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APRESENTAÇÃO

O

Caderno Jurídico da Escola Superior da Advocacia – Edição Especial apresenta-se como a
materialização da produção acadêmica resultante das grandiosas pós-graduações lato sensu,
ofertadas no ano de 2020 e finalizadas em 2021, em Direito Constitucional e Administrativo
e outra em Direito Penal e Processo Penal. Essas pós-graduações são parte de um projeto pioneiro
no país, idealizadas pela OAB/PI, por meio da Escola Superior da Advocacia – ESA/PI, em um
contexto sociopolítico complexo decorrente da crise sanitária imposta pela pandemia Covid-19.
A suspensão das aulas presenciais nas escolas piauienses levou a Direção da ESA/PI a tomar
medidas estratégicas e urgentes, pois a capacitação para a advocacia não poderia parar. Assim, as
pós-graduações foram idealizadas e ofertadas de forma gratuita e remota, tendo alcançado um
número expressivo de inscritos, cerca de 4 (quatro) mil advogados de norte a sul do Estado.
As pós-graduações revelaram-se como um projeto socialmente inclusivo, pois a oferta ocorreu
sem ônus financeiro para a advocacia piauiense que já sofria os graves efeitos econômicos impostos
pela pandemia, além de se mostrar sem fronteiras pois possibilitou ao advogado da capital e do
interior iguais condições para estudar em casa.
Ressalta-se, ainda, que as pós-graduações também se destacaram pela grandiosidade da sua
operacionalização, de tal forma que a ESA/PI tem colaborado com outras escolas do país a realizarem
projetos semelhantes. Nesta perspectiva, as pós-graduações da ESA/PI contaram com um corpo
docente qualificado, composto por professores piauienses e também de outros estados reconhecidos
nacionalmente, de maneira que toda a advocacia foi agraciada com pós-graduações da mais alta
qualidade.
É com este espírito inovador que também nasce o Caderno Jurídico da ESA/PI – Edição Especial,
apresentando a consolidação trabalhos científicos de alunos pesquisadores que participaram deste
grandioso projeto pioneiro da Escola Superior da Advocacia do Piauí – ESA/PI/OAB-PI, com
temáticas relevantes às discussões atuais do país, tais como, o feminicídio, accountability
societal, restrição de direitos fundamentais na pandemia, improbidade administrativa, direito
ao esquecimento, política imigratória brasileira, dentre outros temas.
A fim de concluir, ressalta-se que o Conselho Editorial da Escola Superior da Advocacia do
Piauí – CONSED/ESAPI considera a pesquisa científica como o alicerce para o desenvolvimento
das ciências jurídicas. Destaca-se, ainda, que o advogado enquanto pesquisador é o agente produtor
de conhecimento jurídico, e, sobretudo, o operador de transformações sociais.

Lêda Maria Eulálio Dantas Luz Costa
Vice-Diretora da Escola Superior da Advocacia – ESA/PI
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ARTIGO 1

OUVIDORIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
ESTADUAIS:
ALDO VIEIRA RIBEIRO

Mestre em Sociologia (UFPI). Advogado OAB/PI.

FÁBIA DE KÁSSIA MENDES VIANA BUENOS AIRES

Doutora em Políticas Públicas (UFPI), Docente Adjunta I (UESPI), Chefe da Assessoria Jurídica da UESPI (ASSEJUR).

RESUMO: A partir da Constituição Federal de 1988 muitos espaços foram criados com o intuito de acompanhar e controlar a gestão pública, entre eles
os Tribunais de Contas dos Estados. A ampliação de responsabilidade dos Tribunais de Contas dos Estados possibilitou à sociedade civil participar do
controle e fiscalização das contas públicas, por meio de denúncias e notificações de possíveis irregularidades ocorridas nos municípios controlados. Isso
se deu através da criação das Ouvidorias, espaços destinados a este fim. O presente artigo propõe-se a analisar a accountability societal via Ouvidoria dos
Tribunais de Contas estaduais com a finalidade de compreender qual a sua efetiva contribuição para o fortalecimento da relação entre a sociedade civil e o
Estado Democrático de Direito. Trata-se de pesquisa documental descritiva de natureza qualitativa (APPOLINARIO, 2006; MAY, 2004) com amparo no
método dialético de análise e interpretação dos dados (MINAYO, 1994). Os resultados indicam que as Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados,
mesmo sendo um espaço institucionalizado, configurado e estruturado em moldes estabelecidos pela própria Administração Pública, constitui-se em
espaço de fortalecimento da relação entre sociedade civil e Estado Democrático de Direito brasileiro.
Palavras-chave: Estado Democrático de Direito; Tribunais de Contas estaduais; Controle social; Ouvidoria
ABSTRACT: From the Federal Constitution of 1988 many spaces were created to monitor and control public management, including the Courts of Auditors
of the States. The expansion of responsibility of the Courts of Auditors of the States allowed civil society to participate in the control and supervision of
public accounts, through complaints and notifications of possible irregularities that occurred in the controlled municipalities. This was done through the
creation of the Ombudsman’s, spaces destined for this purpose. This article aims to analyze the societal accountability through the Ombudsman’s Office
of the State Courts of Auditors to understand its effective contribution to strengthening the relationship between civil society and the Democratic Rule
of Law. This is descriptive documentary research of qualitative nature (APPOLINARIO, 2006; MAY, 2004) with protection in the dialectical method of
data analysis and interpretation (MINAYO, 1994). The results indicate that the Ombudsman’s Office of the Courts of Auditors of the States, even though
it is an institutionalized space, configured and structured in the terms established by the Public Administration itself, constitutes a space to strengthen the
relationship between civil society and the Democratic State of Brazilian Law.
Keywords: Democratic Rule of Law; State Courts of Auditors; Social control; Ombudsman.

