surgirão conflitos, temores e
desajustes. Nem mesmo a paternidade ou a maternidade biológicas trazem
ínsitas o sucesso dos vínculos. Caso assim fosse, não teríamos tantos processos
nas varas de família e tantas pessoas nos divãs dos psicólogos e psiquiatras.
Não há qualquer base empírica para se afirmar que as adoções por
heterossexuais têm mais possibilidades de sucesso. (BRASIL. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Acórdão Apelação nº 9000004-19.2011.8.26.0576,
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Silveira
Paulilo, julgado em: 27/02/2012.)

Neste sentido e de acordo com o julgado acima apresentado, o princípio apontado
tem um papel preponderante para dar juridicidade a questões que via de regra
não a teriam. O princípio da afetividade foi fundamental para a jurisprudência
atual permitir a adoção por casais homoafetivos, eis que tal condição não é
impeditiva de proporcionar um lar carinhoso para a criança ou adolescente
adotado desenvolver plenamente a sua personalidade.

1.2.3 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
Outro princípio inerente ao instituto da adoção e assegurado quando ela é
realizada por casais ou por pessoas solteiras é o melhor interesse da criança e
do adolescente. Tal princípio teve origem na Convenção Internacional sobre
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os Direitos da Criança, vigente no ordenamento jurídico brasileiro, por meio
do Decreto 99.710/90 e na chamada doutrina de proteção integral, adotada
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 (GONÇALVES, 2011).
O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente enfatiza que os
infantes como serem em desenvolvimento psicológico, físico e emocional, devem
ser respeitados nos seus direitos fundamentais, mas que, necessitam, de mais
apoio durante o seu amadurecimento. Todos devem observar o que realmente é o
melhor para o menor, de modo a favorecer sua realização pessoal, especialmente,
quando há a perda do poder familiar e são encaminhados para a adoção.
O art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente consagra ao prever que a
adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando (BRASIL,
1990), o interesse a ser considerado não é o dos possíveis pais adotivos, mas
o dos infantes, “merecendo tutela se exercido, não como um direito subjetivo,
mas como um múnus privado” (GONÇALVES, on line), sempre pensando na
autonomia e independência destes como pessoas.
Ao relacionar a adoção e a homoafetividade, deve-se destacar que os maiores
interessados e beneficiados são as crianças e adolescentes, titulares de diversos
direitos, dentre eles o de convivência familiar, solidária e comunitária. Assim,
é preciso ressaltar o interesse dos adotados, sobrepondo-se ao preconceito da
sociedade através da valorização das relações de amor e afetividade, com todas
as condições necessárias ao bom desenvolvimento biopsicossocial. Nas palavras
de CHAVES (2011, p.14):
A idoneidade dos requerentes à adoção, assim como a sua capacidade para
o exercício efetivo e afetivo da parentalidade são os fatores que deverão ser
levados em conta, para materialização do melhor interesse da criança ou
adolescente. Só um estudo aprofundado nessas questões, apartando-se do
fato de o casal ser homossexual ou não, poderá evidenciar se o interesse
daquela criança ou adolescente está sendo atendido, o que poderá resultar
da preterição ou não do exercício da parentalidade.
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Ressalte-se, pois, é dever da sociedade e do Estado sempre procurar avaliar
as particularidades de cada caso e não apenas a orientação sexual de seus
pretendentes. A manutenção de atos de respeito, de receptividade ao novo, ao
diferente, está cada vez mais presente na sociedade, embora seja difícil romper de
vez com os estereótipos sociais que ainda perduram. Para tanto, é fundamental
que se deixe de lado o preconceito, as suposições e dúvidas que acometem as
pessoas quando se fala em adoções por pares homoafetivos.
O art. 1.618 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) assevera que o instituto da
adoção seja realizada na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,
1990). A Lei nº 12.010/09, também, é fundamental no disciplinamento do instituto
da adoção, uma vez que alterou tanto o artigo referido, como também, disposições
constantes no ECA que tratavam do tema, sempre com o intuito de apresentar os
melhores instrumentos de atendimento às crianças e adolescentes e às suas famílias.
De acordo com a Lei 12.010/09 para a realização da adoção, por exemplo, é
preciso que o(s) candidato(s) se habilite(m) para prosseguirem no processo.
Essa habilitação pode ser individual, no caso de adoções unilaterais e adoções
monoparentais, ou por dois requerentes, em relação às adoções conjuntas. Esse
procedimento foi padronizado a partir da promulgação da referida lei como
etapa prévia ao processo de adoção.
Assim, o objetivo do procedimento seria verificar se os futuros adotantes, realmente,
seriam os melhores pais para com a criança ou adolescente a ser adotado:
[...] condições objetivas e subjetivas dos postulantes, a probabilidade de
sucesso de uma paternidade socioafetiva e sua compatibilidade com o perfil
da criança desejada. [...] Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária,
com dois objetivos: averiguar se os postulantes serão pais adequados para a
criança ou adolescente e prepará-los para a compreensão das peculiaridades
da paternidade adotiva, BITTENCOURT (2010, p. 127),.

Após a parte documental inicial, o(s) requerente(s) passa(m) por um estudo
psicossocial. Esse estudo tem como objetivo o de perceber a capacidade e o
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preparo dos postulantes ao exercício da paternidade ou maternidade responsável,
é um estudo multidisciplinar, realizado por psicólogos e assistentes sociais da Vara.
Durante o processo, em termos técnicos, forma-se uma realidade construída,
segundo “verdades” socialmente produzidas, que são permeadas por relações
de poder (FOUCAULT, 2003).
Através das verdades socialmente produzidas preconizadas por Foucault (2003),
é que a adoção não pode ser condicionada à orientação sexual ou realidade
familiar do adotante, sob pena de infringir-se o respeito à dignidade humana,
e proibição de tratamento discriminatório de qualquer imperativo.
A resistência em conceder adoções exclusivamente pela orientação sexual ou
identidade de gênero dos pretendentes acaba impedindo que expressivo número de
crianças sejam subtraídas da marginalidade, revelando uma espécie de “preconceito
velado”, situação esta não muito distante da realidade social que se apresenta,
com um enorme número de menores abandonados, pois “segundo o Sistema
Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ),
existem quase 34 mil crianças e adolescentes, abrigadas em casas de acolhimento e
instituições públicas por todo país”, sendo que mais de 5 mil prontas para adoção
(SENADO,2020) quando poderiam ter uma vida cercada de carinho e afeto.

3 Os desafios da união homoafetiva
As relações homoafetivas são discutidas por diferentes autores desde a antiguidade.
Destaca-se que (FOUCAULT,2003) expõe essa preocupação pontuando os
problemas que a repressão ao sexo pode causar. O referido autor, constrói uma
nova hipótese sobre a sexualidade humana, para ele a sexualidade é socialmente
construída e não biológica como a sociedade pensa.
Uma premissa que dificulta a adoção por casais homoafetivos é de que a
criança sofreria prejuízos em seu desenvolvimento em relação aos processos de
identificação e constituição de sua identidade, devido à ausência de referências
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paterna e materna. No entanto, essa afirmação é refutada, uma vez que não
há qualquer indício ou constatação científica que a convivência da criança ou
adolescente com a homossexualidade gere sua instabilidade emocional ou que
se torne, também, homossexual por não ter convivido com pais heterossexuais.
Não há como prevalecer o mito de que a homossexualidade dos genitores é
geradora de patologias, eis não ter sido constatado qualquer efeito danoso para
o desenvolvimento moral ou a estabilidade emocional da criança conviver
com pais do mesmo sexo. Muito menos se sustenta o temor de que o pai irá
praticar sua sexualidade na frente ou com os filhos. Assim, nada justifica a
visão estereotipada de que o menor que vive em um lar homossexual será
socialmente estigmatizado, terá prejudicado seu desenvolvimento, ou que
a falta de modelo heterossexual acarretará perda de referenciais ou tornará
confusa a identidade de gênero (DIAS, 2001, p. 64).

A autora supracitada discute que a homoafetividade não deve ser um fator que
traga desvantagem ao adotante no processo de adoção, de modo que leva-se em
consideração o direito da criança e do adolescente, que tem assegurado em lei o
direito à convivência familiar e comunitária, o que independe da composição familiar.
Outro argumento contrário ao processo de adoção homoafetiva é o que repousa
na questão religiosa. Segundo seus adeptos a adoção por casais do mesmo sexo
seria uma prática não reconhecida, limitante da liberdade religiosa, pelo menos
foi com este argumento que o bispo de Springfield, Thomas J. Paprocki, no
estado norte-americano de Illinois, determinou o fechamento de instituições
de caridade, a fim de não tornar a igreja cumplice da adoção por pais gays, de
acordo com a nova regulamentação do Estado ( UNISINOS, 2012).
Além disso, até o momento, não há estudo que comprove que o convívio da
criança e/ou adolescente com o homoafetivo influencie negativamente na sua
orientação sexual, nem que afete o seu desenvolvimento psicológico.
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O tema é revisitado várias vezes por Dias, no qual a autora reforça a ideia de que
não se pode desqualificar uma família com base apenas no sexo dos coabitantes,
ademais quando a união homoafetiva goza de proteção constitucional.
Comprovada a existência de um relacionamento em que haja vida em comum,
coabitação e laços afetivos, está-se à frente de uma entidade familiar, forma
de convívio que goza de proteção constitucional, nada justificando que se
desqualifique o reconhecimento dela, pois o só fato dos conviventes serem
do mesmo sexo não permite que lhes sejam negados os direitos assegurados
aos heterossexuais (2009, p. 75.).

No Brasil, a temática envolvendo a construção de novos arranjos familiares
com pares homossexuais ocasiona sempre muitas contendas e polêmicas, mas
apesar de muita discussão e repercussão da mídia, nenhuma lei importante
para reconhecimento dos direitos das pessoas homoafetivas foi aprovada até o
momento, praticamente, o que se tem até aqui, é fruto das decisões dos Tribunais.
De um modo geral, pode-se dizer que o imobilismo e o conservadorismo têm
marcado a ação do Congresso Nacional em relação ao tema (Carrara, 2010).
Ainda nesse sentido Mello (2005) aborda que as altercações acerca do
indeferimento do direito aos homoafetivos de instituir família, na qualidade
de cidadãos, ultrapassam as esferas dos direitos humanos fundamentais.
Expressões como “A homossexualidade não é natural”, “O casamento sempre foi
um vínculo entre um homem e uma mulher”, “Os gays não podem ter filhos e
por isso não devem ser autorizados a se casar”, foram e ainda são muito utilizadas
para os que sustentam argumentos contrários ao casamento, e consequentemente,
à adoção homoafetiva, (LANA, on-line).

4 Requisitos para adoção
Não é apenas crianças e adolescentes que podem ser adotados, o art. 1.619 do
Código Civil (BRASIL,2002) permite a adoção de maior de 18 anos, desde que
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tal modalidade tenha assistência do Poder Público, permeado por sentença
constitutiva, cuja competência é do juízo da vara de família. No caso das adoções
do menores de 18 anos, ou que já completaram esta idade, mas já encontravam-se
sob guarda ou tutela dos adotantes, a ação é de competência exclusiva do juízo
da infância e da juventude ( GONÇALVES, 2020).
Quanto o local da competência, em conflito com o princípio da perpetuatio
jurisditionis , estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça no Informativo nº 446:
COMPETÊNCIA. ADOÇÃO. GUARDA. INTERESSE. CRIANÇA. No caso
de disputa judicial que envolve a guarda ou mesmo a adoção de crianças
ou adolescentes, deve-se levar em consideração o interesse deles para a
determinação da competência, mesmo que para tal se flexibilizem outras
normas. Logo, o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147,1, do
ECA, sobrepõe-se as regras gerais do CPC, desde que presente o interesse
da criança e do adolescente. Assim, o art. 87 do CPC, que estabelece o
principio da perpetuatio jurisdictíonis, deve ser afastado para que a solução
do litígio seja mais ágil, segura e eficaz em relação à criança, permitindo a
modificação da competência no curso do processo, mas sempre considerando
as peculiaridades do caso. A aplicação do art. 87 do CPC em oposição ao
art. 147, I, do ECA somente é possível quando haja mudança de domicílio
da criança e seus responsáveis, após já iniciada a ação e, consequentemente,
configurada a relação processual. Esse posicionamento tem o objetivo de
evitar que uma das partes mude de residência e leve consigo o processo (CC
111.130-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 8/9/2010).

Para além da competência, existe a necessidade de cadastramento das crianças
e adolescentes em condições de serem adotadas, bem como dos postulantes a
adoção em cada comarca ou foro regional, mantido pela autoridade judiciária
(FARIAS; ROSENVALD, 2012).
O art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente(BRASIL,1990) disciplina
de forma minuciosa elementos que se referem à adoção, como a preparação
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psicológica dos postulantes e o cadastro nacional de crianças e adolescentes em
condições e serem adotados, bem como de casais habilitados à adoção.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, visando o melhor interesse
do menor, decidiu por relativizar a ordem de preferência de adoção contida
no artigo 197-E do ECA, o referido artigo traduz uma interpretação diferente
do cadastro, no qual o pedido de adoção unilateral, quando houver afinidade
e afetividade entre adotante e adotado e quando o pedido decorreu de quem já
possuía a tutela, se a criança possui mais de três anos de idade, neste caso, não
terá que concorrer com os demais inscritos no cadastro de adoção. Porém, há
ainda a necessidade de comprovação dos requisitos estatuídos na lei, de acordo
com o legislador (BRASIL, ECA, 1990)
A questão sobre a ordem de cadastro e a relativização encontram bases na
jurisprudência, conforme segue teor do Informativo nº 0508:
“DIREITO CIVIL ADOÇÃO. CADASTRO DE ADOTANTES. ORDEM DE
PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO. MELHOR INTERESSE DO
MENOR. A observância, em processo de adoção, da ordem de preferência do
cadastro de adotantes deverá ser excepcionada em prol do casal que, embora
habilitado em data posterior a de outros adotantes, tenha exercido a guarda
da criança pela maior parte da sua existência, ainda que a referida guarda
tenha sido interrompida e posteriormente retomada pelo mesmo casal. O
cadastro de adotantes preconizado pelo ECA visa à observância do interesse
do menor, concedendo vantagens ao procedimento legal da adoção, uma
comissão técnica multidisciplinar avalia previamente os pretensos adotantes,
o que minimiza consideravelmente a possibilidade de eventual trafico de
crianças ou mesmo a adoção por intermédio de influencias escusas, bem como
propicia a igualdade de condições aqueles que pretendem adotar. Entretanto,
sabe-se que não e absoluta a observância da ordem de preferência das pessoas
cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança. A regra legal
deve ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da criança,
base de todo o sistema de proteção ao menor, evidente, por exemplo, diante
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da existência de vínculo afetivo entre a criança e o pretendente a adoção.
Além disso, recorde-se que o art. 197-E, § 12, do ECA afirma expressamente
que a ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser
observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art.
50 daquela lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse
do adotando. Precedentes citados: REsp 1.172.067-MG, DJe 14/4/2010, e
REsp 837.324-RS, DJ 31/10/2007.”

É notório que os julgados dos tribunais gravitam em torno do melhor interesse
do adotado, porque assim, também, determina os princípios acolhedores do
processo de adoção e a própria norma. Assim paulatinamente as diferenças e
discriminação em relação aqueles que pretendem adotar vão sendo amenizadas,
apesar de ser um longo processo de evolução do pensamento da sociedade em
relação ao homossexualismo refletido na adoção.
É possível, portanto, a partir da letra da Lei n.º 8. 069 (BRASIL, 1990) numerar
os principais requisitos para adoção no Brasil, indicando os seus respectivos
dispositivos:
a) diferença de idade entre adotante e adotado não inferior a 16 anos, conforme
o art. 42, §3º;
b) adotante ser maior de 18 anos, independente de seu estado civil, na forma
do art. 42, caput;
c) consentimento legal, seja dos próprios pais, ou de quem esteja representando
o adotado, salvo se aqueles foram desconhecidos, ou desconstituídos do poder
familiar, é o que dispõem o art. 45, caput cc/ § 1º.
d) no caso do adotado contar com 12 anos ou mais, deverá concordar com a
possível adoção, estabelecido no art. 45, § 2º
e) tramite de todo o processo judicial, art. 47, caput
f) e em todos os casos, sempre em busca do melhor interesse da criança e do
adolescente, reais vantagens e motivos legítimos, é o que reza o art. 43.
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Antes porém da adoção se concretizar é necessário que haja um estágio de
convivência entre as partes, quais sejam, adotantes e adotando, a Lei n.º 12.010
(BRASIL, 2009) alterou o ECA (BRASIL, 1990), no que se refere ao estágio
de convivência. Antes da edição da Lei nº 12.010/09, havia a dispensa do
estágio de convivência quando a criança contava menos de um ano de idade
ou já estava na companhia do adotante por tempo suficiente para se avaliar
a formação do vínculo.
No dispositivo atual, independente da idade é possível dispensar o estágio
de convivência, desde que o adotando já esteja sob tutela ou guarda nas
conformidades da lei com o adotante durante período suficiente que se possa
avaliar a conveniência da constituição do vínculo, de acordo com o §1º, do art.
46, do ECA, já alterado (BRASIL, 1990).
O que a redação do art. 46 do ECA (BRASIL, 1990) e seus parágrafos pretende
é combater a chamada “adoção à brasileira”, prática na qual o adotante abrigava a
criança em seu lar sem qualquer vínculo jurídico estabelecido e depois registrava
o menor como sendo seu filho biológico sem que isso fosse verdade.
Ressalta-se que registrar em seu próprio nome filho de outra pessoa ou afirmar
que parto alheio foi seu é prática positivada como crime, prevista no Código
Penal Brasileiro , com pena de reclusão estabelecida, de dois a seis anos (art.
242, BRASIL, 1940).

4 Aspectos psicológicos da adoção homoafetiva
Muito se discute se a criação de uma criança ou adolescente por um casal
homoafetivo influenciaria na sua própria orientação sexual ou lhe causaria
danos psicológicos.
No entendimento de (LACAN,1981), importante psicanalista francês que em
meados do século XX retomou a doutrina de Freud buscando aprofundar os
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estudos sobre o inconsciente humano afirmando que a família não é um grupo
natural, mas sim cultural. Em sua obra “A Família” ele verifica que quanto
mais se estuda a família primitiva, percebe-se que ela não consiste somente em
um agregado de pares biológicos, mas sim há parentescos que se formam sem
laços naturais de consanguinidade, são os parentes socioafetivos. Nas palavras
do referido autor “o parentesco não é reconhecido senão por meio de ritos que
legitimam os laços do sangue e até mesmo por vezes criam laços fictícios: factos
do totemismo, adoção, constituição artificial dum agrupamento agnático como
a Zadruga eslava,(LACAN, 1981, p. 12/13).
Pode-se dizer que, na realidade, a família nunca foi, necessariamente constituída
apenas por homem, mulher e filhos, mas sim sempre correspondeu a uma
estruturação psíquica na qual cada um de seus membros tem uma função, sem
a necessidade de ligação biológica.
Assim, não importa o sexo de quem cria a criança ou o adolescente, pois a
função materna não está diretamente associada a uma mulher, nem a paterna
a um homem. O que ocorre é o desejo de exercer essas funções, havendo uma
correspondência das mesmas com a sexualidade de quem responde por elas.
Sob este prisma, verifica-se que o que importa na criação do infante é que haja
uma pessoa que exerça a função materna, e uma pessoa que exerça a função
paterna, também denominada castradora ou limitadora, independentemente
do sexo ou orientação sexual das mesmas.
Referindo-se a estudos científicos Dias argumenta:
Diante de tais resultados, não há como prevalecer o mito de que a
homossexualidade dos genitores é geradora de patologias, eis não ter sido
constatado qualquer efeito danoso para o desenvolvimento moral ou a
estabilidade emocional da criança conviver com pais do mesmo sexo. Muito
menos se sustenta o temor de que o pai irá praticar sua sexualidade na frente
ou com os filhos. Assim, nada justifica a visão estereotipada de que o menor
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que vive em um lar homossexual será socialmente estigmatizado e terá
prejudicado seu desenvolvimento, ou que a falta de modelo heterossexual
acarretará perda de referenciais ou tornará confusa a identidade de gênero,
( 2019, p. 100)

Nada justifica a ideia da estigmatização apenas pelo fato de uma família ser
constituída por pessoas do mesmo sexo, uma vez que o que vale é o bem estar,
é a criação do menor, apresentando os limites e educação para a vida.
Corroborando com a afirmação que não há transferência de desejos por pessoas
de sexo igual, a Associação Psiquiátrica Americana (APA), que representa cerca
de 38 mil profissionais da área nos Estados Unidos, e que no passado havia a
homossexualidade como doença mental em seus anais, em 2002 pronunciou-se a
favor da adoção de crianças por casais gays, ao declarar em comunicado: “A APA
apoia iniciativas que permitam a casais de mesmo sexo a adoção de crianças ou
custódia de filhos e apoia todos os direitos legais, benefícios e responsabilidades
associados ao fato e que sejam consequência de tais iniciativas”, (CRISTO, on line).
Insta salientar que os Tribunais brasileiros diversas vezes citam em seus julgados
as pesquisas psicológicas acerca do tema. Percebe-se que a jurisprudência e os
tribunais estão cada vez menos engessados de modo a apresentarem argumentos
inovadores a favor da adoção homoafetiva, não deixa de ser um ganho para as
crianças e adolescentes e a sociedade.