1 INTRODUÇÃO

C

omo parte integrante de um conjunto de ações estatais
destinadas a fortalecer a transparência da gestão e o
acesso dos cidadãos às informações relativas à res publica,
as Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados foram criadas
e institucionalizadas a fim de possibilitar à sociedade civil a
participação na fiscalização das contas públicas permitindo
maior controle social do Estado enquanto agente executor de
políticas públicas e do orçamento público.
Partindo dessa premissa e considerando que as ouvidorias
das cortes de contas estaduais constituem espaços de controle
social relativamente novos – o que exige aprofundamento teórico
– a proposta do presente estudo consiste em refletir sobre os
mecanismos de fortalecimento da relação sociedade civil e Estado
Democrático de Direito via controle social tendo como norte
a seguinte problemática: como as ouvidorias dos Tribunais de
Contas dos Estados podem contribuir para o fortalecimento da
relação entre sociedade civil e Estado Democrático de Direito?
Para o alcance desse mister, optou-se pela estratégia de pesquisa
documental descritiva de natureza qualitativa (APPOLINARIO,
2006; MAY, 2004) com amparo no método dialético de análise
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e interpretação dos dados (MINAYO, 1994).
O procedimento metodológico descrito resultou no presente
artigo que está estruturado em três partes: a primeira, “Definições
e características do Controle Social ou Accountability”, na qual são
apresentados o conceito, as dimensões e os pressupostos teóricos
que sedimentam o controle social na contemporaneidade. A
segunda, “As ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados”,
onde se discute o contexto de criação e institucionalização das
cortes estaduais de contas e o seu papel no fortalecimento da
relação sociedade civil e Estado Democrático de Direito. Na
parte final, a título de considerações finais, pondera-se sobre
a efetiva contribuição das ouvidorias dos Tribunais de Contas
dos Estados como espaços de controle social da gestão pública
e mecanismo de fortalecimento da relação entre sociedade civil
e Estado Democrático de Direito.

2 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO
CONTROLE SOCIAL OU ACCOUNTABILITY
Atualmente, discute-se nos espaços acadêmicos brasileiros,
a progressiva atuação da sociedade no controle e fiscalização dos
gestores públicos, através da participação em ambientes públicos

voltados para essa modalidade de controle, demonstrando
crescente
importância o que os estudiosos denominam accountability,
realizada pela sociedade civil (LAVALLE, 2011).
O termo accountability provém de uma denominação inglesa
que significa obrigação, responsabilidade no cumprimento
de algo, proveniente de autoridade delegada que finaliza sua
ação após prestação de contas em relação às ações que lhe
foram determinadas. Envolve, pois uma concepção tida como
bidimensional, uma vez que, envolve a capacidade de resposta do
representante (Estado), mas exige igualmente, a necessidade de
punição e fiscalização e decorrente dos representados (sociedade
civil), demonstrando, dessa forma, sua institucionalidade, bem
como a relação de poder existente e o dever de controle do
mesmo (LUCHMANN, 2011).
Para Mosher (1968), a accountability seria a responsabilidade
direta do gestor público e sua obrigação de responder por suas
ações no plano administrativo. Trata-se da necessidade de se
controlar externa e internamente o poder público e fiscalizálo. Na concepção de Lüchmann (2011, p. 158), a accountability
“diz respeito aos processos ou mecanismos de justificação
junto aos representados, e ocorre, nesses casos, de forma
retrospectiva, adquirindo um caráter público e reflexivo”. Essa
definição traduziria-se em perspectiva conciliatória acerca da
representação e participação, uma vez que desenvolve-se por
meio das relações entre representantes e representados, haja
visto ter o representante que prestar contas continuamente a
seus representados (LUCHMANN, 2011).
A Magna Carta de 1988 contém diversos espaços de
participação na accountability. À exemplo disto, tem-se o afamado
artigo 5º, em seus incisos XXXIII e XXXIV, a e b (BRASIL, 1988),
nos quais assegura os direitos à certidão, informação e, à petição,
possibilitando do ponto de vista de sua existência normativa
o controle social das contas e da gestão públicas. Trata-se de
uma função relevante da participação, isto é, a de funcionar
como instrumento de controle do Estado pela sociedade. Ou
seja, a sociedade civil exerce controle social e político das ações
realizadas pelo Estado, uma vez que possibilita aos cidadãos
definirem parâmetros e critérios para a gestão pública (INGRAO,
1980).
O controle social possui duas dimensões principais, são estas:
a prestação de contas de acordo com os parâmetros normativos
predispostos na sociedade, e a responsabilização e/ou punição dos
gestores públicos que praticarem atos atentatórios à sociedade,
e contrários aos procedimentos e padrões estabelecidos como
adequados para seu agir (O’DONNELL, 1998).
Essa visão de participação integra o próprio sentido de
soberania popular, na medida em que ultrapassa o limite das
eleições de seus representantes políticos, e permite aos diversos
grupos, associações, organizações e indivíduos exercerem
constantemente seu poder de
fiscalizar e controlar seus atos. Esse controle ampliaria
as responsabilidades da sociedade civil, na medida em que
prolonga seu vínculo com o processo democrático, como também
pressiona e/ou vincula os gestores a seus compromissos e projetos
de governo.
Ainda que no Brasil não vigore a figura do representante
substituível em face do descumprimento de suas promessas
de campanha, há por meio das normas constitucionais e
infraconstitucionais a responsabilidade fiscal dos gestores que