5 Considerações finais
O modelo de família brasileira sofreu mudanças ao longo dos anos, onde só se
via no ordenamento jurídico família legítima aquela constituída pelo casamento,
passou-se a identificar entidades familiares com outros elementos que compõem
as relações familiares, destacando-se, o vínculo afetivo.
Apresentou-se os princípios da igualdade das entidades familiares, da afetividade
e do melhor interesse da criança e do adolescente como corolário para a adoção,
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especialmente, para a adoção por pessoas ou casais homoafetivos.
Demonstrou-se que a adoção é fundamentada, especialmente, no Código
Civil Brasileiro, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei nº 12.010/09,
que trouxe alterações aos dois institutos anteriores. Que são requisitos para a
adoção: a diferença de idade de, pelo menos 16 anos, entre adotante e adotado;
maioridade do adotante; consentimento do responsável pelo menor, se ainda
possuir o poder familiar, e do menor se já contar com 12 anos ou mais; observação
do trâmite processual na forma do ordenamento jurídico e que a adoção traga
reais benefícios para o adotado.
Contudo, a farta legislação acerca da adoção, como visto, infelizmente, não
trouxe mudanças significativas para a adoção por pessoas do mesmo sexo, não
houve até o momento, incorporação no ordenamento jurídico, mesmo depois
do julgamento da ADPF 4.277 que deu efeitos às uniões homoafetivas.
Provou-se que a família brasileira, atualmente, é caracterizada pelo afeto, pelo
carinho e a convivência harmônica entre seus entes, colocando a relação biológica
em posições idênticas aos laços socioafetivos e civis. E ainda que a adoção é para
bem estar da criança e do adolescente, com relações de solidariedade, respeito,
em um ambiente de proteção.
O vínculo familiar formado entre os pais adotantes e criança e/ou adolescente,
embora não seja vínculo consanguíneo esta fundado no afeto, e a orientação
sexual é irrelevante, pois não é patologia ter afeto por pessoas de sexos iguais,
bem como não é uma doença, e nem transmissível. O importante é que os
pais do adotado realizem seu papel com amor, educando o filho que a eles era
estranho, para o desenvolvimento da vida de forma plena.
Torna-se importante ressaltar que o direito não pode enraizar, nem deixar
proliferar, ideias preconcebidas descabidas, deixando de acolher as mudanças
na sociedade e da própria ciência, que retira dos seus anais a homossexualidade
como doença mental.
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Bem caminham as decisões do judiciário que apesar de não ser regulamentada
a adoção por casais homoafetivos no ordenamento jurídico brasileiro, vêm
acatado esta forma de adoção sob o manto do melhor interesse da criança e do
adolescente. Os tribunais brasileiros estão se despindo do preconceito que ainda
persiste na sociedade, proporcionando uma vida digna e com mais oportunidades
para tantas crianças e adolescentes prontos para a adoção.
Conclui-se diante do exposto que a principal dificuldade enfrentada pelos
homoafetivos no processo de adoção é o fato de que muitos consideram o casal
homossexual com carência de aptidão para a adoção, no entanto, não há nenhum
fundamento científico que possa dar base a tal alegação, pelo contrário, a Carta
Magna protege as famílias homoafetivas, legitimando-as e protegendo-as.
Portanto, quanto mais cedo a sociedade adaptar-se às novas configurações
familiares, dentre elas, a família homoafetiva, mas cedo crianças e adolescentes
terão um lar e um desenvolvimento pleno, consagrados na igualdade, na
afetividade e no melhor interesse destes.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a análise da viabilidade da aplicação dos métodos alternativos, quais
sejam, a conciliação, a mediação e a arbitragem, para resolução de litígios no Âmbito da execução fiscal. É certo que
esses institutos ganharam maior força com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, faz-se necessário
uma análise minuciosa das estruturas dentro do Sistema Tributário Nacional, bem como a legislação pertinente à matéria
para que se possa aferir a sua aplicação prática. No ordenamento jurídico atual vigoram os dispositivos legais que não
permitem tal abertura aos métodos sob fundamento do princípio da indisponibilidade do crédito tributário. O artigo
analisa os entraves encontrados por esses métodos dentro da seara tributária, bem como, diante da cultura de judicialização
instaurada na mentalidade dos sujeitos. Destarte, por meio do estudo da legislação pertinente a matéria, bem como através
de uma análise dos dados alarmantes sobre o estoque de execuções se pôde levantar uma discussão acerca da ineficiência
do atual sistema, e sobre a necessidade da utilização de estratégias que visem modificar esse quadro.
Palavras-chave: Sistema Tributário Nacional. Métodos alternativos. Viabilidade.

1 Introdução
O Estado Brasileiro, emerge como a grande figura responsável pelo monopólio
do uso legítimo da máquina judiciária, sendo, portanto, responsável pela tutela
de interesses pessoais e coletivos, devendo salvaguardar, em todos os casos, a
supremacia dos direitos e garantias presentes na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
Entretanto, o que se observa hoje, é um movimento de crise enfrentada no
judiciário, de modo que, o elevado número de demandas ajuizadas, aliada a
uma estrutura judicial extremamente burocrática, ocasiona uma lenta (quando
não ineficaz) prestação da tutela jurisdicional, contribuindo, dessa forma, para
agravar os quadros de processos pendentes de julgamento.
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Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 surge como uma mola
propulsora para a abertura, dentro do ordenamento jurídico, aos métodos
alternativos (conciliação, mediação e arbitragem) para a resolução de demandas
judiciais.
Em se tratando de Direito Tributário, é corrente a discussão em torno da
inviabilidade da aplicação dos métodos em que prevaleça a solução consensual
(conciliação, mediação e arbitragem) para a resolução de conflitos nessa seara,
utilizando, por vezes, como justificativa para a não adoção desses métodos, a
própria natureza do crédito tributário.
Partindo do fundamento de que não é possível compreender a obrigação de
pagar tributo, sem que antes seja observado o contexto político em que se
está envolvido, pode-se a partir daí traçar uma linha histórica, desde o Estado
Absolutista até que se chegue ao atual modelo, qual seja, o Estado Democrático
de Direito.
No Estado Absolutista, fica marcada a ideia da forte centralização política nas
mãos do monarca no que tange, também, a atividade fiscal, assim, essa decorria
da própria soberania do príncipe. Posto isto, o tributo constituía-se como um
meio de arrecadação do Estado (VALENTE, 2016).
Nesse contexto, o Estado de Direito, surge como uma resposta ao autoritarismo
exacerbado dos monarcas, de modo que, sob fundamentos legais, todos deveriam
contribuir na proporção de suas respectivas capacidades para financiar as
atividades estatais, dessa forma, “como fruto do Liberalismo, destaca-se, no
campo tributário, a preocupação com a segurança jurídica e a racionalidade,
repelindo-se a discricionariedade na tributação, predominante no Estado
Absoluto” (CARDOSO, 2014, p. 83).
Entretanto, esse modelo estatal permaneceu somente até o advento das duas
grandes guerras mundiais, onde a partir daí, constatou-se que o Estado deveria
atuar de forma efetiva na economia, assegurando de maneira concreta os direitos
198

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 196-233 | jan./jun. 2020

Artigo
Utilização de meios alternativos como instrumentos para negociação no sistema tributário nacional
Aurélio Lobão Lopes, Mariana Sampaio e Silva

sociais, assim, “a tributação se inseriu nesse contexto, com o aumento das cargas
fiscais, visando ao financiamento dessa tarefa, preponderando os tributos pessoais
e progressivos” (NABAIS, 2010, p. 124).
Como uma consequência natural, o próprio Estado não pôde suportar o peso
de assegurar a efetividade dos direitos sociais, de modo que, para que esses
acontecessem a carga tributária tornou-se excessivamente onerosa para o
contribuinte, criando nesse, um sentimento (que perdura até os dias atuais)
de aversão ao pagamento de tributos. Nesse cenário, surge, por fim, o Estado
Democrático de Direito, sendo esse uma conjugação entre o Estado de Direito,
Estado Liberal e Estado Social, de modo que esse apresenta-se como o “produto
da transformação progressiva do Estado, a partir do Estado Liberal, em um
Estado Democrático, com mais ampla participação dos cidadãos na vida política”
(CANOTILHO, 2011, p. 2013).
Esse modelo sócio político é o que mais se aproxima com as bases estruturais do
Brasil pós Constituição da República Federativa de 1988, decerto que, para que
os direitos previstos nesse dispositivo legal ocorram na prática, é necessário que
o Estado desenvolva estratégias com o escopo de cumprir com efetividade a sua
atividade financeira, por essa razão, José Souto Maior Borges (1988) discorre
que a atividade financeira do Estado se desenvolve em três campos distintos,
qual seja, o da obtenção de riqueza (tributárias e não tributárias); o da gestão
financeira (administração e conservação do patrimônio público), e a parte das
despesas (utilização do patrimônio arrecadado).

2. Obrigação tributária principal e o surgimento do crédito tributário
O instituto jurídico das obrigações é um dos mais importantes do Direito Civil,
dessa forma, seus conceitos e bases servem de norte para todo o sistema jurídico,
de modo que ao estudá-los não se pode afastar os princípios da boa-fé objetiva
e o da função social como sendo basilares.
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Dito isto, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2009), conceituam a “Obrigação”:
Relação jurídica transitória, estabelecendo vínculos jurídicos entre duas
diferentes partes (denominadas credor e devedor, respectivamente), cujo objeto
é uma prestação pessoal positiva ou negativa, garantindo o cumprimento, sob
pena de coerção judicial (CHAVES E ROSENVALD, 2009, p. 11).

Dessa forma, trazendo para a realidade da obrigação tributária, essa carrega
as marcas da relação obrigacional do direito civil, qual seja, a transitoriedade
e a onerosidade, onde a primeira característica diz respeito ao fato de que a
obrigação tributária nasce com o escopo de desaparecer no momento do seu
adimplemento, já a segunda característica, relaciona-se ao fator pecuniário do
seu objeto, sendo esse uma prestação econômica.
É válido, ainda, ressaltar que a obrigação tributária tem seus fundamentos
embasados em lei, dessa forma, é o dispositivo legal quem estabelece os fatos
jurídicos da obrigação tributária, onde esses, ao serem praticados pelo sujeito
passivo, resta configurada a materialização da obrigação tributária.
Assim, compreende-se que o nascimento da obrigação tributária não decorre da
determinação de vontades ao celebrar um contrato, mas sim, da lei, sendo essa
última fonte formal da obrigação de natureza tributária, já a sua fonte material
consiste na realização do fato gerador, qual seja, a materialização da hipótese
de incidência, gerando para o contribuinte (sujeito passivo) uma obrigação a
ser cumprida dentro do seu universo econômico (PAULSEN, 2017).
Dito isto, ressalta-se, na mesma oportunidade que o artigo 113 do CTN afirma
que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória, surgindo a primeira
com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. (BRASIL, 1966, p. online).
200

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 196-233 | jan./jun. 2020

Artigo
Utilização de meios alternativos como instrumentos para negociação no sistema tributário nacional
Aurélio Lobão Lopes, Mariana Sampaio e Silva

Tomando como ponto de partida essa definição legal, resta entendido que a
obrigação principal tem natureza patrimonial, sendo essa, portanto, o valor a ser
pago pelo sujeito passivo em relação ao montante pecuniário por ele suportado
(tributo, eventuais penalidades pecuniárias, bem como acréscimos legais); as
obrigações acessórias, dizem respeito aos deveres a serem praticados pelo sujeito
passivo perante a administração fazendária desprovidos de natureza patrimonial,
sendo essa última obrigação suportada pelo particular um ponto diferenciador
entre a obrigação tributária e a obrigação aos moldes do direito civil.

2.1 Crédito tributário: conceito, constituição e tratamento legal
Já para que se compreenda o conceito de crédito tributário, faz-se necessário
o exame do caput do art. 142 do CTN que afirma competir privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. (BRASIL, 1966, p. online).
Dessa forma, para Paulo de Barros Carvalho (1991), o crédito tributário pode
ser definido como sendo o direito subjetivo do qual é portador o sujeito ativo
da relação obrigacional que lhe autoriza exigir do sujeito passivo o objeto
prestacional, dessa forma, o crédito tributário só surge, quando a Fazenda
Pública realiza a atividade administrativa de lançamento.
Observa-se que o contribuinte, a depender dos casos expressamente previstos
em lei, tem uma participação ativa dentro do procedimento de constituição
do crédito tributário, podendo-se daí influir que a legislação tributária não é
completamente fechada a ideia de cooperação entre os sujeitos.
Como uma decorrência natural da estrita legalidade a que se submete o instituto
do lançamento tributário, ao ser constatado algum vício (formal ou material)
nesse, a consequência será a nulidade total ou parcial do lançamento efetuado.
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Por fim, o rigoroso tratamento conferido ao lançamento tributário tornam
mais difíceis as transações tributárias no âmbito administrativo, bem como a
utilização de métodos alternativos para solução de litígios.
No que tange o tratamento legal, A CF/88, na alínea “b”, do inciso III, do art.
146, dispôs que cabe a Lei Complementar tratar de matérias gerais do crédito
tributário (legislação, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência).
Dessa forma, o CTN define regras gerais acerca do crédito tributário, não
podendo, nesse sentido, inovar a legislação ordinária.

2.2 Dívida ativa
A definição legal da matéria pertinente a dívida ativa das Fazendas Públicas,
encontra-se delineada no artigo 2º da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal),
onde esse dispositivo apresenta que nela se inclui qualquer valor, cuja cobrança
seja atribuída por lei à União Federal, aos Estados-Membros, ao Distrito Federal,
aos Municípios e suas respectivas autarquias.
Dessa forma, para Edvaldo Brito (2016) o crédito tributário exequível:
“Consiste no crédito exigível inscrito como dívida ativa, na repartição
competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei
ou por decisão final proferida em processo regular. “(BRITO, 2016, p. 103).

Dentre os créditos exequíveis, é possível identificar os judiciais ou extrajudiciais,
sendo ainda válida o exposto no artigo 2º, § 2º da Lei de Execução Fiscal, onde
segundo esse dispositivo, “a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública abrange,
ainda, a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato” (CUNHA, 2016, p. 398).
Assim, tomando nota da disciplina de Leonardo Carneiro da Cunha (2016), a
condição é que o devedor se encontre em situação de inadimplência e que seja
feito o registro do crédito no livro de Dívida Ativa, pois é com a lavratura do
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Termo de Inscrição de Dívida Ativa que o crédito passa a ser certo e líquido,
tornando-o assim exequível, passando assim a compor o ativo patrimonial do
credor. É nesse momento que a Fazenda Pública se torna apta para expedir o
seu título executivo extrajudicial, ou seja, a Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Pois toda execução deve-se fundar em um título executivo que represente uma
obrigação líquida, certa e exigível.
A garantia de direitos constitucionais (contraditório, ampla defesa e devido
processo legal) no âmbito administrativo é uma condição importantíssima para
que a CDA possua força executiva enquanto título extrajudicial. Em suma, os
títulos executivos passam a existir (seja na esfera administrativa ou judicial) por
procedimentos em que seja a assegurado o direito de defesa ao sujeito passivo.
(art. 5º, LV da CF/88).

2.3 Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Tomando nota do Capítulo III, do Livro II do CTN, é possível encontrar regras
gerais sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nesse sentido:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.” (BRASIL, 1966, p. online).
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Dentre todas as hipóteses acima listadas, a que merece especial atenção é a
moratória, tendo em vista que essa permite que a Fazenda Pública, desde que
autorizada por lei, suspenda a exigibilidade do valor a ser cobrado.
Dessa forma, entende-se que:
Moratória é a prorrogação, pelo credor, do prazo para pagamento de uma
dívida, podendo essa prorrogação ser aceita ou não pelo devedor. Esse novo
prazo pode ser concedido para que o débito seja liquidado de uma só vez
(em cota única) ou em parcelas. (COLARES, 2017, p. online).

Assim, compete a Fazenda Pública, em suas atribuições, bem como, observando
os princípios da conveniência e oportunidade, editar leis definindo os limites
em que o referido benefício poderá ser concedido.
Dito isto, é válido uma análise do art. 152 do CTN:
Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo
a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos
tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde
que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da
pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos. (BRASIL, 1966, p. online).

Partindo da análise desse artigo, entende-se por moratória em caráter geral,
como aquela concedida de modo incondicional, não sendo necessário para a sua
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concessão o requerimento pelo particular; já na moratória concedida em caráter
individual, a lei é quem estipula condições a serem seguidas pelo particular para
que esse tenha esse benefício concedido. Sendo, pois, de suma importância essa
última, para a análise de procedimentos de solução consensual de conflitos, já
que permite que a Fazenda Pública suspenda a exigibilidade do crédito devido,
não pondo em risco o seu direito subjetivo ao crédito (COLARES, 2017).
Além da moratória, tem-se, ainda, o parcelamento´, onde esse é “adequado e
compatível com a execução fiscal, permitindo, inclusive, que o devedor obtenha
certidão positiva com efeitos ne negativa” (CUNHA, 2016, p. 446), de modo que
seja concedido nas formas estabelecidas em lei específica, se aplicando a ele,
subsidiariamente, as regras estipuladas para a moratória, conforme preceitua
o §2º do art. 155-A da LC nº 104/01.

2.4 Extinção do crédito tributário
Sobre as formas de extinção do crédito tributário presentes no art. 156 do CTN,
quais sejam: compensação, remissão, dação em pagamento e transação, onde
essa última merece especial análise para o presente estudo sobre os métodos
autocompositivos e heterocompositivos no âmbito da execução fiscal.

2.4.1 Compensação
A compensação trata-se de uma modalidade de extinção do crédito tributário,
podendo ser encontrada no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (BRASIL, 1966,
p. online).
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Com a leitura do referido artigo, é possível encontrar os requisitos para a
compensação. O primeiro, consiste na autorização legal, logo, as compensações
somente poderão ser realizadas em conformidade com esse artigo; o segundo, diz
respeito as obrigações tributárias, onde essas devem ser recíprocas; o terceiro, faz
menção a liquidez que esses créditos devem possuir, ou seja, que sejam inscritos
em dívida ativa, pois é com a inscrição em dívida ativa que será emitida uma
certidão que atesta a presunção legal de certeza e liquidez do débito.
Por fim, o último requisito pode ser encontrado no art. 170-A do CTN, de
modo que:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. “(BRASIL, 1966, p. online)

Isso ocorre, pois não há que se falar ainda em direito, posto que não é certo e
líquido, mas tão somente em uma pretensão do particular.

2.4.2 Remissão
Conforme preceitua o inciso IV do art. 156 do CTN a remissão trata-se de uma
hipótese de extinção do crédito tributário, dessa forma, sendo válido ressaltar
o artigo 172 do referido código:
Art. 172 A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria
de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de equidade, em relação com as características pessoais
ou materiais do caso;
206
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V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade
tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155 (BRASIL, 1966, p.
online).

De modo que esse artigo ressalta as características gerais para a concessão da
remissão (total ou parcial), podendo-se ainda, pôr em destaque àquela que diz
respeito a estrita legalidade a ser cumprida no âmbito da remissão, já que, em
se tratando de tributos, somente por lei podem ser extintos.
Dito isto:
Art. 150, § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos,
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2º, XII, g. (BRASIL, 1988, p. online).

Dessa forma, compreende-se a legalidade de forma qualificada, com vistas a
conferir maior celeridade ao instituto, e ao próprio Sistema Tributário.

2.4.3 Dação em pagamento
Para análise dessa forma de extinção do crédito tributário, faz-se necessário
ressaltar o artigo 156 do CTN, em seu inciso XI, onde esse discorre que a dação
em pagamento em bens imóveis é válida como forma de extinção do crédito
tributário, desde que realizada nas formas da lei.
O que se leva a perceber que em negociações com a Fazenda Pública e cabível a
utilização da dação em pagamento como método para viabilizar o acordo entre
as partes de uma maneira efetiva e célere.
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2.4.4 Transação
Preliminarmente, é válido ressaltar o conceito de Sacha Calmon Navarro Coêlho,
qual seja:
Transacionar não é pagar, é operar para possibilitar o pagar. É modus faciendi,
tem efeito processual, preparatório do pagamento. Por meio da transação,
muita vez ocorre o pagamento em moeda consorciado a pagamento por
compensação, a aplicação de remissões e anistias, ou mesmo a dação em
pagamento de coisa diversa do dinheiro. (COÊLHO, 2001, p. 472).

Assim, a transação pode ser compreendida como um instrumento para extinção
do crédito tributário, entretanto, ressalta-se que a Fazenda Pública pode fazer
transações mesmo quando essas não resultem na extinção, propriamente dita,
do crédito tributário.
Dessa forma o CTN, ao analisar a matéria, deixa evidente sob qual modalidade
de litígio irá atuar:
Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos
ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante
concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente
extinção de crédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a
transação em cada caso. (BRASIL, 1966, p. online).

Observa-se portanto, que a modalidade preventiva de transação tributária,
somente será permitida, se essa não resultar na extinção dos créditos (de natureza
tributária), bem como, essa vedação estende no âmbito do PAT (Processo
Administrativo Tributário). Entretanto, em relação a tal dispositivo, será
discorrido no capítulo seguinte acerca das limitações e aberturas dentro do
ordenamento jurídico brasileiro a realização da transação tributária como
instrumento para validação dos métodos alternativos.
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2.5 Exclusão do crédito tributário: anistia e isenção
Tomando nota do dispositivo legal pertinente a matéria, tem-se o art. 175 do
CTN, onde esse, traz duas formas de exclusão do crédito tributário, quais sejam,
a anistia e a isenção. Devido a sua relevância para o presente trabalho, a anistia
terá mais utilidade prática, porém é salutar a compreensão acerca do que sejam
esses dois institutos, dessa forma, entende-se que:
Na isenção isso ocorre em virtude de a lei estabelecer previamente (antes da
ocorrência do fato gerador) a dispensa do pagamento do tributo, enquanto
que na anistia, em razão de lei posterior (posterior à ocorrência da infração)
retroagir para perdoar o agente da conduta ilícita, evitando a aplicação da
multa que, em circunstâncias normais, estaria obrigado a pagar. (COLARES,
2017, p. online).

Dito isto, a anistia pode ser encontrada nos artigos 180 a 182 do CTN, de
modo que, existe a exigência (para a utilização de tal instituto) da edição de lei
específica feita pela Fazenda Pública, conforme preleciona a alínea d, inciso II
do artigo 181 do CTN, onde esse dispositivo confere maior liberdade para a
Administração Pública negociar em métodos auto compositivos.

2.6 A procuradoria geral da fazenda nacional e o sistema tradicional de
resgate da dívida ativa
Como será exposto no capítulo seguinte, é avassalador o número de conflitos
entre fisco o contribuinte nas ações de natureza tributária, e esse quadro decorre
da própria natureza do poder de tributar, que pouco permite ao contribuinte
dialogar com a Administração Pública sobre eventuais irregularidades na
cobrança de tributos.
Tendo em vista a pouca autonomia da vontade, pode-se fazer um recorte da
doutrina de Marcus Abraham (2018):
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O conjunto normativo processual tributário contempla normas para as duas
esferas procedimentais – administrativa e judicial –, estando em ambos os
casos submetidas aos princípios constitucionais de natureza processual, além
da imparcialidade, da publicidade, do dever de motivação e, especialmente,
do devido processo legal, assegurando-se em sua plenitude o contraditório
e a ampla defesa. (ABRAHAM, 2017, p. 411).

No que tange o processo administrativo, esse não é regulado por norma geral de
direito tributário, assim, o CTN se limita tão somente a estabelecer a obrigatoriedade
de documentação dos atos e a fixação de um prazo para que ocorra o exercício da
fiscalização. Dessa forma, cada ente político preceitua o processo administrativo
fiscal referente aos tributos que administra. (PAULSEN, 2017).
Assim, nessa seara da administração tributária, têm-se:
“Os procedimentos realizados pelo particular perante a própria Administração
Pública, quais sejam: ação declaratória; ação anulatória; ação consignatória;
mandado de segurança; ação de execução fiscal e medida cautelar fiscal.“
(ABRAHAM, 2018, p. 411).

No que tange o procedimento judicial, têm-se que esse:
Contempla medidas judiciais que podem ser promovidas tanto pelo
contribuinte como pela Fazenda Pública, tais como: ação declaratória; ação
anulatória; ação consignatória; mandado de segurança; ação de execução
fiscal e medida cautelar fiscal. (ABRAHAM, 2018, p. 412).

Contudo, o que a experiência rotineira vem mostrando, é que as etapas do
processo tributário mostram-se complexas e burocráticas, onde o grande número
de normas para regulamentar suas disciplinas, aliado ao sistema ineficaz de
resgate da dívida devida, contribuem para agravar a taxa de congestionamento
dos processos de execução fiscal.
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3 Transação tributária e o interesse público
Os dados sobre as execuções fiscais são impactantes, conforme se extrai dos
Relatórios “Justiça em Números”, realizado pelo CNJ e trata das informações
referentes a estatísticas judiciárias atuais, bem como traz ainda dados referentes
ao “PGFN em números”, onde esse ultimo aponta em seu bojo, informações
referentes às dividas executadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
ano de 2018 e apresenta como resultado natural para o quadro, a morosidade
ocasionada pelo excesso de judicialização, bem como, pela ineficiência na
utilização dos métodos tradicionais de resolução de litígios.
Nesse contexto, a transação tributária apresenta-se como um instrumento apto
a viabilizar a utilização de métodos alternativos para solução de litígios de na
atual conjuntura.

3.1 Judicialização tributária e a falência dos métodos tradicionais
O positivismo jurídico utilizado de maneira literal, sem observância das evoluções
sociais e dos princípios e normas fundamentais e estruturantes da sociedade, podem
ocasionar diversas distorções na aplicação prática das leis positivadas, gerando, assim,
um distanciamento entre a norma posta e os seus efeitos práticos na sociedade.
Assim, se faz necessário, ao aplicar uma norma, a observância da Constituição
Federal de 1988, visto que essa é o fundamento supremo de validade da ordem
jurídica inteira. (KELSEN, 1998).
Sob essa perspectiva, é válido analisar, que em se tratando de conflitos de
natureza tributária, faz-se necessário a observância de princípios constitucionais,
como, por exemplo, legalidade, celeridade, duração razoável do processo e
indisponibilidade do crédito público.
Entretanto, o que vem se percebendo, é que o princípio constitucional da duração
razoável do processo, na esfera tributária é ferido desde o âmbito administrativo.
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Nesse sentido, destaca-se a Exposição de Motivos Interministerial nº 00204/2008MF, da Minuta do Projeto de Lei nº 5.082/2009, onde o Ministério da Fazenda
apresenta os números do estoque de dívida ativa da União Federal e o seu
percentual de arrecadação via execução fiscal:
Hoje se estima, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que
a fase administrativa do processo tributário tenha, em média, uma duração
de 04 anos para ser concluída e a fase judicial, 12 anos. Esse fato, somado
à ineficácia da execução fiscal dos créditos tributários, explica, em boa
medida, o fato de que menos de 1% do estoque da dívida ativa da União de
R$ 400 bilhões de reais ingressa nos cofres públicos a cada ano por essa via,
sendo que o percentual do ingresso não ultrapassa a dois vírgula cinco por
cento do estoque (R$ 9,6 bilhões de reais de arrecadação em 2006), mesmo
com as medidas de parcelamento adotadas (REFIS, PAES e PAEX) e com a
incorporação dos depósitos judiciais.
O estoque da dívida ativa da União, incluída a da Previdência Social, já alcança
a cifra de R$ 600 bilhões de reais e, uma vez incorporado o que ainda está
em litígio administrativo, chega-se à impressionante cifra de R$ 900 bilhões
de reais. Esse número representa 1,5 vezes a arrecadação da União de 2006
e, apenas no âmbito da arrecadação federal, cerca de metade do PIB do país.
(BRASIL, 2009, p. online).

Nesse sentido, a 14ª edição do relatório Justiça em Números, preparada pelo
Conselho Nacional de Justiça, traz (também) estatísticas jurídicas oficiais
acerca da taxa atualizada de congestionamentos dos processos no âmbito das
execuções fiscais:
A maior parte dos processos de execução é composta pelas execuções fiscais,
que representam 74% do estoque em execução.
Esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de
congestionamento do Poder Judiciário, representando aproximadamente
39% do total de casos pendentes, e congestionamento de 92% em 2017 - a
maior taxa entre os tipos de processos constantes nesse Relatório. (CNJ, 2018).
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Dentro desse quadro caótico, observa-se que o excesso de judicialização é uma
prática historicamente reiterada, o que repercute de maneira concreta para agravar
os quadros de morosidade na solução das demandas ajuizadas, nesse sentido:
Historicamente as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal
fator de morosidade do Poder Judiciário. O executivo fiscal chega a juízo
depois que as tentativas de recuperação do crédito tributário se frustraram
na via administrativa, provocando sua inscrição na dívida ativa. Dessa forma,
o processo judicial acaba por repetir etapas e providências de localização do
devedor ou patrimônio capaz de satisfazer o crédito tributário já adotadas,
sem sucesso, pela administração fazendária ou pelo conselho de fiscalização
profissional. Acabam chegando ao Judiciário títulos de dívidas antigas e,
por consequência, com menor probabilidade de recuperação. (CNJ, 2018).

Não há na atual legislação uma determinação expressa para a duração razoável
do processo, o que gera uma imprevisibilidade referente ao mérito das demandas,
ocasionando um sentimento de insegurança jurídica e altos custos para todos
os envolvidos na relação processual.
Posto isso, pontua Arruda Alvim (2011):
O que se preconiza atualmente é que o Estado não é o único – e, algumas
vezes, sequer é o mais adequado ente vocacionado para esta função, que
pode muito bem ser exercida por particulares, algumas vezes com resultados
mais proveitosos do que aqueles obtidos no âmbito do judiciário (ALVIM,
2011, p.197).

Assim, a estrita legalidade termina por limitar excessivamente a atuação da
própria Administração Pública, não permitindo que essa possa adotar outros
métodos para solucionar conflitos no âmbito tributário quando, na verdade, esse
deveria valer-se de todos os métodos judiciais e extrajudiciais para agilizar a
prestação jurisdicional, e garantir, consequentemente, os direitos fundamentais.
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O problema referente ao excesso de formalismo no processo tributário não é
algo recente, dessa forma, ao fazer um recorte histórico da reforma do Tributária
ocorrida em 1965, é preciso ter em mente que essa se deu em um momento
em que o Estado passava pelo início de uma Ditadura Militar, de modo que:
Claramente, assim, o Federalismo Fiscal restou afetado. A União que
centralizava a maior parte dos recursos em seu poder, tendo em vista o
então regime autoritário vigente à época, detinha também o poder de alterar,
unilateralmente, as regras de repartição de suas próprias receitas tributárias.
(SANTOS, 2015, p. online).

Nesse sentido, percebe-se que a estrutura tributária a que estamos vinculados
hoje, é produto de um momento histórico marcado pela centralização política
e judiciária, não existindo, nessa conjuntura margem para discricionariedade
por parte do aplicador da norma.
Visando assegurar o direito Constitucional do acesso a informação, postulado
no art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
publicou em 2019, a edição do PGFN em Números, onde esse trata de forma
objetiva, dos dados referentes a atuação desse órgão no ano de 2018, de modo
que, segundo esse relatório
“O estoque atual desses créditos é de quase R$ 2,2 trilhões, envolvendo
5,4 milhões de devedores agregados. Deste montante, cerca de 44,8% são
classificados como irrecuperáveis “ (PGFN, 2019).

Considerando o volume de processos que tramitam nas varas, aliado a pouca
eficiência no retorno desses valores devidos aos cofres públicos, têm-se como
consequência natural, uma caótica taxa de congestionamento desses processos.
Essa afirmação, torna-se comprovada pelo CNJ:
Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 39% do
total de casos pendentes e 74% das execuções pendentes no Poder Judiciário,
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com taxa de congestionamento de 91,7%. Ou seja, de cada cem processos de
execução fiscal que tramitaram no ano de 2017, apenas 8 foram baixados.
Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Poder
Judiciário cairia 9 pontos percentuais, passando de 72% para 63% em 2017.
(CNJ, 2018).

Em se tratando de crédito tributário, merece destaque o Capítulo III, Título
III, Livro II do CTN, onde esse trata de um rol exemplificativo de garantias e
privilégios do crédito de natureza tributária, como por exemplo, a preferência
do crédito tributário em relação aos demais, ressalvados aqueles decorrentes da
relação e acidente de trabalho. No entanto o que se comprova na prática, através
dos dados acima expostos, é que essas garantias e privilégios correspondem a
um mero formalismo, gerando pouca eficácia na prática forense.
3.2 A transação tributária e os meios alternativos de resolução de litígios
Para que se possa compreender de uma forma mais concreta sobre o instituto
da transação tributária, pode-se aferir o seguinte conceito:
Então, infere-se que a transação em matéria tributária consiste em proposta de
um acordo estabelecido pela Administração Pública, com base em uma norma
legal, em que se objetiva pôr fim a um litígio, seja judicial ou administrativo
ou determinar qual interpretação de uma norma seria a correta, que verse
sobre o pagamento de crédito fiscal envolto em controvérsia. Poderiam, nessas
situações, ser feitas concessões por parte da Administração Pública, sempre
tendo em vista o interesse maior, ou seja, o interesse público, consubstanciado
numa efetiva e justa satisfação do crédito tributário. (MARTINS FILHO,
2008, p. 20).

O regime jurídico a ser aplicado aos entes públicos depende da análise do caso
em concreto, assim, em se tratando de interesses indisponíveis, como é o caso dos
créditos tributários, esses podem ter um tratamento especial. De forma que, caso
sejam objeto de transação, essa opção deve estar expressa em lei, pois o fato de
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um direito ser absolutamente indisponível não aduz dizer que nenhum aspecto
referente a ele não possa ser objeto de transação. (BATISTA JUNIOR, 2007).
Assim, tanto no âmbito do Direito Tributário como no âmbito do Direito Civil,
a transação corresponde a uma forma de pôr fim a um litígio presumindose concessões por ambas as partes, podendo essa transação ser judicial ou
extrajudicial. O ponto diferenciador é que, no primeiro corresponde a uma
forma de extinção do crédito tributário, ao ponto que no último é apenas uma
constituição de um negócio jurídico. (VALENTE, 2016).
A natureza jurídica da transação tributária, conforme preceitua a doutrina
de Natália de Nardi Dacomo (2009), corresponde a uma norma individual e
concreta. Logo, para o estudo desse instituto, é necessário fazer uma interpretação
sistêmica, tendo em vista, a observância dos princípios da indisponibilidade do
crédito tributário e legalidade.
Dito isto, pode-se qualificar o interesse público como o interesse da coletividade,
sendo, portanto, inalienável. Assim, a indisponibilidade do interesse público
estabelece uma relação direta com o princípio da legalidade, tendo em vista,
que é a lei quem determina, no caso concreto, o interesse público e em que
circunstância a Administração Pública poderá dele dispor. (COLARES, 2017).
Dessa forma, o exercício da supremacia do interesse público não pode validar
o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos. Portanto, é errônea a ideia
que põe os interesses público e privado em posições divergentes, pois todos, e
não somente o particular, devem respeitar os direitos e garantias fundamentais
como uma forma de validação da própria Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.
Destarte, vale ressaltar o art. 3º da CRFB/88:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
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II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988, p. online).

Nesse artigo, resta consagrado os fundamentos e objetivos da República Federativa
do Brasil, sendo, portanto, seu objetivo fundamental, pois, é desse dispositivo
legal que se extrai o interesse público. (GABARDO, 2009).
Dentro dessa perspectiva, inúmeras são as soluções buscadas pela própria
Administração Pública com vistas a fazer valer os direitos e garantias fundamentais.
Nesse aspecto, é relevante destacar a atuação da PGFN no exercício fiscal de 2018,
onde esse obteve um índice de êxito na cobrança da Dívida Ativa da União de
22,13%, onde nesse número se enquadram os créditos inscritos nos últimos cinco
anos e que estão parcelados , garantidos ou já foram recuperados. (PGFN, 2019).
Em seu relatório anual, a PGFN ressalta ações realizadas por ela e que contribuíram
para a recuperação de créditos, dessa maneira pode-se citar as seguintes atuações:
a edição da Lei nº 13.606/2018, cuja regulamentação se dá pela portaria nº 33/2018
(trata da adoção de novas estratégias administrativas e judiciais para cobrança
do crédito); o canal de denúncias patrimoniais (nesse qualquer pessoa pode
contribuir emitindo informações sobre contribuintes); o sistema PGFN Analytics
(consiste em um sistema de diligenciamento automático); a criação de uma
nova plataforma de atendimento (Regularize); o ingresso no Sistema Brasileiro
de Inteligência; utilização de procedimentos de exclusão de parcelamentos
especiais com contraditório prévio; o aprimoramento do controle de prescrição;
as ações de capacitação em investigação patrimonial; a realização de consultas
e audiências públicas sobre Cadastro Fiscal Positivo da PGFN e a realização de
novas notificações de primeira cobrança. (PGFN, 2019).
Dentre as medidas realizadas, merece destaque, para o presente trabalho, as
consultorias realizadas pela Coordenação Geral de Assuntos Tributários –
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CAT (PGFN, 2019), podendo-se destacar a minuta do anteprojeto de lei que
regulamenta a transação de créditos tributários, assim, o que se percebe, nessa
atuação, é uma tentativa de evolução e desburocratização, através da adoção de
novos métodos para resolver litígios.
Entretanto, não se pode deixar de fazer uma crítica pertinente as atuações acima
citadas, tendo em vista, que em sua suma maioria, tratam-se de procedimentos a
serem adotados quando já existe um processo ajuizado. Dessa forma, as inovações
trazidas pela PGFN apenas reiteram a utilização dos meios tradicionais para
resolução de conflitos, não gerando assim, grandes e consideráveis mudanças para
o sistema tributário, pois o que se percebe, na prática, é a falta de comunicação
entre processo judicial tributário e administrativo como uma justificativa para
tornar o ajuizamento algo indispensável.
Portanto, os incentivos fiscais elencados no art. 14 da LRF (Lei de Responsabilidade
Fiscal), bem como, os procedimentos adotados pela PGFN no ano de 2018 em nada
se confundem com os ditames da transação, onde essa última visa se constituir
como um instrumento apto a realizar uma solução entre a Administração
Tributária e o particular.
Nesse aspecto, o CTN foi claro ao elencar a Transação Tributária como uma
hipótese de extinção do crédito tributário, entretanto a lacuna que se observa (e
que pode ser facilmente sanada), consiste no fato de que não há menção alguma
para o procedimento sob o qual deve-se desenvolver, na prática, a transação
tributária, qual seja, se através da conciliação, mediação ou arbitragem. Para
tanto, faz-se necessário a edição de uma lei ordinária, com vistas a conferir mais
segurança jurídica a todas as partes envolvidas no litígio.
Desse modo, a transação tributária corresponde a vontade da lei, e não
simplesmente ao desempenho de uma liberdade, tendo em vista que a legislação
dita os limites para a atuação do agente público possa agir com o escopo de
atingir a melhor solução. Pois se a administração pode reconhecer a existência
de um direito em juízo, consequentemente, ela também poderá transacionar ele
através da conciliação, mediação ou arbitragem. (FIORENZA, 2010).
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Portanto tem-se que a transação tributária é uma figura que incentiva a
participação das partes para que todos os sujeitos envolvidos (devendo esses
serem maiores e capazes), participem da decisão final que porá fim ao litígio.