podem ter suas contas reprovadas pelos Tribunais de Contas. O
que pode trazer consequências diretas para sua gestão futura,
tanto em nível de reeleição (impossibilidade de um gestor
concorrer a novas eleições caso tenha reprovação de suas contas)
quanto em nível de gestão (responsabilização civil pela conduta
inapropriada ao gerir os recursos públicos) (COMPARATO,
1993).
Para Teixeira (2001, p. 39), o controle social do Estado por
meio da participação significa:
Um mecanismo de participação dos cidadãos que, para
ser efetivo, deve ter como alvo não apenas seus centros
periféricos, mas sobretudo aqueles que se destinam às
decisões estratégicas e ao próprio sistema econômico.
Hoje principalmente, com a globalização da economia
e o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre os
recursos naturais e as relações sociais, o controle social
deve estender-se para o sistema econômico, subexistente,
facilmente burlado pelo poder dos lobbies e pela influência
política de seus agentes.
O processo democrático deve ser acompanhado não
apenas com o estabelecimento de normas, mas também com
sua fiscalização e controle. Devem ser buscados mecanismos de
controle que permitam à sociedade não apenas denunciar os atos
de improbidade ou de má gestão, mas também acompanhá-los,
discuti-los, contraditá-los, viabilizando assim ampla participação
em todo o processo de gestão, e não apenas na escolha de seus
representantes. A ampliação dos atores envolvidos no processo
democrático transforma setores antes totalmente separados,
Estado, mercado e sociedade civil, em espaços multiconectados
e interpenetrados. Assim, o controle social alcançaria uma
gama maior de possibilidades ao considerar todos os sujeitos
envolvidos no processo decisório (TEIXEIRA, 2001).
O controle social do poder de seus representantes faz parte da
realidade democrática de muitos países, entre eles o Brasil e diz
respeito ao caráter público de sua República, uma vez que, através
da opinião pública e de seu exercício, os atos obrigatoriamente
públicos são controlados mediante os espaços institucionalizados
de controle (Ouvidorias, Controladorias, Tribunais de Contas,
Conselhos etc.).
A ampliação do controle social aos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, bem como ao poder econômico
são defendidos por Bobbio (1987) como necessários para o
desenvolvimento da democracia. O que se pretende é permitir
um jogo de forças em que os
componentes se encontrem em posição de igualdade para
participar das relações democráticas. Convém ressaltar que a
igualdade aqui citada diz respeito ao estabelecimento de regras
a serem cumpridas por todos, e de mecanismos de controle e
fiscalização do cumprimento das imputadas regras.
Essa participação social, no intuito de controlar os atos
dos agentes públicos, abarca a possibilidade de corrigir os atos
de gestão improbos, responsabilizando os atores políticos e
publicizando os atos de má gestão. Ressalte-se que a organização
por parte da sociedade civil para exercer esse tipo de controle,
através de sua capacitação permanente e estruturação, é relevante.
Os múltiplos espaços públicos, institucionais ou não, são
ambientes propícios ao exercício do controle social, antes, durante
e depois da implementação das políticas públicas, levando-se em
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consideração, para tanto, os elementos técnicos e normativos
de elaboração, como também as demandas sociais em relação
às estas políticas.
Nesse sentido, a existência e/ou criação de normas voltadas
para dar publicidade aos atos de gestão, e a criação de espaços
voltados para permitir aos cidadãos seu amplo e irrestrito acesso
a documentos, relatórios, pareceres etc., que tratem dos atos
de gestão, são importantes, pois proporciona os elementos
necessários à efetiva participação e controle.
A denominação controle social deu-se, no tocante ao Brasil,
através da promulgação da Constituição de 1988, possibilitando
à sociedade civil, participar da fiscalização da gestão pública,
tanto no que diz respeito à elaboração, quanto à implementação
das políticas públicas, exercendo o controle do direcionamento
do orçamento público e gasto (CORREIA, 2004). Tem-se a
partir desse momento variados mecanismos de participação
da sociedade civil na gestão pública, entre eles os Conselhos,
os orçamentos participativos, as audiências públicas, os fóruns,
as Ouvidorias e Controladorias, que são considerados como
instrumentos de accountability societal ou de controle social,
através dos quais é possível que membros da sociedade participem
do processo decisório (SIRAQUE, 2005).
Os ganhos em termos de transparência da gestão pública
foram relevantes, principalmente com o estabelecimento
normativo de regras para a atuação administrativa, pautada em
princípios políticos éticos, como a moralidade, impessoalidade,
publicidade, legalidade e eficiência; além do estabelecimento
progressivo da obrigatoriedade dos órgãos públicos de permitirem
a qualquer cidadão acesso às informações relacionadas à sua
gestão (SOUSA FILHO, 2013).
A busca do Estado brasileiro para criar as condições de
governança e governabilidade foi preponderante; deste modo,
foram introduzidos novos mecanismos de gestão, o que
descentralizou os controles gerenciais, flexibilizando normas,
procedimentos e estruturas em favor da privatização de empresas
públicas; a terceirização de serviços tidos como essenciais à
sociedade, entre eles a educação, além do estabelecimento de
parcerias público-privadas, utilizando a justificativa de uma
necessária diminuição do Estado em favor da prestação de
serviços mais eficientes (BEHRING, 2003).
Nesse cenário de Estado em busca de uma nova atuação,
e com uma nova roupagem, a sociedade civil recebeu uma
espécie de ultimato, no sentido de que a ela caberia agir de forma
“cooperativa e parceira”, não enquanto “espaço de luta”, mas como
“espaço de colaboração” e de “ação construtiva” (NOGUEIRA,
2011, p. 63).
Os preceitos neoliberais recém-instalados no País e
referendados pela política estatal reformadora e minimalista
posicionaram a sociedade civil e a participação social em uma
esfera semântica de atuação empreendedora e ativismo cívico,
subjugando sua contribuição ético- política; o que, para Nogueira
(2011, p. 63), favoreceu muito mais o “o consenso racional” do
que o “antagonismo”, predominando a “deliberação democrática”
em detrimento da “democracia política”.
Esse conjunto de práticas provenientes de um projeto
reformador, pautado em preceitos neoliberais, trouxe para
o contexto político e social do País prejuízos no tocante ao
estabelecimento de uma relação efetivamente democrática entre
Estado e sociedade civil, na medida em que se desvirtuou o
papel da sociedade civil e de sua participação na condução dos
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interesses sociais pelo Estado. A própria compreensão de seus
estudiosos, com relação ao papel da sociedade civil no cenário
recente, configurou-se em favor de uma análise que pudesse
abarcar amplas e significativas possibilidades de participação que
lhe foi sendo proporcionada, ainda que sob interesses políticos
e econômicos diversos.
A ascensão do Partido dos Trabalhadores à gestão executiva
federal do País em 2003 trouxe consigo uma tocante expectativa de
que a relação entre Estado e sociedade civil seria mais favorecida
no que tange à participação democrática nas mais diversas
esferas de deliberação acerca das políticas públicas a serem
realizadas. Houve de fato, expressiva ampliação dos mecanismos
de participação da sociedade civil na deliberação, implementação
e fiscalização das políticas públicas, conforme veremos adiante,
o que favoreceu significativamente o fortalecimento da relação
Estado/sociedade civil. Contudo, muito embora tenha havido
experiências de maior alargamento das relações Estado/sociedade
civil, verificou- se também que, segundo Nogueira (2011, p. 30):
Passou-se a admitir que o governo teria de fazer concessões
e derivar para proposições conservadoras (como na
reforma da previdência) porque precisava driblar uma
correlação de forças francamente desfavorável. Foi uma
opção por cautela e pela governabilidade, mas também
um gesto simbolicamente forte, que representou, antes
de tudo, o ingresso do PT no universo da esquerda não
revolucionária: da esquerda que deseja justiça, democracia
e reformas graduais, mas não o fim do capitalismo.
Essas concessões foram sendo realizadas em prol do alcance
de uma espécie de coalização de forças políticas, apresentadas
pelo governo, à época, como necessárias, em que se dispunham
meios para a obtenção de objetivos maiores, tais como a
ampliação dos programas de transferência de renda, necessários
para a diminuição da desigualdade econômica e social no País;
programas de ampliação da rede de saneamento básico e de
moradia, como o programa “Minha Casa Minha Vida”, que
proporcionou a milhares de pessoas a obtenção da casa própria,
algo nunca visto na gestão federal no Brasil.
A participação de diversas organizações da sociedade civil,
em variadas instâncias consultivas da gestão pública em âmbito
federal, objetivava proporcionar o debate acerca de políticas
públicas a serem implementadas, e ao final apresentar sugestões
ao Estado. Contudo, o que a priori significava uma ampliação
democrático-participativa da atuação da sociedade civil perante
o Estado fora permeada e limitada pelos interesses do capital
financeiro, dos industriais e da burguesia agrária, ainda que do
ponto de vista governamental desse a entender que ali estariam
também presentes as demandas dos trabalhadores (MARTINS,
2005).
Ao analisar criticamente esse cenário, aparentemente
favorável à participação da sociedade civil, verifica-se que o
Estado objetivou implementar um modelo de democracia
com base na conciliação entre classes sociais, com fins de
alcançar o que Martins (2005) caracterizou como “cidadania
reflexiva”. A partir da criação de mecanismos de participação
das organizações da sociedade civil, estes sendo subordinados
ao Poder do Executivo, haveria uma espécie de legitimação
dos modelos institucionais de organização do poder, sem
que se apresentassem possíveis conflitos às relações de força

estabelecidas. A participação institucionalizada seria o meio
para alcançar o fim maior, qual seja, assegurar a governabilidade
(MARTINS, 2005).
Nesse sentido, conclui-se que a Magna Carta de 1988
enalteceu a participação social através da criação de diversos
espaços públicos para além das eleições. Seria a confirmação
normativa da participação paritária entre a sociedade civil e o
Estado (DAGNINO; TATAGIBA, 2011).
As inflexões nas formas de atuação dos movimentos sociais,
expressa na sua chamada “inserção institucional” (TATAGIBA;
DAGNINO, 2011, p. 4) e as novas relações que se estabelecem
entre eles e o Estado nos seus distintos níveis, exigiu a adoção de
novas formas de atuação que, por sua vez, implicaram num difícil
processo de aprendizado. O trânsito que enfatizava fortemente,
de um lado, a dimensão reivindicatória e as estratégias de
ação a ela adequadas e, de outro, a mobilização e organização
do movimento, para as novas exigências que a participação
nos novos espaços trazia, se mostrou um sério desafio para
os movimentos. Assim, confere-se relevância à participação
da sociedade civil no controle da gestão pública nas variadas
instâncias de gestão pública. Contudo, este enaltecimento não se
traduz em substituição das instituições
d e m o c r át i c o participativas, inerentes à democracia representativa brasileira,
e, sim uma complementação, estimulando nova forma de ação
na qual há o fortalecimento da representação, controlada pelos
mecanismos de participação social (TATAGIBA; TEIXEIRA,
2006).
Compreender não apenas a definição de controle social, mas
especialmente refletir sobre estes mecanismos institucionais,
existente no Brasil, exige ultrapassar os limites da sua análise
em esfera normativa, para refletir sobre a efetividade das ações
participativas existentes. Vejamos de que forma as Ouvidorias
dos Tribunais de Contas dos Estados foram sendo estabelecidas
na condição de espaço institucionalizado de participação da
sociedade civil no controle das contas públicas municipais.

3 AS OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
DOS ESTADOS
O ano de 1986 marca a introdução do primeiro OuvidorGeral na área da Previdência Social, com a função de receber
denúncias, reclamações e sugestões dos usuários do sistema,
com fins de proporcionar maior eficiência em sua gestão
administrativa previdenciária. Concomitante a esta medida,
na cidade de Curitiba, houve a implantação da Ouvidoria
Municipal, objetivando possibilitar a participação social no
controle da gestão pública da cidade.
Fora criado também no mesmo período, em âmbito federal,
a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão, a qual tornou-se
competente para defender os interesses da sociedade diante de
erros, omissões ou abusos cometidos pela Administração Pública
Federal (LYRA, 2004). As Ouvidorias surgem, portanto, como
expressão relevante do “princípio da participação do usuário na
administração pública” (LYRA, 2004, p. 119), e através da Emenda
Constitucional nº 19 de 1998 fora introduzida normativamente
na Constituição Federal.
Para autores como Zaverucha (2008), as Ouvidorias ganham
relevância no Estado Democrático de Direito por representarem
significativo canal de comunicação entre o Estado e a sociedade
civil, configurando ferramenta eficaz de controle social para