4 Meios alternativos para resolução de conflitos no direito tributário
O presente capítulo esboça acerca dos meios alternativos para a resolução de
conflitos, onde de maneira sintética foi traçado o conceito de cada instituto
e delimitado a legislação pertinente a sua matéria. Ademais, foi analisada a
viabilidade da aplicação desses no âmbito tributário.

4.1 O código de processo civil e o advento dos métodos alternativos para
resolução de conflitos
O Código de Processo Civil de 2015 traz normas ao longo do seu texto normativo
que reafirmam a importância da resolução de conflitos, através da utilização
de técnicas alternativas de composição, de modo que essas normas decorrem
diretamente de garantias asseguradas na Constituição Federal de 1988, visto que,
no que concerne aos litígios de natureza tributária, os direitos e deveres envolvidos
não devem fugir da âmbito da inafastabilidade da prestação jurisdicional e da
estrita legalidade, assim, é dever do Estado zelar, para que, dentro das metas do
processo justo, ocorra a efetividade da tutela jurisdicional, visto que se essa não
ocorre, não se pode falar em acesso efetivo a justiça. (THEODORO JÚNIOR,
2016).
Dito isto, de maneira expressa o CPC/15 elenca maneiras autocompositivas e
heterocompositivas em seu art. 3º:
Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos
conflitos.
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§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos
e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
(BRASIL, 2015, p. online).

Assim, é inegável que o CPC/15 apresenta uma abertura a legislação adjetiva, de
modo que, para que a autocomposição e a heterocomposição sejam efetivamente
realizadas, têm-se, como parâmetro, o oferecimento do maior número possível
de instrumentos que permitam a participação efetiva das partes com vistas a
obter uma solução mais justa e democrática para as lides.
Desse modo, o particular tem relevante participação na resolução de demandas
judiciais, sendo esse “será livre para não só usar o remédio institucional fornecido
pelo Poder Judiciário, como se valer da autocomposição da lide em suas diversas
manifestações (transação e conciliação), ou, ainda do juízo arbitral”. (THEODORO
JUNIOR, 2016, p. 72).
Trazendo para o contexto tributário, é relevante ressaltar o art. 1º da Lei 6.830/80,
qual seja:
“Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”
(BRASIL, 1980, p. online).

Dessa forma, é inegável a importância da comunicação entre mais de um
dispositivo normativo, nesse sentido Marcelo Ricardo Escobar (2017), expõe
acerca da relevância da comunicação mais de um dispositivo normativo, pois
“o fato de ser fechado estruturalmente, relativamente e seus instrumentos, não
quer dizer indiferente aos demais sistemas, ao entorno que o cerca, que é a
sociedade”. (ESCOBAR, 2017, p. 28).
Portanto, é com o advento do CPC/15 que esses métodos alternativos ganham
maior visibilidade e importância para todo o ordenamento jurídico, de certo
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que, negar a repercussão jurídica desses para a legislação tributária, seria o
equivalente a fechar os olhos para o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais.
Entretanto, em visita ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania), restou constatado após diálogo com a Secretária Rita Maria de Sousa
Almeida Oliveira, que os métodos ofertados pelo CPC/15 não são utilizados
no Estado do Piauí para solucionar litígios que envolvam matérias tributárias.

4.2 Meio alternativo de heterocomposição de litígios: arbitragem
A arbitragem é um dos meios mais antigos para composição de conflitos pela
solução de um terceiro (imparcial), visto que, embora aparente ser um instituto
novo, tendo em vista que a sua positivação ocorreu com o advento da Lei nº
9.307/96, este não é tão recente quanto preceitua uma parte da doutrina, pois
conforme exposto na obra de Marcelo Ricardo Escobar (2017):
“A arbitragem envolvendo a Administração Pública está umbilicalmente ligada
à história do Brasil, desde o seu descobrimento, defesa de bens públicos, e
até indenizações decorrentes de guerras.” (ESCOBAR, 2017, p. 96).

Posto isso, Fredie Didier Jr. (2017) define a arbitragem como:
Técnica de solução de conflitos mediante a qual os conflitantes buscam em uma
terceira pessoa, de sua confiança, a solução amigável e “imparcial” (porque
não feita pelas partes diretamente) do litígio. É, portanto, heterocomposição”.
(JR, 2017, p. 192).

Dessa forma a arbitragem, caracteriza-se por ser um equivalente jurisdicional
(BRITO, 2017), apresentando-se, dessa forma, como uma alternativa célere para
solucionar litígios, com vistas a melhorar o quadro caótico do atual Judiciário,
marcado por inúmeras demandas judiciais não solucionadas.
Posto que, conforme leciona a doutrina de Ada Pellegrini Grinover (2007):
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Logo se percebeu, porém, que o Estado não seria capaz de dirimir toda a massa
de controvérsias levada aos tribunais. E voltou a renascer o interesse para as
modalidades não jurisdicionais de solução de conflitos, tratadas como meios
alternativos de pacificação social. Esses meios alternativos de solução das
controvérsias podem ser extrajudiciais, mas mesmo assim se inserem no amplo
quadro da política judiciária e do acesso à justiça; pode-se falar, portanto, de
uma justiça não estatal, mas que também não é totalmente privada. Ou seja,
de uma justiça pública não-estatal. (GRINOVER, 2007, p. 14).

De modo que, com o advento da Lei 9.307/1996 percebe-se a normatização
da submissão de conflitos de interesses envolvendo entidades públicas a uma
composição extrajudicial via arbitragem. (MOREIRA NETO, 2007).
Assim, para a análise do instituto da arbitragem no atual ordenamento jurídico,
é notório que as regras que buscam relacionar os campos interpretativos entre
arbitragem e Direito Tributário não podem ser analisadas de maneira isolada, assim,
faz-se sempre relevante uma análise sistêmica, seja tomando nota da cronologia, bem
como, do aparato jus positivo em que essa foi construída, visto que, a arbitragem
já se encontra consolidada em diversas áreas da Administração Pública.
Dessa forma, em validação aos argumentos que afirmam a utilização da arbitragem
para solucionar conflitos no âmbito da Administração Pública, ressalta-se o
art. 5º da CF/88, onde nesse referido dispositivo não há menção expressa do
monopólio da jurisdição estatal, podendo a previsão expressa a tal permissão, ser
encontrada no art. 12, §2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), qual seja:
§ 2º Os Estados e os Municípios deverão, no prazo de três anos, a contar da
promulgação da Constituição, promover, mediante acordo ou arbitramento,
a demarcação de suas linhas divisórias atualmente litigiosas, podendo para
isso fazer alterações e compensações de área que atendam aos acidentes
naturais, critérios históricos, conveniências administrativas e comodidade
das populações limítrofes. (BRASIL, 1988, p. online).
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Ressalvado que, a arbitragem que envolva o Poder Público não pode ser sigilosa,
nem confidencial, de modo que, não é possível, no âmbito da Administração
Pública a utilização de arbitragem por equidade, restando, nesse caso, a utilização
da arbitragem por legalidade (BRITO, 2017), pois deve ser observado o princípio
constitucional da publicidade.
No que concerne o tratamento jurisprudencial a matéria, é pertinente fazer
menção ao julgado do Superior Tribunal de Justiça ao Recurso Especial nº
904.813, onde a referida corte entende que não há vedação a utilização da
arbitragem no âmbito do Poder Público pelas Sociedades de Economia Mista.

4.2.1 Arbitralidade tributária
Preliminarmente faz-se relevante ressaltar a pesquisa realizada pelo CNJ no ano
de 2011, cujo título é “A execução fiscal no Brasil e o impacto no Judiciário”, onde
a partir dessa foi possível concluir em dados técnicos a ineficiência da prestação
jurisdicional fornecida pelo Poder Judiciário no âmbito das demandas tributárias,
de modo que “a proposição da medida Arbitragem entre Fisco e Contribuinte
como medida para desobstruir o Judiciário e para dar maior agilidade às ações
recebeu o apoio de 71,5% dos respondentes da pesquisa”. (CNJ, 2018).
No que tange a legalidade, a justificativa de que falta uma lei complementar
autorizativa é algo plenamente possível, desde que seja editada, dessa forma, é
questão de inciativa administrativa. Nesse sentido, Marcelo Ricardo Escobar
(2017) exemplifica a Lei Complementar n. 468/2009, onde essa, se aprovada,
passaria a prever expressamente a arbitragem na seção que dispõe sobre as
demais modalidades de extinção do crédito tributário.
Outro argumento recorrente para a afirmação da não utilização de Arbitragem
no âmbito tributário diz respeito a indisponibilidade do crédito tributário, onde
para Heleno Torres (2008) a indisponibilidade não residiria no crédito tributário
em si, mas na atividade de cobrança do crédito tributário, que é prevista em
lei, e em conformidade com os parâmetros estabelecidos em lei, dessa forma,
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não seria a obrigação tributária que seria decidida pelos árbitros, mas o litígio,
conforme estabelece o art. 171 do CTN.
Assim, ao tomar nota da Lei de Arbitragem, observa-se, já no seu art. 2º, que
a arbitragem que envolva a administração pública respeitará o princípio da
publicidade, entretanto, em ocorrendo algum caso de sigilo, esse deverá ser
fundamentado e publicado pela autoridade pública, restando as instituições arbitrais
apenas a divulgação de dados básicos do procedimento. (ESCOBAR, 2017).
Avançando um pouco mais na análise da matéria, têm-se uma primeira vantagem
ao escolher a arbitragem tributária, qual seja, a supressão do voto para efeitos de
desempate pelo presidente das sessões dos tribunais administrativos tributários
(p. ex CARF), assim, para que o resultado na esfera arbitral seja imparcial a
escolha dos árbitros deve ser imparcial.
O que se percebe na atualidade é que existem indícios de que a arbitragem já
vem sendo utilizada no âmbito tributário, de modo que, ao prever que os atos
expedidos pelas autoridades administrativas constituem (também) legislação
tributária, conclui-se que a arbitragem encontra-se prevista no âmbito da
Câmara de Conciliação a Arbitragem da Administração Federal, mas para
a sua utilização ainda carece de regulamentação, já que dentro da atuação
da AGU, por exemplo, é possível que a solução de controvérsias de natureza
jurídica entre órgãos e entidades da Administração federal por meio tanto da
conciliação quanto da arbitragem.
Posto isso, no âmbito do direito tributário internacional, o procedimento arbitral
se aplica nos casos de dupla tributação internacional, de modo que a solução fica
a cargo de um terceiro, ou até mesmo de uma comissão arbitral. (BRASIL, 1973):
Assim, nos tratados para evitar a dupla tributação já firmados pelo Brasil com
países que já anuíram em aditá-los para inserir a possibilidade da arbitragem
de questões tributárias, entendemos que essa seria uma providência latente
e possível para ampliar a aplicação do instituto no Brasil, sem que haja
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necessidade de qualquer a provação legislativa no âmbito interno, que não
a tramitação legislativa dos próprios aditivos aos tratados. (ESCOBAR,
2017, p. 265).

Para a aplicação da arbitragem, no caso concreto, faz-se necessário a observância
do montante no caso concreto, para que seja então definida a autoridade
Administrativa competente para resolver a matéria (VALENTE, 2016).
No que concerne a utilização do instituto no âmbito tributário, têm-se o exemplo
dado por Jonanthan Barros Vita (2015), a formatação material da decisão arbitral
para mitigação do seu impacto tributário, ou seja, esse possibilidade pode ser
verificada no caso de o laudo arbitral não determinar o pagamento de lucros
cessantes (sob o quais haveria a incidência de imposto de renda), para em seu
lugar, definir o pagamento de danos morais.
Outro exemplo mais costumeiro, para a aplicação da arbitragem tributária seria
no aspecto da valoração de bens sob constrição judicial no que diz respeito a sua
alienação em hasta pública, ou seja, se fisco e contribuinte não concordam com
a avaliação dos bens (seja quando penhorados ou no momento da sua alienação
judicial), poderiam as partes (fisco e contribuinte) utilizar a arbitragem para
compor a controvérsia, de modo que esse seria um instrumento viável para que
se chegue a um consenso sobre o valor dos referidos bens. (CARVALHO, 2008).
Dito isto, é válido ressaltar que a arbitragem tributária já é uma realidade presente
em vários países, seja para dirimir eventuais distorções que possam ocorrer em
relação a bitributação, ou até mesmo em negociações diretas entre a Fazenda
Pública e seus contribuintes.
Dito isto, vale ressaltar a dissertação de mestrado de Marcelo Ricardo Escobar
(2017), onde esse expôs que em Portugal, houve uma consolidação da Arbitragem
envolvendo a Administração Pública, através da implementação de uma legislação
inovadora em relação a arbitragem tributária:
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A introdução da arbitragem tributária em Portugal visou três objetivos
principais: (i) reforçar a tutela eficaz dos direitos e interesses legalmente
protegidos dos sujeitos passivos; (ii) imprimir maior celeridade na resolução
de litígios que opõem a administração tributária ao sujeito passivo; e (iii)
reduzir a pendência de processo nos tribunais administrativos e fiscais.
(ESCOBAR, 2017, p. 213).

Assim, percebe-se que com a doação de tal procedimento buscou-se simplificar
o procedimento para torná-lo mais eficaz.

4.3 Meio autocompositivo de solução de litígios: mediação e conciliação
Preliminarmente faz-se necessário pontuar que a solução negocial é, sobretudo,
um instrumento de desenvolvimento da cidadania, pois permitem que as partes
construam a decisão jurídica que irá regular suas relações.
O CPC/15 regula a mediação e a conciliação em seus artigos de 165 a 175,
assim, o atual sistema de direito processual é estruturado de tal modo que a
autocomposição seja estimulada tanto na via judicial como extrajudicial.
Dessa forma, Fredie Didier Jr (2017) define a mediação e conciliação:
São formas de solução de conflito pelas quais um terceiro intervém em um
processo negocial coma função de auxiliar as partes a chegar à autocomposição.
Ao terceiro não cabe resolver o problema, como acontece na arbitragem: o
mediador/conciliador exerce um papel de catalisador da solução negocial
do conflito. Não são, por isso, espécies de heterocomposição do conflito;
trata-se de exemplos de autocomposição, com a participação de um terceiro.
(DIDIER JR., 2017, p. 308).

Assim, o conciliador tem uma participação mais ativa, posto que pode sugerir
possíveis soluções ao litígio, sendo essa mais indicada para quando não havia
vínculo anterior entre as partes; na mediação, técnica indicada para quando
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existia um vínculo prévio entre as partes, o mediador não pode propor soluções
ao problema em questão (DIDIER JR, 2017).

4.3.1 Conciliação e mediação tributárias
Preliminarmente a análise da matéria, faz-se necessário uma leitura do art. 1º
da Lei 13.140/15, onde essa dispõe sobre a mediação entre particulares, bem
como sobre a autocomposição de conflitos na esfera da Administração Pública:
Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias
entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da
administração pública.
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por
terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes,
as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para
a controvérsia. (BRASIL, 2015, p. online).

Nesse sentido, em resposta as inúmeras críticas que esses métodos enfrentam,
conclui-se naturalmente, que não há obstáculos insuperáveis à aplicação da
mediação e da conciliação em matéria tributária e créditos da Fazenda Pública,
fazendo-se imprescindível, a edição de lei específica em cada Estado Federado.
(COLARES, 2017).
Dessa forma, dentro da Administração Pública, existem instrumentos aptos a
serem utilizados no âmbito da autocomposição, nesse sentido:
Ao contrário do que se diz amiúde, diversos instrumentos jurídicos podem
ser acionados para outorgar poder à Administração Pública nessa área,
o que lhe confere considerável capacidade de negociação. Dentre esses
instrumentos, a transação é o de maior repercussão, por facultar às partes
o poder de fazer concessões mútuas, permitindo-lhes construir as soluções
consensuais das controvérsias.
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Mas não só a transação. Dentro do procedimento de mediação ou de conciliação
pode-se facultar à Administração, mediante autorização legal, recorrer à dação
em pagamento, à compensação, à remissão, à moratória, à anistia e à transação
enquanto ferramentas eficazes. (COLARES, 2017, p. online).
Nesse caso, deve-se observar a lei autorizativa de cada ente Federado, tomando
como base legal e jurídica, os princípios constitucionais legalmente previstos.
Assim, a mediação e a conciliação colocam o particular e o Estado frente-afrente, o que ocasiona uma facilitação no diálogo entre as partes, gerando,
como produto, celeridade nas transações tributárias, bem como efetividade na
prestação jurusdiconal.
Conforme exposto, os meios tradicionalmente utilizados para resolução de
conflitos no âmbito tributário restam ineficazes e onerosos, de modo que, não
aceitar os atuais métodos em nada contribui para a busca de uma justiça eficaz.
Portanto, os requisitos para permitir a autocomposição de litígios tributários,
é que exista autorização normativa, bem como que os procedimentos de
mediação e conciliação resguardem os princípios constitucionais, o que se
configura como algo possível.