viabilizar a accountability em seu viés democrático.
Sendo assim, é importante conhecer os principais
institutos normativos que consubstanciaram materialmente a
implementação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, bem
como os aspectos estruturantes de sua atuação, verificando
posteriormente, como estas funcionam e, de fato, contribuem
para o accountability.
3.1 Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados:
estrutura, elementos normativos e controle societal
A função administrativa brasileira passa pelo crivo de
variados tipos de controle, tendo como preponderantes na
Constituição de 1988. Tem-se como controle social aquele
pela sociedade de forma coletiva ou individual, através de
espaços dentro de órgãos públicos criados pelo Estado, como
as Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados. O controle
institucional seria aquele realizado de modo exclusivo, por órgãos
administrativos com esta finalidade, objetivando a regulação
dos seus próprios atos (SIRAQUE, 2005).
O controle institucional pode ser interno, quando a
fiscalização e supervisão partem de sua própria estrutura
organizacional, ou externo, quando o controle decorre de
ente estatal alheio àquele responsável pela prática dos atos
administrativos. Ou seja, a atividade controlada é fiscalizada
por órgão distinto daquele que praticou o ato administrativo.
A titularidade do controle externo é do Poder Legislativo,
tanto em nível federal, através do Tribunal de Contas da União,
quanto em nível estadual, por meio dos Tribunais de Contas dos
Estados, conforme dispõem os artigos 71 e 75 da Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Controles externo e interno
se complementam em torno de seu objetivo fim, qual seja, o de
fiscalizar os atos de gestão pública.
O controle social ocorre na medida em que, sob o ponto de
vista da própria organização administrativa do País, em aspectos
normativos, existe prescrição legal expressa, voltada para a
atuação da sociedade civil na fiscalização dos atos administrativos,
tanto em termos de serem ou não oportunos quanto no tocante
a serem convenientes para aquele dado momento. A Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), nº 101/2000 trouxe em seu
arcabouço legal a possibilidade significativa de participação
da sociedade civil no processo de elaboração e implementação
do orçamento público, além da possibilidade de fiscalizá-lo,
exercendo controle sobre a sua condução.
Em seu artigo 81, parágrafo único, alínea I, a LRF permite,
através de audiências públicas, que a supracitada participação
da sociedade civil ocorra quando da elaboração orçamentária
do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo obrigatório o
acesso às informações relacionadas à sua execução financeira
e orçamentaria.
A Lei nº 12.5272011 intitulada Lei de Acesso à Informação
trouxe mais um instrumento normativo que referenda a
participação no controle social da gestão pública, uma vez que
regulamentou especificamente o procedimento de reivindicação
da sociedade por informações relacionadas à administração
pública em todas as suas esferas.
Assim, diante dos elementos normativos citados prevalece
a noção de accountability, na qual, de um lado, o Estado tem
a obrigação (dever) de prestar contas; e, de outro, a sociedade
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civil tem o direito (e também o dever) de fiscalizar e controlar
a gestão pública, denunciando ilegalidades e/ou irregularidades
detectadas. Tem-se um movimento tensionador necessário,
e presente nas democracias de modo geral, qual seja, aquele
que se dá entre Estado e sociedade civil, com fins de não só
prestar contas da gestão exercida pelo gestor, como o de tomar
ciência dessas contas por parte da sociedade; o que gera uma
responsabilização dupla de ambas as entidades envolvidas, uma
de fiscalizar e a outra de ser transparente para bem exercer sua
gestão (O’DONELL, 1998).
No que diz respeito à participação no controle social das
contas públicas estaduais e municipais, os artigos 74, § 2º e
75 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) regulamentam a
possibilidade de qualquer cidadão denunciar ilegalidades ou
irregularidades diretamente aos Tribunais de Contas. Trata-se de
um elemento normativo proposto com finalidade de garantir a
participação da sociedade no controle das contas públicas, o que
também pode trazer avanços à construção de uma democrática
relação entre Estado e sociedade.
Registra-se aqui a relevância da criação das Ouvidorias
para viabilizar a apresentação por parte de qualquer cidadão
de reclamações ou sugestões relacionadas à gestão das contas
públicas. A denúncia de irregularidades ou ilegalidades na
aplicação das verbas públicas tornou-se possível através de
sua existência, o que em tese promoveria maior efetividade
na atuação dos órgãos de controle, no caso os Tribunais de
Contas. Resta compreender se a criação e utilização desse
mecanismo de participação no controle social das contas públicas
municipais viabiliza, de fato, uma relação democrática efetiva
entre Estado e sociedade civil ou apenas referenda um transferir
de responsabilidades por parte da administração pública.
Como se tem afirmado houve uma ampliação, no cenário
brasileiro, do ideário de participação da sociedade civil na gestão
pública, para o controle social sobre o Estado. O objetivo seria
acompanhar sua gestão e monitorar sua atuação, de modo a
garantir sua eficiência pública, mantendo-o limitado e restrito
a suas funções administrativas essenciais, prática denominada
de “prestação de contas” ou accountability (PERUZZOTTI;
SMULOVITZ, 2002).
A década de 1980 caracterizou-se por uma valorização
progressiva de gestão pública com lugar reconhecido para a
participação da sociedade civil, seja ela organizada ou não.
Esse reconhecimento foi sendo evidenciado a partir do
estabelecimento de diversos mecanismos institucionalizados
de controle social, entre eles, e principalmente os Conselhos
municipais, orçamento participativo, ouvidorias, audiências
públicas, congressos das cidades, entre outros, como se tem
afirmado até aqui (AMORIM; REOLON, 2009).
As Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados surgem
nesse contexto de aprimoramento do controle e da fiscalização
da gestão pública a partir do final da década de 1990, e de lá para
cá tem-se apresentado com os Tribunais de Contas, como um
órgão independente e auxiliar do Poder Legislativo, no exercício
normativo do acompanhamento da atuação governamental,
uma vez que a legislação anteriormente referida deixa evidente a
competência dos TCEs para fiscalizar e julgar as contas públicas
municipais e a estadual.
Esse mecanismo de controle dos atos da administração
pública possibilitou, ainda que de modo institucionalizado,
um canal de controle direto da sociedade civil relacionado à
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gestão pública municipal, estadual e federal. Ou seja, na medida
em que permite a qualquer cidadão realizar uma denúncia,
inclusive de forma anônima, por telefone, carta, e-mail etc., a
prática de qualquer cidadão pode ser denunciada, assim como os
atos irregulares dos gestores públicos nos Tribunais de Contas,
mediante contato com os próprios conselheiros ou através
das Ouvidorias existentes nesses órgãos. Esse mecanismo de
controle se traduz no exercício da accountability societal, em
que a participação da sociedade civil está para além da simples
escolha de seus representantes, mas perpassa a sua atuação
enquanto gestor tanto no que diz respeito às escolhas que faz
quanto em relação ao modo como gasta as verbas públicas.
A criação desses espaços viria, sob esse prisma analíticoteórico, ao encontro dos dispositivos normativos presentes na
Constituição Federal, existindo um ganho emergente na sua
criação, na medida em que, para além da existência da norma,
abriria mais um canal de participação da sociedade civil, agora
na fiscalização e controle dos atos de gestão e gastos públicos,
tornando mais democráticas as relações entre quem governa e
quem é governado (LAVALLE, 2011).
A criação das Ouvidorias coaduna-se com os interesses do
próprio Estado de institucionalizar o modo como deveria ser
controlado socialmente, em prol de uma eficiência governamental.
Além disso, viabiliza a abertura de novos canais ou espaços
participativos, não apenas na criação, implementação e avaliação
de políticas públicas, mas também no controle social da gestão
governamental, o que pode ser utilizado no interesse da sociedade
civil no modo como atua e se relaciona com o Estado.
A essência das Ouvidorias, segundo o Estado, está em
estabelecer canal de comunicação entre a sociedade civil e os
Tribunais de Contas, para que estes exerçam sua função de
controladores da administração pública. Estabelece-se a partir
daí uma política de acompanhamento e controle, por parte
da sociedade, da atuação governamental, em que o cidadão é
dotado de poder para atuar no controle e fiscalização de seus
representantes. Há de se analisar tal mecanismo sob o ponto
de vista de sua relevância para o fortalecimento das relações
entre Estado e sociedade civil, tendo em vista que os preceitos
neoliberais se apropriam constantemente de mecanismos e
espaços tidos como públicos e participacionistas para tão
somente justificar a transferência de responsabilidade estatal
para a sociedade.
O que se pode perceber, no caso da utilização das Ouvidorias
no Brasil, é que estas devem ser regidas pelo princípio da
transparência, que prepondera na atuação governamental do
País, desde 1988; consiste na obrigatoriedade de publicização
dos atos da gestão pública, da prestação de contas e da própria
condução da atuação governamental. Cabe aos órgãos de controle
externo fiscalizar e apontar as irregularidades existentes, em
prol de uma gestão transparente e eficiente. As Ouvidorias
entram nesse cenário, como instrumento legal de participação
da sociedade no controle das contas públicas, na medida em que
permite que os cidadãos realizem denúncias, principalmente
voltadas à gestão e aos gastos públicos.
Com base nesse princípio, uma série de medidas foram
sendo implementadas pelo governo federal, especialmente após a
entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, a partir de 2011,
em busca do cumprimento normativo que esta lei defende, tais
como publicação dos orçamentos, gastos e direcionamento de
verbas nas diversas áreas de atuação, além da criação de portais e

sites, nos quais disponibiliza as mais variadas informações acerca
da condução administrativa da União, Estados e Municípios.
No sentido de viabilizar essa política de transparência
das contas públicas e gestão eficiente, houve a necessidade de
regulamentar o artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da CF, acerca do
direito à informação que ainda carecia de norma complementar
que dispusesse como essas informações poderiam ser divulgadas.
Adiciona-se a isso o disposto na CF de 1988, em seu artigo 31,
§3º, acerca da obrigatoriedade de acesso, por parte da população,
às contas anuais dos gestores municipais, viabilizando assim o
conhecimento por parte de quem se interesse em saber como
o dinheiro público está sendo gasto.
O fato de serem as Ouvidorias canais diretos de interação
entre Estado e sociedade civil, no que diz respeito à gestão
pública, coloca esse espaço em situação de evidência e permite
compreender seu papel no aprofundamento democrático
entre àqueles que alicerçam nossa sociedade.
Cabe aos controles interno e externo da administração
pública, dentro do cenário apresentado, viabilizar o acesso
da sociedade civil às informações necessárias ao exercício
da fiscalização. Esse dever possuir duas conotações: uma
de vislumbrar a capacidade de resposta dos governos a sua
obrigação de informar e publicizar seus atos; e a outra diz respeito
à possibilidade de a sociedade impor restrições à atuação de
seus representantes, quando da constatação de violação de seus
deveres (O’DONNEL, 1998).
Há no Brasil um contexto favorável à participação na
accountability societal, na medida em que as Ouvidorias
permitem a aproximação entre a sociedade civil e o Estado,
no tocante à sua condução administrativa. Contudo, cabe-nos
compreender as contribuições que esses espaços fornecem no
que diz respeito ao fortalecimento das relações entre Estado
e sociedade civil. Se estariam colaborando para uma relação
dialógica e voltada para a busca das satisfações e interesses sociais,
ou se seriam mecanismos criados e conduzidos pelo Estado com
objetivos técnicos especificamente voltados para o controle das
contas públicas com fins de obter bons resultados de governança
(seria a totalidade das diversas maneiras de se administrar os
problemas, com a participação e atuação do Estado).
Ainda que o cenário seja positivo à participação da sociedade
civil organizada ou não no controle da gestão, há de se questionar
até que ponto estar-se-ia diante de uma atuação estatal que se
preocupa com sua relação democrática com a sociedade civil,
coadunando-a com práticas reais de controle dos atos de gestão
pública.
Tem-se as Ouvidorias dos Tribunais de Contas como espaços
institucionais relevantes de controle por parte da sociedade civil
quanto à gestão pública, uma vez que, segundo o próprio Estado,
viabilizam a manifestação social em favor da boa gestão e das
práticas governamentais eficiente.
É possível analisar sua implementação, tanto sob o viés
positivo de permitir e ampliar mecanismos participativos
de fiscalização e controle dos atos de gestão quanto sob
o olhar da reestruturação administrativa voltada para a
corresponsabilização social. Contudo, não seria coerente
desconsiderar os obstáculos que se colocam adiantes de uma
relação democrática construtiva entre Estado e sociedade civil,
sob pena de simplificar demasiadamente as reflexões sobre a
eficácia e eficiência governamental, em contraposição a uma
compreensão aprofundada acerca dos avanços em torno da