5 Considerações finais
Os métodos alternativos, quais sejam, a conciliação, a mediação e a arbitragem
correspondem a uma opção ofertada pelo ordenamento jurídico brasileiro, com
vistas a obter uma solução mais democrática, célere e que respeite a duração
razoável do processo. Percebe-se que é com o advento do Código de Processo
Civil de 2015, que esses institutos ganham visibilidade, passando, dessa forma, a
não somente ofertar uma opção aos sujeitos processuais, mas também, a nortear
toda a condução processual, tendo em vista que o próprio CPC/15 enaltece esses
institutos como basilares de toda a condução processual.
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Entretanto, não foram todos os ramos do Direito que recepcionaram esses institutos,
que embora tenham ganhado visibilidade a pouco tempo, conclui-se que sempre
fizeram parte ordenamento jurídico brasileiro, ainda que indiretamente, tendo
em vista que a Constituição Federal de 1988, por ser o fundamento de validade
de todo a ordem posta, enaltece os princípios da legalidade, celeridade, duração
razoável do processo e indisponibilidade do crédito público. Dito isto, fazer valer
os princípios a pouco citados, é diretamente, ofertar dentro de todos os ramos
jurídicos, a possibilidade de diálogo com instrumentos que os tornem concretos.
Nesse sentido, considerando que os institutos discorridos ao longo do trabalho,
não foram recepcionados no campo processual tributário, as matérias discutidas
nessa seara só possuem os métodos tradicionais para resolver suas demandas. Isto
posto, o que se percebe hoje, é que o princípio da duração razoável do processo é
ferido desde o contexto administrativo, podendo essa afirmação ser comprovada
através da análise da Exposição de Motivos Interministerial nº 00204/2008-MF,
da Minuta do Projeto de Lei nº 5.082/2009, bem como dos relatórios anuais
realizados pelo CNJ, qual seja, o “Justiça em números”, e os relatórios realizados
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, qual seja “o PGFN em números”.
Assim, o que se comprova é que a estrutura tributária possui traços que permitem
a utilização dos métodos alternativos, de modo que a transação por estar elencada
no art. 156 do CTN, apresenta-se não somente como uma hipótese de extinção
do crédito tributário, como também um canal que permite o diálogo entre o
Direito Tributário e os métodos alternativos. Posto isto, a lacuna existente, e
que pode ser sanada por meio da edição de uma lei ordinária, baseia-se no fato
de que não há determinação legal para qual o procedimento sob o qual devese reger a transação, se por conciliação, mediação ou arbitragem. Logo, tudo
dependerá da discricionariedade do legislador competente para tal matéria.
Pelos conceitos e institutos analisados, bem como diante de todas as informações
apresentadas no presente trabalho, resta demonstrada a importância dos métodos
alternativos, que estão presentes no CPC/15, ainda que não estejam consolidadas
na seara tributária. Ocorre que não depende somente de uma atualização legal,
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mas, também, de uma mudança de paradigmas sociais diante da maçante cultura
de judicialização das demandas.
Portanto, conclui-se que os métodos alternativos na esfera tributária em nada
adianta serem legalmente regulamentados se não forem acolhidos pela comunidade,
logo, a cooperação social é imprescindível para o desenvolvimento de uma nova
forma de discutir as demandas nessa seara. Assim, é se valendo das estruturas
conjugadas da CRFB/88, do CPC/15, do CTN, da lei 13.140/15 e da lei 9.307/96,
que se poderá, através do diálogo dessas fontes, efetivar os direitos constitucionais.
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RESUMO: Cotidianamente, o brasileiro vê notícias envolvendo ações criminosas com a participação de importantes nomes
da política e empresários sendo televisionadas, como muito antes não acontecia. E o mais importante, sendo investigados
pelos Órgãos Públicos, respondendo criminalmente por esses atos. Os chamados “crimes do colarinho branco” deixarem
de serem cifras douradas, tornando- se objetos de processos criminais, os quais configuram a “macrocriminalidade”,
matéria de estudo do Direito Penal Econômico, caracterizando-se por delitos de enorme proporção econômica que afetam
interesses supraindividuais e a própria existência do Estado, sendo essa a razão deste artigo científico: elucidar o que é
macrocriminalidade, qual a sua importância, e o que o Estado pode fazer para combatê-la. Para isso, foi realizada pesquisa
bibliográfica de importantes juristas e pesquisadores atentos a essa realidade, assim como relatórios que ofereceram fontes
demonstrativas a respeito da corrupção e de seus efeitos devastadores em importantes áreas do país como a segurança
pública, finalizando-se o artigo com as proposições de autores sobre formas de enfretamento a fim de reprimir a
macrocriminalidade, tais como a coparticipação do juiz na produção de provas durante a fase instrutória do processo.
Palavras-chave: macrocriminalidade; corrupção; provas.
ABSTRACT: Every day, the Brazilian sees news involving criminal actions with the participation of important names in
politics and businessmen being televised, as it did not before. And most importantly, being investigated by Public Agencies,
criminally responding for these acts. The so-called “white collar crimes” cease to be golden figures, becoming objects of
criminal proceedings, which configure “macrocriminality”, a subject of study of Economic Criminal Law, characterized by
crimes of enormous economic proportion that affect interests supraindividuals and the very existence of the State, which
is the reason for this scientific article: to elucidate what is macro-crime, what is its importance, and what the State can do
to combat it. For this, bibliographic research was carried out by important jurists and researchers aware of this reality, as
well as reports that offered demonstrative sources about corruption and its devastating effects in important areas of the
country such as public security, ending the article with the authors’ proposals on ways of coping in order to repress macrocriminality, such as the judge’s co-participation in the production of evidence during the investigative phase of the process.
Key words: macrocriminality; corruption; evidences.
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Introdução
A macrocriminalidade é uma forma de delinquência estudada pelo Direito Penal
Econômico que trata de crimes de ordem financeira, pouco explorada na seara
criminalística nacional, ainda que seu objeto de estudo não seja recente, suas
consequências são exploradas todos os dias na mídia, sendo a corrupção um
exemplo moderno da macrocriminalidade, eis o porquê do titulo escolhido. O
interesse por essa pesquisa buscou a compreensão da problemática e a elucidação
dos seus desafios em face do contexto atual, no qual, a macrocriminalidade
representa a movimentação de cifras bilionárias e o envolvimento de uma intensa
organização criminosa no seu cometimento.
O presente Artigo Científico está estruturado em 4 (quatro) capítulos.
No primeiro capítulo elenca-se os autores do delito, o objeto delimitador que
representa o verbo do tipo e a vítima, aquela que sofre a ação criminosa, na
macrocriminalidade. Expondo que os crimes praticados são aqueles que englobam
a corrupção, seus autores são figuras de poder econômico e político, enquanto
que a vítima é a própria administração pública, a justiça e a coletividade. Desta
razão advém o prefixo “macro”, posto que se tratam de esquemas criminosos que
visam dominar mercados econômicos, alcançar cifras bilionárias e subverter o
sistema, pois, precisam garantir a impunidade de suas ações.
Por conseguinte, no segundo será feita uma breve abordagem sobre a corrupção
e percepção dos efeitos maléficos que essa provoca, uma vez que os crimes que a
engloba são devastadores, não é preciso muito pra se concluir dessa maneira, a
realidade é tangível, mais da metade da população não possui nível fundamental
completo de escolaridade, fruto de desmandos das esferas administrativas em
garantir o uso devido das verbas públicas nas escolas, atraso do pagamento de
salários dos professores que ainda são vítimas de agressões por parte dos alunos.
A corrupção mata pessoas quando o Estado não garante segurança pública
para os seus cidadãos, assim como poderá levar a óbito pacientes pela falta de
instrumentos clínicos necessários para cirurgias, intubação e leitos de UTI nas
unidades públicas de saúde.
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Quando se demonstra essa realidade, imagina-se que é um país pobre e sem
recursos, todavia, o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, com a
maior biodiversidade do planeta, tomado por gestores que fazem uso criminoso
da máquina estatal, objetivando-se o lucro e o poder.
No terceiro capítulo serão estudadas as diferenças conceituais e procedimentais
entre a macrocriminalidade e a microcriminalidade, essa análise é feita no terceiro
capítulo para melhor introduzir os mecanismos de repressão e prevenção que o
Poder Judiciário deve utilizar no enfrentamento à macrocriminalidade.
A pesquisa bibliográfica foi o método de pesquisa utilizado, a investigação do
tema ocorreu por meio de material teórico armazenado tradicionalmente em
livros, documentos e artigos encontrados em meios físicos ou eletrônicos.
Por fim, no capítulo último capítulo, abordou-se uma sistemática moderna da
prova e da persecução criminal consentâneas com as características dos crimes
compreendidos no âmbito da macrocriminalidade, crimes com alto grau de
complexidade, demonstrando-se que essa nova perspectiva é a garantia de
proteção do Estado Democrático de Direito, contra as organizações criminosas
que lesionam a máquina estatal, a prática de compadrio que comprometem a
existência do próprio Estado.

1 Conceito e características da macrocriminalidade
A macrocriminalidade (matéria de estudo do Direito Penal Econômico) possui
como objeto de estudo os delitos econômicos, as condutas delitivas dirigida
contra a atividade econômica de um país, uma vez que ataca as normas estatais
que organizam e protegem a vida econômica dessa nação, indicando uma
preocupação dos Órgãos de controle estatal característica do Estado Democrático
de Direito, a de proteção dos direitos e garantias fundamentais, o que passa por
um sistema transparente, honesto, que destine e faça o uso correto das finanças
públicas, dos bens do povo.
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 234-272 | jan./jun. 2020

237

Artigo
O enfrentamento à macrocriminalidade no Brasil: as nuances da corrupção sistêmica no país e a repressão pelo poder judiciário
Suziane Silva Sobreira, Reinaldo Alves de Aguiar

Entre as espécies delitivas que são englobadas pela macrocriminalidade elencase o peculato, prevaricação, lavagem de dinheiro, fraude em licitações, cuja
prática lesiona bens supraindividuais, agride a saúde econômico-financeiro
de uma nação, sendo cometidos por grandes grupos econômicos e políticos,
pessoas influentes e com imenso poder aquisitivo. Dessa forma, são pessoas que
em outros períodos da história e situações políticas adversas como ditaduras,
jamais seriam responsabilizadas pelos seus atos.
Nessa espécie de delito não existe violência física, coação moral ou psicológica,
pelo contrário, ocorrem grandes esquemas de corrupção que visam fraudar a
ordem econômica de um país, seus agentes são pessoas de elevado índice de
escolaridade, privilegiada condição socioeconômica e notável prestígio social.

1.2 Natureza econômica do delito
Desta feita, o termo “macro” seria para elucidar o caráter de elevada repercussão
que um crime dessa natureza é capaz de causar, haja vista que a maioria dos
crimes tipificados no nosso sistema penal atingem bens jurídicos individuais, tais
como furtar um celular, roubar um carro, as vítimas são pessoas que podem ser
individualizadas, porém, quando se frauda uma licitação, superfatura-se obras, a
coletividade como um todo é lesionada, já que se trata de órgãos públicos, agentes
públicos, dinheiro público que deveria ser usada para atender as necessidades
da sociedade e da administração pública.
Outra característica preocupante é o elemento subjetivo dos agentes delinquentes,
ainda enraizada na nossa sociedade a imagem de castas sociais, de classes sociais
acima da lei, que abusam dos seus poderes de forma livre e consentida pela
população, sendo extremamente comum que agentes políticos acusados de atos
de corrupção, continuem sendo eleitos e ocupando cargos públicos, inexisti culpa
moral pelos seus crimes, porque a própria população muitas vezes validam esses
atos nas urnas. Portanto, a chamada “República Velha” como ficou marcada o
sistema republicano no Brasil após a proclamação da República e o golpe de
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estado de Getúlio Vargas, ainda não morreu, seja pelas oligarquias que ainda
marcam a nossa política, seja pelo “coronelismo” na região nordeste do país.
A macrocriminalidade pode ser praticada de diversas formas. O prof. João
Marcello de Araújo Júnior ao apresentar uma proposta de reforma sobre
legislação penal econômica a ser introduzida em novo Código Penal, faz uma
classificação que me parece bastante adequada, posto que, estes crimes por
ele enumerados reúnem aquelas características. Vejamos: Crimes contra a
dignidade, a liberdade, a segurança e a higiene do trabalho; Crimes de abuso
do poder econômico e contra a livre concorrência, a economia popular e
as relações de consumo;
Crimes falimentares;
Crimes contra o ordenamento urbano;
Crimes contra os sistemas de processamento ou comunicação de dados;
Crimes contra o sistema financeiro;
Crimes fiscais;
Crimes cambiais e aduaneiros;
Não é difícil imaginarmos que tais delitos só podem ser perpetrados por
pessoas com características muito especiais; não é qualquer que poderá
abalar, por exemplo, abalar o sistema financeiro ou monopolizar um
determinado setor econômico, como recentemente tentou fazer um grande
grupo siderúrgico e quem sabe, talvez consiga ou não. De sorte que, cremos
ser acertada essa tipificação proposta.1

Dessa maneira, essa importante figura do Direito Penal Econômico tutela a
ordem econômica, visando proteger a concorrência, a estabilidade dos preços
conforme uma tabela justa e contra a formação de cartéis, uma participação
conjunta de diversas empresas no mercado, contra o monopólio de mercadorias
e preços, garantindo o abastecimento regular de produtos no mercado, bem
como a sua qualidade.
1 LIRA, Antiógenes Marques de. Macrocriminalidade. [S.I]. [2015?]. Disponível em:<http:// Amprs.com.br/public/
arquivos/revista_artigo/arquivo_1275676597.pdf>. Acesso em: 20 de abril de 2020.
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Para garantir e proteger cada uma dessas importantes características de um
mercado justo e sadio, cada país, possui órgãos e/ou instituições que fiscalizam
transações econômicas, formação de holdings, exemplificando, cita-se o Federal
Trade Commission (FTC) nos Estados Unidos da América, a Office of Fair Trade
(OFT) no Reino Unido e a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia
é responsável pela defesa da concorrência na União Europeia.
No Brasil, existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
autarquia federal brasileira, atualmente vinculada ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública, componente do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
(SBDC), ao lado da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). Tal
instituição visa orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder econômico,
atuando na prevenção e na repressão, sendo regido pela Lei nº 12.529/2011.
Sendo composto pelos seguintes órgãos: Tribunal Administrativo (TADE), a
Superintendência-Geral (SG) e o Departamento de Estudos Econômicos (DEE).2
A título de exemplo da atuação do CADE, tem-se o caso da aquisição da Garoto
pela Nestlé no ano de 2002:
Após recebimento do parecer pela SEAE, e análise de concorrentes e cliente,
com fundamento na Lei 8.884/94 e no Guia para Análise Econômica de
Atos de Concentração Horizontal da SDE/SEAE, a SDE concluiu que essa
fusão geraria uma grande concentração no mercado relevante de chocolate
de consumo imediato, de caixas de bombons, de ovos de páscoa, bem como
geraria um monopólio no mercado de cobertura de chocolate líquida, pois
somente a Nestlé e a Garoto oferecem este produto no mercado, o que poderia
ocasionar um aumento no preço desse e de outros produtos, não dando
opção ao consumidor senão ao pagamento desse preço elevado.
Na análise feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a mesma
elaborou um quadro comparativo para mostrar a relevância dessa fusão

2 Informações extraídas do site: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional.
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(disponível em www.mj.gov.br), concluindo que esse ato geraria uma grande
barreira às empresas que pretendessem adentrar nesse mercado, bem como
àquelas que já se encontram nele, como a Lacta, pois seria impossível
concorrer com a Nestlé, além de afetar também o lado social, pois haveria
risco de fechamento da fábrica da Garoto em Vila Velha/ES, o que causaria
o desemprego de muitas pessoas.
A SDE concluiu que a forma proposta seria inviável para o mercado, e impôs
que as empresas (Nestlé/Garoto) expusessem ao CADE outras alternativas
que fossem condizentes com a política de mercado.3

Inegavelmente, a importância em defender os bens citados anteriormente está
em garantir um mercado econômico justo, proteger a propriedade privada e a
sua função social, evitar o máximo possível o alargamento do abismo econômico
e de domínio mercadológico que existem entre mais diversas empresas que
atuam no mercado nacional.

1.3 Tratamento legislativo
Destarte, não existe uma tipificação no Código Penal que relacione crimes a
macrocriminalidade, se tratando de um estudo doutrinário, até porque o Código
Penal pátrio é da data de 1940, uma realidade social bem distante da atual.
Por conseguinte, os criminosos do “colarinho branco”, assim chamados por
conta de suas vestimentas de “homens de negócio”, são pessoas de inequívoco
conhecimento, o qual possibilita que eles aproveitem as lacunas da lei. Explicando
melhor: o princípio da legalidade visa evitar abusos a ser cometidos pelos
próprios agentes do poder público, uma vez que, sempre devem agir no estrito
cumprimento da lei, sem abusos ou excessos de poder.

3 BOUÉRES, Valéria..O papel do CADE e sua intervenção diante da fusão Nestlé/Garoto. Boletim Jurídico,
Uberaba/MG, a. 31, nº 1110. Disponível em:< https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-economico/2717/opapel-cade-intervencao- diante-fusao-nestlegaroto>. Acesso em 20 abril de 2020.
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Porém, no que tange a macrocriminalidade, não temos um procedimento
processual próprio definido por lei, existem leis esparsas, criadas com o intuito
de aperfeiçoar o Estado no enfrentamento a essa modalidade criminosa, a
exemplo: a Lei Complementar nº 135 de 2010 nomeada como Lei da Ficha
Limpa, a Lei nº 12.850/2013 que trata sobre as organizações criminosas, a Lei
nº 12.846/2013 que trata sobre procedimentos e provas no combate a corrupção,
a Lei de improbidade administrativa nº 8.429/1992 e mais recentemente, a Lei
nº 13.964, sancionada em 24 de dezembro de 2019, batizada como “pacote
anticrime”, bem como a cooperação jurídica internacional usada por meio dos
tratados bilaterais entre os países.
Indubitavelmente, leis importantes no enfrentamento à corrupção. Porém,
existem inconsistências, dentro do próprio poder judiciário, que atrapalham
sobremaneira esse árduo trabalho, como as mudanças constantes de entendimento
jurisprudenciais, a exemplo da prisão em segunda instância. Isso porque, o
princípio da presunção da inocência foi integrado ao nosso ordenamento pela
CF/1988, porém, a súmula nove do STJ, na época, permitia a prisão em 2° instância
antes do exaurimento das vias recursais, ou seja, segundo um entendimento de
não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.
Entretanto, em 2009 houve uma mudança, o STF estabeleceu que só pudesse
haver a prisão com o trânsito em julgado do processo, ou seja, a sentença em
segunda instância não mais autorizava um decreto prisional, isso ocorreu no
julgamento do HC 84.078 que tratava do caso de uma tentativa de homicídio:
O fazendeiro Omar Coelho Vítor, beneficiado pela decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), de 2009, de dar ao réu o direito de ficar em liberdade
até o processo transitar em julgado, nunca cumpriu pena. Seu recurso contra
a condenação em segunda instância passou 12 anos no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) até que, em 2014, o crime foi considerado prescrito. Até 2009,
o colegiado dos ministros do STF nunca havia decidido sobre quando um
condenado deve começar a cumprir pena. As duas turmas da Corte votavam
caso a caso, com decisões divergentes muitas vezes. O habeas corpus a favor de
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Vítor, morador de Passos (MG), foi o primeiro a ser analisado pelo plenário.4
Em 2009, por sete votos a quatro, venceu a tese de fazer valer a presunção
de inocência mesmo depois da decisão de segunda instância, quando já não
estão mais em jogo as provas apresentadas contra o réu.5

Opiniões divergentes a respeito da temática sempre existiram, entre alguns que
dizem ser a efetivação do texto constitucional “dizer o óbvio”, entre outros que
afirmam que ante a morosidade do judiciário brasileiro, tal decisão garante a
impunidade no nosso sistema, pois, quem pode recorrer até as últimas instâncias
se beneficiaria da possibilidade de seus recursos nunca serem julgados, e a
punibilidade ser julgada extinta pelo fenômeno da prescrição, como se deu com
o caso originador do HC 84.078.
Destarte, novamente houve alteração da tese em relação à temática da prisão
em segunda, a primeira em 2016, e a última em 2019, a de 2016 em meio
ao crescimento da operação mais importante que já aconteceu no Brasil do
combate à corrupção, a Lava Jato, e a de 2019 no momento em que diversos
nomes importantes da política estavam sendo processados e encontravam-se
presos pela existência de sentença condenatória em segunda instância, como o
ex-presidente Lula, e empresários, Marcelo Odebrecht, acusados pelos crimes
de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

2 A corrupção endêmica no Brasil
O crime de corrupção se vale de uma conduta antiética, que se vale da vantagem
que o “tutor” leva sobre o seu tutelado, ou seja, na quebra de expectativa que se
4 Três anos após a decisão do STF, em 2012, os advogados do fazendeiro Omar Coelho Vítor pediram a extinção
da punibilidade por prescrição, quando fora completado 12 anos do cometimento do crime. Sendo que, o ministro
Moura Ribeiro declarou a prescrição do crime, que permaneceu impune.
5 CARVALHO, Cleide. Pivô de decisão do STF em 2009 contra prisão em 2ª instância ficou impune. Disponível
em:< https://oglobo.globo.com/brasil/pivo-de-decisao-do-stf-em-2009-contra- prisao-em-2-instancia-ficouimpune-22549632>. Acesso em 22 de abril de 2020.
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tem sobre o representante legitimamente escolhido ou aprovado. No Brasil possui
traços de uma endemia, o uso semântico dessa palavra visa demostrar que tal
qual um quadro clinico infeccioso, a “doença” corrupção acomete os poderes
estatais (legislativo, executivo e judiciário), os entes da administração pública
seja direta ou indireta, e também o setor privado, ou seja, viola os órgãos dos
sistemas vitais de um país, provocando a ausência de leitos, medicamentos e
materiais cirúrgicos em hospitais, um estado degradante dos presídios no país,
escolas com uma péssima infraestrutura que não oferece um ambiente digno
aos alunos e professores.
Segundo a Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 105ª posição no
índice de percepção da corrupção, num ranking que compreende 1806 países,
mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo. Se por um lado isso
significa que os escândalos criminosos envolvendo corporações econômicas e
agentes políticos estão sendo notificados, investigados e divulgados na mídia,
por outro demonstra a realidade panorâmica de um país que há apenas três
décadas vive em um sistema democrático e cidadão, com ainda graves sintomas
de autoritarismo e abuso de poder.
Uma saúde pública caótica por consequência da corrupção e da má gestão
mata sem piedade, amputa membros que não precisariam ser amputados,
mata recém-nascidos e crianças que poderiam ser adultos colaborativos,
cega a quem poderia continuar a enxergar, aniquila famílias, destrói sonhos,
incapacita do operariado ao empregador, do lavrador ao cientista. O dano
é gigantesco. É muito triste ao longo dos meus 43 anos como médico e aos

6 Segundo o site da Transparência Internacional, em 2019, o Brasil decaiu ainda mais no ranking, estando no pior
patamar da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção (IPC), são apenas 35 pontos. A escala do IPC vai de
0 a 100, sendo que, 0 significa que o país é percebido como altamente corrupto e 100 significa que o país é percebido
como um país honesto. Dessa forma, atualmente o Brasil ocupa a 106º posição no ranking de 180 países e territórios.
Isso se deve aos regressos que ocorreram no ano de 2019, no que tange ao combate à corrupção. Entre eles, a decisão
monocrática do presidente do STF, Dias Toffoli, em recurso movido pelo senador Flávio Bolsonaro contra a quebra
de sigilo de movimentações financeiras atípicas pela COAF, a qual suspendeu as investigações em curso. Por via
reflexa, várias outras investigações foram suspensas, até que o STF decidisse sobre a constitucionalidade da quebra
de sigilo de movimentações bancárias.
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meus 70 anos como cidadão, essa imoral escalada de corrupção e má gestão
na saúde pública, do descaso, da impunidade. Sem exagero: um genocídio.
Do que adianta sermos a 6ª ou a 8ª economia mundial, de que adianta termos
uma Medicina de primeiro mundo e ao mesmo tempo cada vez menos
acessível a 80% da população. Até quando? Até quando seremos vítimas
dessa Justiça lenta e conivente para com os poderosos? Até quando a carta
de alforria para os corruptos, Foro Privilegiado, será mantida?7

E essa doença chamada corrupção, inserida dentro da macrocriminalidade
corrompe o sistema e sem nenhuma medicação poderá levar o organismo a
amputar algum membro, a um estado terminal, e finalmente ao óbito. A ausência
de um sistema efetivo de combate ocasiona mortes de pessoas na fila do SUS, em
razão dos desvios de verbas públicas, da compra de equipamentos defeituosos
em hospitais, pela falta de leitos e medicamentos, mata também nas ruas – no
ano de 2017 foram registrados 65.602 homicídios no Brasil – o maior número
de letalidade violenta no país, em virtude da ausência de políticas em âmbito
federal, estadual e municipal de enfrentamento à criminalidade.
Sendo que, nos últimos dois anos, as regiões Norte e Nordeste vêm apresentando
intenso crescimento nas taxas de homicídio, apontam especialistas que isso
vem ocorrendo pela influência de facções criminosas que se espalharam pelas
regiões, tais como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho
(CV) e seus aliados regionais – Família do Norte, Guardiões do Estado, Okaida,
Estados Unidos e Sindicato do Crime.8
Ademais, menciona o Doutor Eduardo Leite na obra “Corrupção: aspectos
sociológicos, criminológicos e jurídicos”, casos de corrupção, lavagem de dinheiro
são inevitáveis, isso acontece no Japão, na Coreia do Sul, na França, em grandes
nações ao redor do globo, não é uma situação exclusivamente brasileira, a
7 LEITE, Eduardo et al. Corrupção: aspectos sociológicos, criminológicos e jurídicos. 3º Edição. Salvador (BA):
Juspodium. 2019, pág.68.
8 Dados extraídos do site: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019.
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diferença é o tratamento que os criminosos e esses crimes recebem por parte do
poder judiciário, da impressa e da população, não são poucas às vezes em que a
pressão psicológica exercida pelos meios de comunicação e pela população sobre
indivíduos que foram expostos em situações de legalidade duvidosa, como o uso
indevido do cargo público que ocupam visando favorecimento ilegal, naqueles
países, levaram esses indivíduos a renunciar:
O ministro francês da Ecologia, François de Rugy, renunciou ao cargo, ontem
(16), após ser criticado por oferecer jantares suntuosos com dinheiro público
à época em que era presidente da Assembleia Nacional, e por promover uma
reforma cara em seu apartamento funcional. Rugy afirmou em seu perfil
numa rede social que apresentou a renúncia ao primeiro- ministro, Édouard
Philippe, para poder se defender das acusações.
“Os ataques e o linchamento midiático contra minha família me levam
hoje a fazer um recuo necessário. O esforço necessário para lutar contra as
acusações faz com que eu não possa realizar com tranquilidade as missões
que me foram dadas pelo presidente”, escreveu.
O escândalo foi revelado pelo portal Mediapart na semana passada. O site deu
detalhes de pelo menos uma dezena de jantares promovidos por Rugy entre
2017 e 2018, quando ele era presidente da Assembleia Nacional (parlamento
francês), na residência oficial reservada para o ocupante da função.9

De outro giro, um luxuoso jantar ofertado pelos ministros do STF chamou atenção
em 2019 no país, inobstante seus vultosos salários, pagos pelo contribuinte, esse
último ainda tem que arcar com jantares de cifras milionárias:
O desembargador Kassio Marques cassou uma liminar da juíza federal
Solange Salgado, que havia suspendido a licitação para contratar as refeições
do Supremo Tribunal Federal (STF.) O pedido havia sido suspenso sob o
9 SAMPAIO, Kleber. Acusado de oferecer jantares caros, ministro francês renuncia ao cargo. Disponível em:
< https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-07/acusado-de-oferecer-jantares-caros-ministrofrances-renuncia-ao-cargo>. Acesso em 22 de Abril de 2020.
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argumento de que o edital, que inclui lagosta e vinhos caros, não é “necessário
para a manutenção do bom e relevante funcionamento do Supremo Tribunal
Federal” e que os itens “configuram um desprestígio ao cidadão brasileiro
que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina pública
funcionando a seu benefício”.
O edital está disponível no site do STF e pode ser consultado por qualquer
um. O documento é bem detalhado e tem uma longa “lista ilustrativa de
pratos”. Quer saber o que o seu dinheiro pode comprar, agora que a licitação
está liberada?
A lista começa com salgadinhos frios, que nada mais são do que camarões
ao vapor, rolinhos de surubim com molho de raiz forte, rolinhos de presunto
(de Parma, ok?), mousses frias com torrada e mini-carolinas de aves (?),
entre outros itens. […]
Se ainda não está, dê uma olhada na seção de bebidas. O edital é claro: “as
bebidas deverão atender às especificações descritas neste Anexo”. Segue
a especificação da primeira bebida: “Espumante brut, produzido pelo
método champenoise e que tenha ganhado ao menos 4 (quatro) premiações
internacionais. O espumante deve ter amadurecido, em contato com leveduras,
por período mínimo de 12 meses. A safra ou vindima do espumante deve
ser posterior a 2013”. E por aí vai; a lista segue descrevendo outros tipos
de espumante, vinhos e outras bebidas. Em resumo, não entra vinho os
espumante no STF que não tenha vencido ao menos quatro premiações
internacionais cada um.
O valor estimado do gasto público? R$ 1.134.893,32.10

Num primeiro momento, tem-se um ministro francês que utilizou indevidamente
verbas públicas para gasto pessoal, do outro, ministros da mais importante
corte de justiça do Brasil, que da mesma forma, usaram dinheiro público para
10 ORRICO, Alexandre. Veja o cardápio grã-fino que você está pagando para os ministros do STF. Veja, São
Paulo, 2019. Disponível em:<https://vejasp.abril.com.br/cidades/cardapio-surreal- ministros-stf/>. Acesso em 22
de abr. de 2020.
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um jantar luxuoso de R$ 1.134.893,32 (um milhão cento e trinta e quatro mil
oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).
No primeiro caso, houve renúncia do ministro, no segundo, em primeira instância
a licitação foi julgada como indevido, após recurso, a decisão foi reformada
para permitir que a licitação acontecesse e ficou por isso mesmo. A falta de
consciência moral por parte desses agentes políticos é quase palpável, ainda mais
quando se está numa pandemia e verifica-se que grande parte dos hospitais da
rede pública não possuem ventiladores mecânicos, leitos suficientes nas UTI’s,
tão pouco equipamentos de segurança pessoal para os agentes da saúde que
enfrentarão um vírus mortal.
Muitos advogam que o Brasil é uma nação geneticamente corrupta por causa
da deportação de muitos degradados de Portugal que para o Brasil foram
exilados. Contrariando essa tese sem fundamento, o Mestre Kanitiz cita a
Austrália que fora uma colônia penal do império britânico, e atualmente não
possui índices de corrupção superiores aos de outras nações.11

A corrupção está institucionalizada na sociedade brasileira, a forma como se
conduz as situações é despida de moralidade e ética, o famoso “jeitinho brasileiro”,
“o rouba, mas faz”. Isso é ainda mais preocupante, pois o problema é muito mais
complexo do que se imagina quando se percebe que boa parte da população
brasileira naturaliza essas condutas criminosas, ou mesmo, participam ativamente
quando requerem favores eleitorais pra votar em tal candidato, tornando o seu
voto uma mercadoria de troca.
A consolidação da combinação de interesses de grandes empresários, líderes
políticos e membros dos Poderes da República tornaram a cobrança e
pagamento de subornos na contratação de obras públicas a “regra do jogo”.
Paralelamente, empresários se beneficiaram de leis escritas sob medida, de

11 LEITE, Eduardo et al. Corrupção: aspectos sociológicos, criminológicos e jurídicos. 3º Edição. Salvador (BA):
Juspodium. 2019, pág.68.
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concessões especiais de empréstimos, entre outros favorecimentos, mediante o
pagamento de subornos a parlamentares. Leis e regras foram progressivamente
afrouxadas para facilitar o assalto dos cofres públicos. Corromper e ser
corrompido passou a ser considerada por muitos a maneira natural de
“fazer o mundo girar”. O país deixou de priorizar o comércio externo com
parceiros mais desenvolvidos dando preferência a países mais pobres, com
índices elevados de corrupção, facilitando a burla de restrições, como as
sanitárias ou ambientais, por exemplo, e a própria ocorrência de corrupção
entre os governadores corruptos e empresas brasileiras.12

Não é uma coincidência que políticos investigados em ações criminosas
continuem sendo eleitos, felizmente tem-se a Lei da Ficha que barra alguma dessas
candidaturas, porém, com o julgamento a respeito da prisão após julgamento
em segunda instância que foi ao plenário no STF, tendo a maioria por 6-5 (seis
votos conta cinco), decidido que apenas após o trânsito em julgado poderia o
condenado ser recolhido, teme-se que a Lei perca a sua efetividade.

2.1 A corrupção sendo explicada pelo conceito do patrimonialismo
Num país corrupto é impossível haver desenvolvimento social e qualidade no serviço
público. No Brasil, o tema da corrupção é explicado pelo conceito do patrimonialismo,
esse informa que a tradição política brasileira não respeita a separação entre o
público e o privado, o que provocaria o desrespeito ao uso de normas, de forma
parcial e pessoal pelos governantes. Desse modo, o patrimonialismo explica que
no Brasil não há separação entre os meios de administração e os funcionários e
governantes, pelo contrário, aqueles se aproveitam de sua condição para terem
acesso privilegiado, explorando o Estado a seu bel-prazer.
Alguns estudiosos informam que o patrimonialismo é inerente a cena pública
brasileira, os atos de corrupção são comuns nas prefeituras, câmaras legislativas,
12 PINOTTI, Maria Cristina et al. Corrupção: aspectos sociológicos, criminológicos e jurídicos. 3º Edição.
Salvador (BA): Jus Podivm. 2019, pág.6.
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assembleias, palácios de governantes, no congresso nacional, nos hospitais, nas
secretarias, a corrupção é uma prática cotidiana, tradicional, herança da colonização.
Outrossim, no patrimonialismo o Estado intervém na sociedade, a coordena,
comanda e explora, nesse sistema de exploração e dominação a corrupção é
sistêmica. Todavia, mesmo com casos sistêmicos de corrupção, vivencia-se
momentos de luta como o julgamento do mensalão pelo STF, bem como a
operação Lava Jato, como dito anteriormente, a questão da corrupção é global, o
diferencial reside na resposta pelos meios de repressão, pelos órgãos de proteção,
precisa-se, portanto, de um judiciário que coíba essas condutas, que aplique as
normas incriminadoras, que coloque um final na impunidade, que não seja
leniente com o problema, de modo que possibilite a prevenção desses crimes ao
demonstrar que o Estado não admite a ocorrência dessas condutas criminosas,
bem como a repressão dessas, ao julgar e responsabilizar os “malfeitores”.
A percepção que o crime não compensa precisa ser trabalhada na nossa sociedade,
a qual acostumou-se ao contrário. Portanto, é necessário afastar o entendimento
de que se corromper para obter enriquecimento rápido e fácil está no DNA do
brasileiro, instalado na nossa cultura e biologia. O que tornaria impossível um
traço de modernidade e racionalização da nossa sociedade, além de impossibilitar
a mudança social. Destarte, contrapondo-se a isso, nas eleições parlamentares
de 2018, o povo provocou no Senado Federal13 uma renovação de 87% das
cadeiras, sendo que a disputa era de 54 vagas, das quais 46 foram ocupadas por
novos parlamentares, na Câmara Federal14 o índice de renovação foi de 47,3%,
dos 513 deputados, 243 são de primeiro mandato.
Outrossim, esses números representam os maiores índices de renovação na
seara política nacional desde as eleições diretas em 1986, o que pode significar o
interesse da população em romper com antigas figuras da política e estabelecer
um novo panorama na política nacional.
13 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/08eleicoes-senado-tem-a- maiorrenovacao-da-sua-historia>.Acesso em 03 de Maio de 2020.
14 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/545896-camara-tem-243-deputados-novos-e- renovacaode-473/>. Acesso em 03 de Maio de 2020.
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3 Macrocriminalidade x microcriminalidade
A microcriminalidade diz respeito aos delitos comuns, são os roubos que acontecem
nas ruas, residências, o comércio de drogas nas esquinas, pequenos furtos. As
vítimas podem ser individualizadas, elas procuram as delegacias e notificam a
ocorrência do delito, e através da notitia criminis, inicia-se a apuração do suposto
crime, com o indiciamento ou não do provável culpado, esses crimes podem
produzir lesões físicas ou mesmo psicológicas, já que alguns só cometidos mediante
violência ou grave ameaça, a exemplo do roubo (art.157 do Código Penal).
Portanto, representam inúmeras infrações que acontecem diariamente em todo
o país, principalmente nos grandes centros urbanos, são esses os criminosos
que lotam os presídios. Grande parte desses de baixo nível de escolaridade,
oriundos de regiões pobres e negros em sua maioria, o que indica haver uma
associação entre a microcriminalidade e a desigualdade socioeconômica, os
crimes às vezes são individualmente cometidos, outras mediante associação
criminosa, seja quadrilha ou bando.
Quanto à macrocriminalidade, a situação é indubitavelmente mais complexa.
Aquela compreende ações criminosas organizadas e cometidas por criminosos
técnicos, portadores de conhecimento nas áreas de economia, informática,
direito, capazes de desenhar tramas visando o “crime perfeito”, esses criminosos
estão cientes da debilidade do sistema, se aproveitam desta e montam esquemas
fraudulentos, movimentado cifras milionárias, é a chamada criminalidade
invisível ou delinquência soft, ante a ausência de violência física que se traduz no
modus próprio dos crimes que compreendem a corrupção, o poder econômico
de seus agentes.
Em janeiro de 1999, a Folha de S.Paulo revelou ao público, pela primeira
vez, os detalhes do acordo entre CBF, Traffic e Nike. Nas 11.500 palavras do
contrato, chamava à atenção a cláusula que previa um mínimo de cinquenta
amistosos da seleção durante os dez anos de vigência do contrato, com pelo
menos três partidas por ano. “Todos esses jogos serão realizados fora do
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Brasil”, estabelecia o acordo. Além disso, caberia à Nike escolher os adversários
da seleção brasileira, conforme suas conveniências, e toda a renda desses
amistosos ficariam com a multinacional. Já a CBF era obrigada a colocar em
campo, nessas partidas, uma equipe com ao menos oito dos onze titulares “de
primeira linha”. A Nike, definitivamente, era a dona da seleção brasileira. O
então deputado federal Aldo Rabelo propôs a criação de uma CPI na Câmara
para investigar toda a contabilidade da CBF e provar a sociedade oculta entre
Teixeira e Hawilla.[…] A quebra de sigilo de Ricardo Teixeira e de J. Hawilla
não revelou a propalada sociedade oculta entre eles, muito menos dinheiro
desviado da CBF para contas particulares. Mas desvendou operações bancárias
suspeitas por parte da entidade, como empréstimos a juros muito mais altos
do que os de mercado na época e indícios de evasão fiscal. Também trouxe
à luz a impressionante evolução da riqueza tanto da Traffic quanto de seu
proprietário. Entre 1995 e 1999, os ativos da empresa passaram de R$ 5,6
milhões para R$ 57,6 milhões. O patrimônio pessoal de Hawilla oficialmente
declarado à Receita Federal saltara de R$ 3,7 milhões em 1995 para R$ 76
milhões quatro anos mais tarde, uma diferença de incríveis 1.954%.[…] o
Ministério Público Federal denunciou Texeira por evasão de divisas, ao fazer
operações de câmbio sem autorização – em nome da CBF, o cartola assinou
contratos de financiamento no Delta National Bank, dos Estados Unidos,
com juros entre 14,5% e 25% ao ano, bem acima dos índices praticados
no mercado internacional – entre 5,22% anuais, pela Libor, ou 8% anuais,
pela Prime Trimestral, segundo o MPF. A denúncia foi aceita pela 6ª Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro, mas Teixeira obteve um habeas corpus
no Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinando o trancamento da
ação penal por, entre outros motivos, “ausência de materialidade”, decisão
mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.15