construção de bases democráticas de relacionamento entre
sociedade civil e Estado.
Nesse sentido, a instalação das Ouvidorias dos Tribunais de
Contas é apresentada pelo Estado brasileiro como mecanismo de
controle social da gestão pública; e vem adquirindo contornos
relevantes, principalmente pelo fato de o Brasil ter passado por
uma redemocratização que estimulou o estabelecimento de
canais de interação entre Estado e sociedade civil. A reforma
administrativa pela qual passou o País favoreceu a elevação desses
espaços de participação da sociedade civil organizada ou não no
controle e fiscalização das contas públicas, impulsionados pelos
movimentos decorrentes da própria organização da sociedade e
de suas reivindicações por reconhecimento de direitos (LYRA,
2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto mais divulgados e variados forem os canais de
recepção das manifestações via Ouvidoria maiores as chances de
esse mecanismo de participação ser mais conhecido e acessado
pela população, o que pode ocorrer através de meio eletrônico,
das telecomunicações e pessoalmente, todos viabilizados de modo
fácil aos denunciantes. Além disso, cabe à Ouvidoria permitir,
de modo público, transparente e confiável o acompanhamento
de todo o processo, levando-se em consideração a razoabilidade
de tempo na resolução das demandas.
Desse modo, todos os resultados devem ser registrados e
disponibilizados sempre que solicitados, seja em arquivos físicos
na própria Ouvidoria, seja em bancos de dados eletrônicos do
Tribunal de Contas (LYRA, 2004) e os filtros para a análise,
recepção e tramitação das denúncias devem ser estritamente
técnicos, despidos de interferências políticas, com tratamento
isonômico, transparência de ação e legalidade dos atos (SERRA;
CARVALHO; CARNEIRO, 2009).
No tocante à avaliação do trabalho da Ouvidoria, entendemos
que esta é de fundamental importância para conhecer-se o
nível de satisfação dos cidadãos em relação ao conjunto de
suas atribuições, tais como: meios de acesso, tempo e qualidade
do atendimento, prazo para solução das demandas etc. Essa
avaliação pode ser feita em relação ao público interno (pessoas
que reclamam sobre a atuação de servidores do TCE) ou externo
(sociedade civil organizada ou não que busca a Ouvidoria para
controlar e fiscalizar as contas públicas municipais) (SERRA;
CARVALHO; CARNEIRO, 2009).
Assim, levando-se em consideração os elementos
caracterizadores de sua atuação no recebimento das denúncias,
bem como na informação de seu trâmite até a emissão de algum
tipo de resposta, entendemos que a Ouvidoria pode ser um
mecanismo que viabiliza uma sintonia democrática entre Estado
e sociedade civil, possibilitando a um número significativo de
pessoas que fiscalize e controle a gestão pública municipal.
Contudo, esse mesmo espaço pode vir a funcionar como uma
instância institucionalizada de atuação corresponsável do
cidadão diante das atribuições do Estado; ou seja, ao invés de
proporcionar uma relação dialógica e dinâmica entre ambos,
sobrecarrega os participantes com a função de fiscalizar a gestão
pública sem, no entanto, que eles participem da gestão em termos
mais amplos e significativos.
Diante dessas circunstâncias, e considerando-se o papel
da Ouvidoria no que tange a proporcionar a participação da
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sociedade civil, organizada ou não, no controle das contas
públicas municipais, concluímos ser possível que esta apresente
bons níveis de relacionamento entre sociedade civil e Estado,
uma vez que o exercício da accountability sobre a administração
pública amplia o espaço democrático de participação social.

174, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n84/
a06n84.pdf>. Acesso em: 5 de fev. 2021.
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RESUMO: O presente artigo teve como tema a “Análise do princípio constitucional da isonomia frente a lei do feminicídio”. O objetivo do estudo é analisar
os desdobramentos da análise dos acontecidos histórico-sociais influenciadores e o surgimento do termo Feminicídio, a constatação da necessidade da
aplicação da lei e a análise do princípio da isonomia frente a norma jurídica estudada. Verificando, ainda, se a aplicação da qualificadora infringe o princípio da
isonomia ou se é a sua concreta aplicação. Para a realização da pesquisa utilizou- se como abordagem metodológica a revisão bibliográfica, com um cauteloso
levantamento de fontes que versam sobre o tema, através de revistas eletrônicas, trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, livros, dissertações,
bem como outros estudos. E obteve-se como resultado que apesar de as mulheres virem ganhando notoriedade na conquista de direitos, até este momento
não foi suficiente para dirimir as desigualdades entre gêneros, surgindo a necessidade de tratamento diferenciado para favoráveis aos desiguais, com base
no princípio constitucional da isonomia para atender às diferenças sociais, na medida de suas desigualdades.
Palavras-chaves: Feminicídio; Isonomia; Mulher; Igualdade.
ABSTRACT: This article had as its theme the “Analysis of the constitutional principle of isonomy in face of the femicide law”. The objective of the study is
to analyze the unfolding of the analysis of the influencing social-historical events and the emergence of the term Femicide, the finding of the need for the
application of the law and the analysis of the principle of isonomy in the face of the studied legal rule. Also verifying whether the application of the qualifier
violates the principle of isonomy or whether it is its actual application. To carry out the research, the bibliographic review was used as a methodological
approach, with a careful survey of sources that deal with the topic, through electronic journals, course completion papers, scientific articles, books, dissertations,
as well as other studies. And as a result, despite the fact that women have been gaining notoriety in the achievement of rights, until now it has not been
necessary to resolve inequalities between genders, resulting in the need for differentiated treatment for those favoring unequals, based on the constitutional
principle of isonomy to attend to social differences, in the measure of their inequalities.
Keywords: Femicide; Isonomy; Women; Equality.