15 ABREU, Allan de et al. Corrupção: aspectos sociológicos, criminológicos e jurídicos. 3º Edição. Salvador
(BA): Juspodium. 2019, pág.82-84.
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O cometimento desses crimes ataca a ordem constitucional, provocando lesões no
Estado e na sociedade, ou seja, comprometem o próprio sistema. Em decorrência
da seriedade de tais ações, o aparato jurídico-processual atual não é suficiente
para contê-lo, tampouco combatê-lo com a mínima eficácia necessária.
O atual Código de Processo Penal foi criado pensando nos pequenos delitos,
os que ocorrem frequentemente, causando pavor numa comunidade, já que
suas ações causam danos imediatos. Por isso, se faz necessário a criação de
um Macrodireito Processual Penal, o qual deverá corresponder à realidade da
macrocriminalidade e do modus operandi dos agentes criminosos, dessa forma,
cientificando-se da dificuldade do rastreamento dos crimes dessa natureza de
delito, assim como, da identificação da autoria e materialidade.
Diante disso, os nossos legisladores, juízes, promotores e policiais precisam
adotar critérios a fim de compreender a organização do trabalho, a divisão e
delegação de tarefas, para a produção de provas dos ilícitos penais, sendo que, a
prova é o mecanismo mais importante no enfrentamento à macrocriminalidade,
como pôde ser observado pelo caso citado acima.
Por conseguinte, o Sistema de combate precisa se modernizar e compreender a
necessidade de mecanismos modernos de investigação e processamento, sob pena
de permanecer antiquado e ineficiente, contribuindo fortemente para a impunidade.
Ademais, esse novo modus operandi característico da macrocriminalidade,
resulta numa atividade fragmentária, distribuída entre diversas pessoas,
dificultando ainda mais uma investigação, porque, dificilmente, uma única
pessoa reunirá todos os pressupostos de tipicidade e culpabilidade.16

Diante disso, a integração desses crimes com o poder público é uma consequência
de transações ilegais que visam o lucro por meio de favorecimentos em obras,
16 SPENGLER, Adriana Maria Gomes de Souza. Dimensão do princípio da proporcionalidade na repressão à
macrocriminalidade econômica. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.3, n.2, pág.14. Disponível em:< www.univali.br/direitoepolitica>. Acesso
em 08 de Maio de 2020.
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contratação de serviços. O doutrinador Zaffaroni (2008, apud SPENGLER,
pág.14) preleciona que a principal fonte do crime organizado é o próprio
Estado, uma vez que este está contaminado por corruptos e corruptores, se
utilizando da máquina estatal de forma sistemática e institucionalizada, a
participação das autoridades e demais servidores do poder público permitem
que esses negócios ilegais se desenvolvam e mantenham-se ocultos por muito
tempo, sendo que trabalham em conjunto para transmitir um ar de legalidade
aos bens adquiridos por meio de lavagem de dinheiro, entre outros crimes,
ocultando a origem ilícita em paraísos fiscais.

4 O enfretamento à macrocriminalidade: os aplicadores do direito
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal, nos informa que: “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”. Nesse sentido, pode-se extrair que
os órgãos estatais que tiverem notícia da prática de um delito deverão proceder
com a devida persecução penal, ou seja, utilizarão os mecanismos que a CF e
o CPP garantem para combater o crime, fazer cessar a lesão, aplicar a pena,
reestabelecendo a ordem social. Esse dever-poder cabe às instituições, no âmbito
do poder judiciário cita-se a polícia judiciária, o Ministério Público – titular da
ação penal e o Estado-Juiz.
Inegavelmente, cada um tem um papel importante no combate à
macrocriminalidade, devendo suas ações se pautar no alcance e no limite da
sua função jurisdicional respectiva. Contudo, a complexidade do tema leva para
assuntos delicados, com interpretações diversas, entre algumas dessas, as que
entendem que o juiz deve ter um papel mais participativo no processo penal e
não apenas mero espectador que ao final deverá realizar seu julgamento, entre
outras que defendem a absoluta distância do juiz da produção de provas, vez
que um comportamento proativo macularia a sua imparcialidade, ou seja, o
juiz deveria ficar fora da linha de confronto de interesses que conecta as partes
– Ministério Público e réu.
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Destarte, Orlando Faccini Neto e Maurício Ramires relatam que o Brasil adotou
o sistema processual acusatório, ocorre que, eles defendem a modernização
desse conceito com a atual realidade do sistema, “temos que um novo paradigma
de Direito implica um novo modelo de processo e uma nova definição de
princípio acusatório.”17 Os mesmos informam ainda que “ a mácula congênita
que contamina o inquisitorialismo tem sido o primado das hipóteses sobre os
fatos – que estimula a busca pela confirmação a qualquer custo de uma ‘verdade’
arbitrariamente representado pela subjetividade do inquisidor -, o defeito inato
do adversarialismo idealizado poder o seu pouco-caso para com qualquer
pretensão de verdade”18.
Dessa forma, haveria um ceticismo na conduta de um juiz participativo no
desenvolvimento de um processo, o de que ele seria movido por interesses
diversos da busca da verdade, movido por sentimento de oposição à parte passiva
da ação, exigindo-se uma conduta extremada daquele no processo, uma análise
que visualiza o papel do julgador como severamente neutro.
Os juristas citados alhures discordam desse entendimento, um sistema acusatório
justo com as necessidades atuais é aquele que promove uma margem de atuação
judicial no desenvolvimento da atividade instrutória, especialmente no tratamento
da macrocriminalidade:
Há quem sustente que a iniciativa instrutória do juiz estaria fundada em uma
escolha política, com vistas a uma suposta função social da demanda, pois
sua resolução interessaria à sociedade também. Ou seja, o Estado deveria
ter atuação mais efetiva na prestação jurisdicional, viabilizando, assim, uma
maior correção na aplicação das normas que afiguram importantes para
o convívio dos cidadãos. Essa é a visão de GRINOVER, segundo o qual
“não é possível imaginar um juiz inerte, passivo refém das partes”, e isto na
medida em que, se o objetivo da atividade jurisdicional é a manutenção da
17 NETO, Orlando Faccini; RAMIRES, Maurício. A prova no enfrentamento à Macrocriminalidade. 3º Edição.
Salvador (BA): Jus Podivm, 2019, Pág31.
18 Ibidem, pág.31.
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integridade do ordenamento jurídico, para o atingimento da paz social, o
juiz deve desenvolver esforços para alcançá-lo. Destarte em suas palavras,
“o papel do juiz, num processo publicista, coerente com sua função social,
é necessariamente ativo”, devendo “estimular o contraditório, para que
se torne efetivo e concreto” e “suprir às deficiências dos litigantes, para
superar as desigualdades e favorecer a par condiction”. Tudo porque “não
pode satisfazer-se como a plena disponibilidade das partes em matéria
da prova”. Mesmo um posicionamento menos enfático, como o de ZILLI,
vislumbra como lamentável uma certa “dose de mistificação irracionalmente
dogmática, na vinculação automática dessa iniciativa [probatória do juiz] com
a parcialidade”; ora o que se exige no exercício da função jurisdicional é uma
atuação desprovida de preferências subjetivas, favoráveis ou desfavoráveis,
a qualquer dos sujeitos parciais, e essa é a razão pela qual determinar “a
produção de uma dada prova, por si só, não desqualifica a imparcialidade,
a menos que está venha imbuída por interesses outros que não o de permitir
uma eficiente aplicação do direito material”.19

O doutrinador italiano Michele Taruffo20 corrobora com essa ideia ao alegar que
existe justa causa para uma atuação judicial mais efetiva na produção de provas,
quando for necessário para a formulação de uma resposta mais justa possível
com a realidade apontada nos autos, de forma a integrar a instrução junto às
partes, que não se poderia afastar essa possibilidade baseando-se apenas em
ideologias com conceitos pré-concebidos que insistem em associar a conduta
instrutória do juiz com resquícios de autoritarismo e ditadura. A análise da
prova construída durante o processo é atividade exclusiva do juiz, se um dos
objetivos da persecução criminal é a busca da solução do case, não se infere
coerente exigir uma neutralidade radical, que busca não uma decisão justa, mas
metódica. Porém, firmes são as críticas a esse tipo de posicionamento:

19 NETO, Orlando Faccini; RAMIRES, Maurício. A prova no enfrentamento à Macrocriminalidade. 3º Edição.
Salvador (BA): Juspodivm, 2019, Pág. 34.
20 TARUFFO, Michele. Poteri probatori dele parti e del giudice in Europa. Revista trimestrale de diritto procedura
civile. ANO XL. Milão (Italía), 2006. Pág.451-482.
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Ora, é possível imaginar que, ao menos em tese, um juiz que parta do princípio
que tal sujeito é culpado, deve adotar postura que leve à demonstração de
seu “palpite”. Isso significa que, ao longo do jogo processual, as medidas
jurídicas tomadas por ele serão dirigidas à comprovação da sua tese, sendo
que, quem deve ter tese são partes e, em primeiro lugar, o Ministério Público
porque é quem inicialmente faz alegação, a de culpa.
Um juiz combatedor de crime não se conduz pelo princípio da presunção
de inocência que, embora desgastado em nosso país, tem seu espaço na
história das grandes conquistas da humanidade.
Um juiz que encarne o papel de combatedor de crime fará perguntas capciosas
ao réu, tentando incriminá-lo para então confirmar seu palpite. Um juiz
combatedor de crime, em tese, não verá pertinência na versão do réu e na
formulação de seus requerimentos probatórios, afinal de contas para ele o
réu é de “cara”, culpado!21

Apesar das evidentes coalisões que existem a respeito de um juiz mais participativo
na produção de provas e não um mero espectador que ao final dará seu parecer
são compreensíveis as divergências, pois são muitos os pontos sensíveis que
encerram a temática, entre aqueles que não admitem um juiz “combatedor” do
crime, pois segundo esse ponto de vista, tal magistrado se preocuparia apenas
em condenar o réu e não em elucidar os fatos que forem apresentados.
Porém, não se apregoa coerente que o ideal de juiz seja alguém totalmente
descompromissado com a realidade que o acompanha, que apenas se importa
com o rigor técnico da norma, obviamente que a ideia de justiça é relativa, uma
criação filosófica de cada indivíduo baseado em suas experiências e crenças.
Todavia, compreende-se que “a verdade dos fatos no processo é um produto
interpretativo da facticidade determinado por uma atividade discursiva de

21 NERES, Rogério. O papel do poder judiciário no processo penal. Migalhas, 13 de abril de 2018. Disponível
em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/278164/o-papel-do-poder-judiciario-no- processo-penal>. Acesso em
08 de Maio de 2020.
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estrutura narrativa destinada a construir a melhor resposta tanto para com os
fatos quanto igualmente para com as normas”.22
A importância de se compreender o comportamento do magistrado no processo
dentro da temática apresentada nesta pesquisa está no entendimento de que
a prova possui imensurável poder no enfrentamento à macrocriminalidade,
como relatado anteriormente, a macrocriminalidade se configura como uma
modalidade delitiva pouco usual e de expressiva complexidade.
Porquanto, as condutas delitivas ocorrem mediante o uso de tecnologia como
o uso de programas computacionais e aplicativos capazes de manipular dados
pessoais, contratos e serviços de quaisquer naturezas, com a finalidade de dar um
ar de legalidade a negócios escusos. Sendo assim, um magistrado interessado em
apenas empregar rigor técnico e metodológico aos processos de sua competência
poderá interpretar como suficiente e adequado provas que aludem a inexistência
de materialidade delitiva ante a inocorrência de documentos contratuais,
documentos pontuais e indicativos de determinada atividade, sem considerar
a natureza da conduta delitiva e a complexidade da mesma.
No âmbito da criminalidade corriqueira, isso se manifesta em posições que
sustentam, por exemplo, que, por uma leitura estreita dos artigos 158 e 159
do Código de Processo Penal, uma circunstância simples como a quebra
de um vidro ou a destruição de uma fechadura, em furto qualificado por
rompimento ou destruição de obstáculo (artigo.155, §4º, I, do Código Penal),
não possa ser provado de outra maneira que não mediante auto exame de
corpo de delito firmado por perito oficial com curso superior, até mesmo
quando o réu tenha confessado o arrombamento e diversas testemunhas
tenham visto e descrito os seus vestígios. No contexto da macrocriminalidade
o mesmo pensamento repercute na exigência, por alguns, de que os fatos
sejam demonstrados por documentos assinados e carimbados – que, de
22 NETO, Orlando Faccini; RAMIRES, Maurício. A prova no enfrentamento à Macrocriminalidade. 3º Edição.
Salvador (BA): Juspodivm, 2019, Pág. 48.
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resto não existem em atividades criminosas organizadas e menos ingênuas
–, rechaçando-se a possibilidade de que sejam dados como provados por
uma avaliação mais compreensiva de emaranhados de outras circunstâncias
que se concatenam em torno de uma narrativa coerente e consistente23.

Dessa forma, acreditar que um magistrado radicalmente neutro seja o ideal pode
nos levar ao equívoco de um processo consentâneo com ideal constitucional
de imparcialidade, a imparcialidade significa a ausência de interesse na decisão
favorável ao um dos polos da demanda. Assim, no processo criminal tem-se
uma narração de um suposto acontecimento, as partes interessadas constroem a
narrativa de acordo com seus interesses, a parte ré visa à absolvição, enquanto a
parte acusatória visa uma condenação – vale mencionar que esses posicionamentos
variam conforme o fato em si, o Ministério Público, nem sempre requererá a
condenação, assim como a parte ré poderá tão somente se posicionar pelo
reconhecimento de causas que diminuam a pena –.
Contudo quem dará sentido a tudo isso será o órgão julgador que sentenciará o
caso conforme as provas constantes nos autos, as provas, portanto, funcionam
como o sustentáculo das alegações das partes, são elas que comprovarão se a
tese fundada está relacionada com os acontecimentos narrados ou não.
Diante disso, compreende-se que não se trata de autorizar o juiz à possibilidade
dele mesmo criar uma narrativa, uma hipótese para o acontecimento objeto dos
autos em julgamento, e sim, de que no processo que julgará os fatos apresentados
pelas partes interessadas, que aquele atue em coparticipação no deslinde de
obscuridades que surgirem, recomendando a complementação de provas quando
afigurar necessário, com a finalidade de compreender as ocorrências factuais
apresentadas e construir a sentença de acordo com a narrativa processual
construída pelo raciocínio discursivo, que inevitavelmente lhe cabe. Assim
como, o próprio ordenamento jurídico permite, conforme a recomendação do

23 Ibidem, pág.46-47.
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art.212 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a coparticipação do juiz
na produção probatória:
Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à
testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta,
não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já
respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar
a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) (Grifo nosso)

Seria muito mais fácil apenas encerrar o caso pela inexistência de provas (como
há muito acontecia), se o maior interessado no deslinde do processo é o próprio
Estado, ele não pode dispor do processo penal sem considerar a responsabilidades
inerentes ao aparato judiciário, quais sejam, promover a ordem social, a ordem
econômica, combater a criminalidade e a impunidade, uma sociedade livre e
não refém de um sistema corrupto.
Destarte, uma sentença justa é aquele que responda a realidade produzida nos
autos, obviamente, respeitando as garantias fundamentais, fazendo cessar a
lesão provocada, produzindo nos termos da Teoria Relativa ou Preventiva da
Pena – umas das teorias legitimadoras da pena – um efeito especial negativo ao
criminoso, quando comprovada essa condição, neutralizando o indivíduo ao
afastar das atividades ilícitas que cometia. Bem como, um efeito geral positivo
e preventivo a sociedade, o de que o Estado não tolera agressões ao seu bom
funcionamento e ao bem-estar do povo, a quem deve zelar.

4.1 A relevância da prova indiciária no contexto dos crimes complexos
“A prova é o coração pulsante do processo.”24

24 CONTI, Carlota. TONINI, Paolo. Apud KIRCHER, Luís Felipe Schneider. . A prova no enfrentamento à
Macrocriminalidade. 3º Edição. Salvador (BA): Juspodivm, 2019, Pág. 141.
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As decisões judiciais devem se basear em um juízo de certeza, para isso, as provas
funcionam como instrumentos utilizados pelas partes, que sustentarão as suas
alegações, assim como, pelo magistrado, haja vista que as mesmas servem para
auxiliar na reconstrução histórica do case. Dessa forma, para que haja um decreto
condenatório, os fatos alegados como criminosos devem ser comprovados como
criminosos, as proposições elencadas pela parte acusatória devem ser provadas.
Portanto, não é o acusado que deve provar a sua inocência, e sim, o Ministério
Público como detentor da Ação Penal que deverá provar a culpa do acusado.
O cognitivismo crítico ensina que a valoração do material probatório passa
pela análise de um enunciado fático que será prevalente em relação a outro,
provocando um juízo de certeza a cerca do fato objeto da Ação Penal, o resultado
da atividade de conhecimento.
A prova indiciária (circumstancial evidences) possui o seu conceito inconclusivo,
dependendo do autor que se adota para o estudo doutrinário, porém, pela leitura
do artigo 23925 do Código de Processo Penal, pode-se extrair que indício é o
fato provado nos autos do processo que, sendo fruto de uma análise lógica entre
um fato e outro fato, nos levaria a concluir sobre a existência deste outro fato.
Exemplificando: Uma senhora estava fazendo caminhada às 7:00 da manhã
quando é estuprada, posteriormente, após descrever como seria seu agressor,
a polícia prende o suspeito “A” que se encaixa com as características descritas,
isso às 12h00min da manhã. No seu depoimento, “A” afirma que não foi ele,
que no horário do suposto crime ele estava trabalhando em uma indústria fora
da cidade, como prova disso, seu advogado acosta seu ponto eletrônico, no
qual, consta que ele bateu o ponto às 06h00min da manhã e bateu novamente
as 10h00min no seu horário de almoço. Pelas circunstâncias apresentadas na
situação descrita, infere-se que o ponto eletrônico é um indício, pelo confronto

25 Artigo 239: Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize,
por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
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entre esse indício e o fato em estudo, verifica-se que “A” não poderia ser o
criminoso, pois no horário do crime ele estaria trabalhando.
Dessa forma, na Teoria Geral das Provas a prova direta é aquela que se relaciona
imediatamente com o factum probandum, a prova direta por excelência é a prova
testemunhal, a testemunha relata situações factuais do crime (comportamento
do criminoso, da vítima, a agressão e o crime), as provas indiretas seriam
circunstâncias ligadas ao fato criminoso, como a inspeção judicial de um
local indicado onde ocorre trabalho escravo, a fim de verificar as condições de
salubridade, periculosidade e precariedade.
O nosso atual Código de Processo Penal não atribuiu um valor probatório
claro ao indício, sendo que alguns doutrinadores entendem que ele não
possui status de prova, entre outros que defendem seu caráter probatório ao
elencar a prova indiciária como prova indireta, ficando isso ao encargo do
magistrado, que de acordo com o sistema do livre convencimento motivado,
deverá valorar cada meio de prova. Neste artigo científico, adota-se o segundo
posicionamento, assim, o conceito de indício está inserido entre os meios de
prova elencados no Código de Processo Penal em seu artigo 239, sendo um
dos meios auxiliares do estudo do objeto de prova no processo penal, bem
como da formação da convicção do juiz.
Por conseguinte, o Código de Processo Penal não dispõe sobre a prova indiciária,
nesse exato termo, se tratando de uma construção doutrinária desenvolvida
através da hermenêutica jurídica. Dessa forma, a discussão acerca dessa temática
reside sobre o uso da prova indiciária para decretar uma decisão judicial, os
indícios são tratados dentro de um juízo de probabilidade, enquanto que as
provas seriam detentores de um juízo de certeza, ou seja, não haveria dúvida a
respeito do seu conteúdo.
Consoante à análise do artigo 239 transcrito anteriormente, as provas indiciárias
se classificariam como uma espécie de prova indireta, sobre a qual pesa um
raciocínio inferencial, para se chegar ao fato delituoso:
262
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A prova indireta é reconhecida no direito internacional, mormente envolvendo
delitos complexos, como crimes societários, de colarinho branco, incluindo as
fraudes em licitações e contratos públicos. Destaca-se, pois, a Convenção de
Viena sobre tráfico de drogas, ratificada internamente pelo Decreto 154/1991,
aduzindo que “o conhecimento, a intenção ou o propósito requeridos como
elementos constitutivos de qualquer das infrações previstas no n.º 1 do
presente artigo podem ser deduzidos das circunstâncias factuais objetivas”.
Nestes mesmos termos, cite-se ainda a Convenção de Estrasburgo (artigo 6.2,
c) e a Diretiva 91/308, da Comunidade Europeia. Existe uma consequência
mais benéfica ao processo e ao próprio réu no uso da prova indiciária
porque o levantamento desta acaba por exigir uma decisão com motivação
mais aprumada, explicitando o raciocínio indutivo ou dedutivo, pelo qual
se demonstra a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com
o fato, autorize concluir-se a existência de uma ou mais circunstâncias.26

Outrossim, o procurador da República Luís Felipe Schneider Kircher defende um
modelo processualístico chamado probatório objetivo, no qual o convencimento
do juiz é retirado da prova e não o contrário, através da criação de critérios
objetivos de valoração, e não do subjetivismo do julgador. Expondo ser necessária
“a utilização dos indícios na valoração judicial dos fatos”27:
Nesse sentido a prova indiciária tem particular importância na persecução de
crimes complexos, especialmente os praticados por organizações criminosas.
A correta utilização dessa espécie de prova no contexto do desvelamento de
atos envolvendo o crime organizado é um imperativo frente à necessidade
de um correto acertamento dos fatos.
Além das dificuldades para se concretizar um arcabouço coerente de
tipificação dos crimes relacionados com a macrocriminalidade, em especial
26 NETO, Francisco das Chagas de Vasconcelos Neto. O Manejo da Prova Indiciária nos Crimes em Licitações
Públicas. Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará. [S.I]. 2018. Disponível em:http://www.
mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/10/5-ARTIGO-ED- 3.pdf. Acesso em: 21 de Maio de 2020.
27 KIRCHER, Luís Felipe Schneider. A prova no enfrentamento à Macrocriminalidade. 3º Edição. Salvador (BA):
Juspodivm, 2019, Pág. 148.
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relativamente às organizações criminosas (violentas ou empresariais), há
também grandes obstáculos no âmbito processual penal. E isso é ainda
mais perceptível no âmbito probatório, em razão de haver, no atuar desses
agrupamentos criminosos, uma verdadeira ‘cultura de supressão de provas
(diretas)’.As dificuldades na seara da prova decorrem notadamente do fato
de que no âmbito da criminalidade organizada os delitos são cometidos
visando ao lucro de forma profissionalizada, com os seus agentes pensando
e trabalhando, de modo antecipado, para apagar os rastros da empreitada
criminosa. A utilização de sofisticadas e complexas redes de comunicação,
bem como a dimensão transnacional que caracteriza, não raro essa espécie
de criminalidade, agregam mais obstáculos.28

Destarte, as razões que sustentam a dificuldade para a produção da prova “direta”,
foram explicitadas ao longo deste artigo, quais sejam, pluralidade de agentes
e por consequência de condutas, assim como a corrupção de autoridades do
poder público facilitando a empreitada criminosa e auxiliando a impunidade,
por meio de crimes de prevaricação, corrupção passiva etc.
Diante desse quadro, não apenas o processo penal precisa se adequar a essa
realidade, bem como os Órgãos da persecução criminal e os instrumentos
legais de investigação, neste último caso cita-se importantes mecanismos de
investigação que já são usados e devem ser regularizados pela nossa legislação
a fim de evitar futuras alegações de nulidade, como os institutos da colaboração
premiada, infiltração de agentes, interceptação telefônica e de dados, quebra de
sigilos bancários e a cooperação jurídica internacional.
Sendo assim, o que se pretende é demonstrar que o uso da prova indiciária como
standard probatório de uma condenação precisa ser estudado pelo sistema como
uma necessidade no combate a impunidade e cometimento dos crimes complexos,
nesse viés cita-se a recomendação 3, item 7.a do GAFI/FATF (Grupo de Ação

28 Ibidem, Pág. 151-152.
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Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo)29:
“7. Os países deveriam se assegurar de que:
a) A intenção e o conhecimento necessários para provar o crime de lavagem de
dinheiro possam ser inferidos por circunstâncias factuais objetivas.”30
Ato contínuo, o STF tem importantes decisões que admitem o uso da prova
indiciária numa condenação criminal, desde que se traduzam em um conjunto
de provas contundentes, ante a força persuasiva que possuam em torno das
circunstâncias fáticas, num juízo de cognição exauriente e fundamentado. Nessa
esteira, no Brasil, a prova indiciária ganhou notoriedade no seara criminalística
na Ação Penal 470, que julgou o “Mensalão”, destaca-se o voto da ministra Rosa
Weber que demonstrou a necessidade da prova indiciária para a investigação
e desmonte de ações e condutas que são praticadas no contextos de crimes
complexos, senão vejamos:
O Plenário retomou julgamento de ação penal movida, pelo Ministério Público
Federal, contra diversos acusados pela suposta prática de esquema a envolver
crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta
e outras fraudes — v. Informativos 673 a 676. Na sessão de 27.8.2012, os
demais Ministros da Corte iniciaram a leitura de seus votos sobre o capítulo
III da denúncia, atinente a “origens dos recursos empregados no esquema
criminoso: crimes de corrupção (ativa e passiva), peculato e lavagem de
dinheiro”. A Min. Rosa Weber, primeira a se manifestar, destacou que questões
relativas a financiamento de gastos de campanha ou despesas de partido não

29 O GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) se
trata de uma organização intergovernamental, criada em 1989, com o intuito de promover a cooperação global dos
países no combate à lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e demais ações potencialmente criminosas
que atentem contra o sistema financeiro e a segurança internacional. Para isso, estabelece um padrão internacional
de medidas/recomendações que os países devem adotar e adaptar consoante às exigências de suas circunstâncias
particulares. Atualmente, cerca de 180 países adotam essas recomendações.
30 As Recomendações Do GAFI – Padrões Internacionais de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento
do Terrorismo e da Proliferação. [S.I]. Fevereiro de 2012. Disponível em: < http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/
arquivos/as-recomendacoes-gafi>. Acesso em: 24 de Maio de 2020.
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integrariam o conjunto fático descrito na presente acusação. Salientou, ainda,
que o pagamento de propina não seria feito sob holofotes, daí o realce do
valor das presunções, bem como a admissão de maior elasticidade à prova
acusatória nos delitos de poder, porquanto seus autores teriam mais facilidade
em esconder o ilícito. Asseverou, ademais, que a manipulação do dinheiro
objeto da propina caracterizaria meio para a consumação ou exaurimento
das corrupções ativa e passiva. No ponto, discorreu que, na corrupção ativa,
ambos os núcleos do tipo (“oferecer” e “prometer”) configurariam crime
formal e que a percepção da vantagem indevida pelo corrompido constituiria
exaurimento do delito. Já na corrupção passiva, o verbo “solicitar” indicaria
crime formal, de maneira que o efetivo recebimento da propina representaria
o exaurimento do delito, ao passo que “receber” indicaria crime material, cuja
obtenção da vantagem ingressaria na fase consumativa do delito. Por outro
lado, sinalizou que, na espécie, a ocultação ou dis- 88 simulação da lavagem
de dinheiro significaria a ponta de esquema criminoso de proporções mais
amplas, razão por que postergaria o exame sobre essas imputações a João
Paulo Cunha e a Henrique Pizzolato para outro momento. Tendo em conta
essas premissas teóricas acompanhou, em parte, o Min. Joaquim Barbosa,
relator, dele divergindo em relação a João Paulo Cunha para absolvê- lo do
peculato decorrente da contratação da empresa IFT.31

Além disso, o também ministro do STF, Luiz Fux sustentou a função persuasiva
da prova, que se um fato foi devidamente provado, as circunstâncias em torno
desse fato, formam um conjunto probatório que deve ser analisado globalmente,
de acordo com um raciocínio indutivo. Por conseguinte, algumas situações se
analisadas individualmente podem não transparecer nenhuma delinquência
criminal, todavia, quando somada ao todo, vislumbra-se tarefas fragmentadas
de condutas organizadas, com papéis delimitados de atuações que configuram
uma organização criminosa.

31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AÇÃO PENAL 470, voto Min. Rosa Weber, rel. Min. Joaquim Barbosa, 27,
29 e 30.8.2012. Informativo 677.
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Nesse sentido, por exemplo, a doutrina norte-americana estabeleceu a tese do
“paralelismo consciente” para a prática de cartel. Isso porque normalmente
não se assina um “contrato de cartel”, basta que se provem circunstâncias
indiciárias, como a presença simultânea dos acusados em um local e a
subida simultânea de preços, v.g., para que se chegue à conclusão de que a
conduta era ilícita, até porque, num ambiente econômico hígido, a subida
de preços, do ponto de vista de apenas um agente econômico, seria uma
conduta irracional economicamente. Portanto, a conclusão pela ilicitude e pela
condenação decorre de um conjunto de indícios que apontem que a subida
de preços foi fruto de uma conduta concertada. [...] No mesmo diapasão é a
prova dos crimes e infrações no mercado de capitais. São as circunstâncias
concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela condenação.
Na investigação de insider trading (uso de informação privilegiada e secreta
antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a baixa liquidez das
ações; a frequência com que são negociadas; ser o acusado um neófito em
operações de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existentes entre os
acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada; todas
essas e outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura a
respeito da ilicitude da operação.32

Ademais, o novo Código de Processo Penal, PL 8.045/10, na redação original
do projeto, em seu artigo 165, §1º, demonstrou o entendimento em adaptar
legalmente as premissas anteriormente discutidas ao preceituar que os indícios só
servem para a comprovação de um fato quando forem graves (relação lógica com
o fato), precisos (sentido único e definido) e concordantes (todos os elementos
coletados devem convergir em única verdade).
Artigo 165 – O juiz formará livremente o seu convencimento com base nas
provas submetidas ao contraditório judicial, indicando na fundamentação
os elementos utilizados e os critérios adotados. §1º A existência de um fato
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AÇÃO PENAL 470, voto Min. Luiz Fux, rel. Min. Joaquim Barbosa, 27, 29
e 30.8.2012. Informativo 677
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não pode ser inferida de indícios, salvo quando forem graves, precisos e
concordantes.

Diante disso, as provas indiciárias, conforme autorizada doutrina, configuram
um importante mecanismo de enfrentamento à macrocriminalidade, o
aperfeiçoamento da administração de justiça criminal, a superação de apegos
tradicionalistas que não compreende a realidade atual, e que estagnam o processo
penal contribuindo para a impunidade. Nessa esteira, o ordenamento jurídico
pátrio deve desenvolver um conceito sólido, parâmetros valorativos e um modelo
procedimental que atendam a correta compreensão da prova indiciária.

Conclusão
O Brasil é um país imensamente rico, territorialmente colossal, matas e terras
em abundância, fauna exuberante, e que, desde a colonização, nunca deixou de
ser cruelmente explorado, tendo riquezas dizimadas como o pau-brasil, seus
primeiros habitantes, os povos indígenas, e após, os negros vindos da África
para serem escravizados nas minas e lavouras. Depois de muito tempo, aboliu a
escravidão, se tornou uma República Federativa, promulgou sua Constituição,
todavia, mesmo sendo um país promissor, os desmandos, desgovernos, a
corrupção, não permite que esse país seja o que poderia ser.
A macrocriminalidade, como foi visto, se trata de um delito de natureza
econômico porque ataca principalmente a ordem econômica do país, mas,
indubitavelmente de natureza político-social também, cometido sem o uso de
violência, invisível ao tato da sociedade, pois acontecem sem provocar alardes
ou pânico social, praticado por pessoas influentes como políticos e empresários,
visando à obtenção de lucro e o enriquecimento ilícito, mediante o desvio de
verbas públicas, fraudes em contratos públicos e licitações, favores indevidos,
apropriação de bens do Estado. Provocando o falecimento da máquina pública,
o sucateamento de hospitais, escolas, prédios públicos, a formação de facções
criminosas e grupos de controle paraestatal como os traficantes e milicianos.
268
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O Brasil, atualmente, amarga um baixo crescimento econômico, um elevado
índice de desemprego, a violência urbana estrutural em todo o país, grandes
capitais brasileiras figurando no topo das mais violentas do mundo, um dos piores
índices de escolaridade do globo ao lado de ditaduras e países pobres, facções
dominantes nos presídios por todo o país, milícias presentes em comunidades
pobres e nas polícias. Tudo isso ocasionado por uma política e um Estado
corruptos, e um sistema judiciário no mínimo leniente com o caos.
Toda essa situação de enorme preocupação e perplexidade com relação ao futuro
insurge uma imediata resposta do sistema, que exige o enfrentamento a essa
espécie de delinquência e a responsabilização criminal, cível e administrativa dos
criminosos. Dessa maneira, o poder judiciário como o Órgão Julgador detém
importante papel, e a prova como fator fundamental para a condenação idem,
por essas razões no último capítulo foram expostas as teses que sustentam a
necessária participação do Estado-Juiz e o manuseio da prova indiciária, pelas
razões anteriormente colocadas.
Por todo o exposto, enfatiza-se três frentes de trabalho para preparar e
aperfeiçoar o Estado no enfrentamento à macrocriminalidade e a corrupção
sistêmica, mecanismos capazes de lidar com o cenário atual de avanço da
macrocriminalidade, que envolve a coparticipação do juiz na fase instrutória
do processo, a modernização dos meios legais com a atualização do Código
de Processo Penal a fim de regularizar a coparticipação do juiz, a utilização
procedimental das provas indiciárias no processo e o poder investigativo do
Ministério Público, a utilização de mecanismos de justiça de forma eficiente,
conjunta e célere.
O enfrentamento à criminalidade organizada exige um Estado organizado para
confrontá-la. São uma somatória de forças entre os poderes estatais, os Órgãos
do Poder Judiciário, o agente público corrupto sempre vai existir, de modo que,
é uma utopia acreditar que podemos erradicar a corrupção, porém, é possível
confrontá-la, tratar o problema e conseguir um Estado ideal. Obviamente, isso
não é um encargo apenas do Poder Judiciário, é uma soma de esforços entre os
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três poderes - o Executivo e o Legislativo – todavia, não foi possível à abordagem
no presente trabalho ante o quão extenso o tornaria, por isso, restringiu-se ao
Poder Judiciário. E entre o comprometimento desses junto ao povo, a legalidade,
e na defesa da Constituição.

Referências
As Recomendações Do GAFI – Padrões Internacionais de Combate à Lavagem
de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação. [S.I].
Fevereiro de 2012. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/
arquivos/as- recomendacoes-gafi>. Acesso em: 24 de Maio de 2020.
BOUÉRES, Valéria.O papel do CADE e sua intervenção diante da fusão Nestlé/
Garoto. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 31, nº 1110. Disponível em: <https://
www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-economico/2717/o-papel-cadeintervencao-diante-fusao-nestlegaroto>. Acesso em: 20 abril de 2020.
BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Código
de Processo Penal, Rio de Janeiro/RJ, 3 de outubro de 1941. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>.
Acesso em: 24 de Maio de 2020.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AÇÃO PENAL 470, voto Min. Rosa Weber,
rel. Min. Joaquim Barbosa, 27, 29 e 30.8.2012. Informativo 677.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AÇÃO PENAL 470, voto Min. Luiz Fux,
rel. Min. Joaquim Barbosa, 27, 29 e 30.8.2012. Informativo 677.
CARVALHO, Cleide. Pivô de decisão do STF em 2009 contra prisão em
2ª instância ficou impune. Disponível em:<https://oglobo.globo.com/
brasil/pivo-de-decisao-do-stf-em-2009-contra-prisao-em-2-instancia-ficouimpune-22549632>. Acesso em 22 de abril de 2020.

270

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 234-272 | jan./jun. 2020

Artigo
O enfrentamento à macrocriminalidade no Brasil: as nuances da corrupção sistêmica no país e a repressão pelo poder judiciário
Suziane Silva Sobreira, Reinaldo Alves de Aguiar

CONTI, Carlota. TONINI, Paolo. Apud KIRCHER, Luís Felipe Schneider. . A
prova no enfrentamento à Macrocriminalidade. 3º Edição. Salvador (BA):
Juspodivm, 2019, Pág. 141.
KIRCHER, Luís Felipe Schneider. A prova no enfrentamento à
Macrocriminalidade. 3º Edição. Salvador (BA): Juspodivm, 2019, Pág. 148.
LEITE, Eduardo et al. Corrupção: aspectos sociológicos, criminológicos e
jurídicos. 3º Edição. Salvador (BA): Juspodium. 2019, pág.68.
LIRA, Antiógenes Marques de. Macrocriminalidade. [S.I]. [2015?]. Disponível
em:<http://Amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1275676597.
pdf>. Acesso em 20 de abril de 2020.
NERES, Rogério. O papel do poder judiciário no processo penal. Migalhas, 13 de
abril de 2018. Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/278164/opapel-do-poder-judiciario-no-processo-penal>. Acesso em 08 de Maio de 2020.
NETO, Francisco das Chagas de Vasconcelos Neto. O Manejo da Prova Indiciária
nos Crimes em Licitações Públicas. Revista Acadêmica Escola Superior do
Ministério Público do Ceará. [S.I]. 2018. Disponível em:http://www.mpce.
mp.br/wp-content/uploads/2018/10/5-ARTIGO-ED-3.pdf. Acesso em: 21 de
Maio de 2020.
NETO, Orlando Faccini; RAMIRES, Maurício. A prova no enfrentamento à
Macrocriminalidade. 3º Edição. Salvador (BA): Juspodivm, 2019, Pág31.
SAMPAIO, Kleber. Acusado de oferecer jantares caros, ministro francês
renuncia ao cargo. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/
internacional/noticia/2019-07/acusado-de-oferecer-jantares-caros-ministrofrances-renuncia-ao-cargo>. Acesso em 22 de Abril de 2020.
SPENGLER, Adriana Maria Gomes de Souza. Dimensão do princípio da
proporcionalidade na repressão à macrocriminalidade econômica. Revista
Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 234-272 | jan./jun. 2020

271

Artigo
O enfrentamento à macrocriminalidade no Brasil: as nuances da corrupção sistêmica no país e a repressão pelo poder judiciário
Suziane Silva Sobreira, Reinaldo Alves de Aguiar

Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.3, n.2, pág.14. Disponível em:<www.
univali.br/direitoepolitica>. Acesso em 08 de Maio de 2020.
ORRICO, Alexandre. Veja o cardápio grã-fino que você está pagando para os
ministros do STF. Veja, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://vejasp.abril.
com.br/cidades/cardapio-surreal-ministros-stf/>. Acesso em 22 de abr. de 2020.
TARUFFO, Michele. Poteri probatori dele parti e del giudice in Europa.
Revista trimestrale de diritto procedura civile. ANO XL. Milão (Itália), 2006.
Pág.451-482.

272

Revista Científica OAB | Teresina | ISSN 2318-1621 | v. 8 | n. 1 | p. 234-272 | jan./jun. 2020