1 INTRODUÇÃO

O

estudo sobre a constitucionalidade da Lei do Feminicídio
se faz relevante em virtude das expressivas taxas de
homicídios de mulheres ocorridas no dia a dia. No
campo nacional, o Brasil ocupa o quinto lugar dentre os países
que mais vitimam fatalmente mulheres, com um número de 4,8
mortes provocadas a cada cem mil mulheres, segundo o Mapa
da Violência de 2015 elaborado por Julio Waiselfisz.
Em razão disso, foi publicada a Lei nº 13.104/2015,
adicionando ao artigo 121, §2º, do Código Penal Brasileiro, a
qualificadora feminicídio e no §2º-A designando o que seria
“razões de condição de sexo feminino”, a saber: violência
doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação pelo
sexo feminino da vítima.
Diante da criação da nova qualificadora no crime de
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homicídio, surgiu a seguinte indagação: A qualificadora viola
o princípio da isonomia?
Assim, o trabalho exposto almeja analisar os desdobramentos
da análise dos acontecidos histórico-sociais influenciadores e o
surgimento do termo Feminicídio, a constatação da necessidade
da aplicação da lei e a análise do princípio da isonomia frente
a norma jurídica estudada. Verificando ainda se a aplicação da
qualificadora infringe o princípio da isonomia ou se é a sua
concreta aplicação.
Este estudo é composto por dois capítulos. Em que o primeiro
narra o contexto histórico-social de Feminicídios ocorridos
em determinados locais que impactaram o cenário mundial
dado às atrocidades cometidas e suas motivações fundadas na
misoginia. Trazendo ainda os reflexos mundiais em decorrência
do inconformismo diante destas mortes, que vão desde o
reconhecimento do termo Feminicídio ao estabelecimento de

novas entidades em defesa dos direitos das mulheres.
Em sequência faz-se uma averiguação acerca do princípio
da isonomia, pontuando sobre aspectos relevantes sobre a
conceituação e a necessidade de aplicação do mesmo, além de
discursos contrários à conveniência da lei, juntamente com uma
reflexão a respeito da desigualdade de gênero instituída no meio
social, fundamentando o propósito da legislação em comento.
Para finalizar, a metodologia utilizada nesta pesquisa foi por
meio de revisão bibliográfica, com um cauteloso levantamento de
fontes que versam sobre o tema, através de revistas eletrônicas,
trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, livros,
dissertações, bem como outros estudos.
Estes exemplares que fundamentaram a literatura foram
pesquisados em plataformas voltadas a pesquisa científica,
como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódico
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e Cadernos Pagu, com o uso das palavras chaves
“Violência contra mulher”, “Mulher”, “Feminicídio”, “Gênero”,
“Isonomia”.
Nessa pesquisa tomou-se por base o pensamento de autores
consagrados no meio acadêmico, como Wânia Pasinato Izumino,
Julio Jacobo Waiselfisz, Andreia Marreiro Barbosa e Carolina
Madureira, e Miguel Reale.

2 SURGIMENTO DO TERMO FEMINICÍDIO
2.1 Contexto de Feminicídios ocorridos na Ciudad
Juarez – México
Na Ciudad Juarez, no estado Chihuahua, do México houveram
muitos homicídios vitimando mulheres, principalmente por volta
de 1990. Esses crimes ocorreram na mesma época que outras
infrações contra mulheres se tornavam cada vez mais comuns,
como crueldades libidinosas, torturas e desaparecimentos.
(PASINATO, 2011)
Para Wânia Pasinato (2001), a maioria das vítimas também
tinham um perfil característico: jovens imigrantes que tentavam
migrar para o EUA ou operárias industriais. Além da crueldade
dos agressores, ainda houve descaso por parte do poder público,
o que contribuiu para deixar os autores impunes. Geralmente os
corpos eram achados em valas e em locais abandonados, com
indícios de abusos sexuais, estrangulamentos, esquartejamentos
e torturas.
A escritora informa ainda que esses crimes causam
estranheza em vista do modus operandi, e ainda pelo desinteresse
da administração pública em solucionar os ocorridos, e pelo o
que parece haver uma tutela maior aos criminosos, já que haviam
ameaças contra aqueles que tentavam avançar nas investigações.
Tanto que não se conseguiu chegar a um consenso sobre a
quantidade de mortes ocorridas no período. (PASINATO, 2011)
As Comissões de Direitos Humanos e de Verdade e
Reparação só vieram a serem criadas a partir de 2000, por conta
de pressão de movimentos feministas, inclusive em âmbito
nacional, e por agências internacionais de defesa dos direitos
humanos. Porém, de tempos em tempos, alguém é dado como
o exemplo de culpado, é preso, e geralmente é descrito como
membro de organizações criminosas ou serial killer. No entanto,
essas prisões não resolvem os crimes ocorridos às dezenas a cada
ano. (PASINATO, 2011)
Javier Snaidas (2011) afirma que há teorias que a motivação

das infrações era por conta da objetificação das vítimas como
“mulas” para prosseguir o tráfico de drogas para os Estados
Unidos, ou como objeto de prostituição. Contudo, pesquisas
concluíram que a causa é mais relacionada ao corpo da mulher
ser usado como campo de guerra das máfias, para conseguirem
amedrontar a população e demonstrarem suas influências sobre
a região, através de estupros e assassinatos.
Por conta disto, pode-se inferir que foram casos classificados
como Feminicídios, em virtude de que as vítimas foram
assassinadas apenas em razão da sua condição de mulher, com
o objetivo de amedrontar a população da região.
2.2 Contexto de Feminicídios cometidos na
Guatemala
Conforme Javier Snaidas (2009), a Guatemala foi outra
nação que se destacou com grandes números de Feminicídios
ocorridos. Contabiliza-se 1.501 homicídios femininos na
sua capital, somente no período entre os anos 2000 a 2004.
A maioria das mulheres possuíam os mesmos traços sociais:
pobres, mestiças e jovens.
O autor segue explicando que outra característica em comum
foi quanto à forma dos assassinatos, os quais eram, quase sempre,
executados com bastante crueldade, inclusive com violência
sexual. Pois a intenção dos agressores não se resumia apenas
a matar mulheres, mas também aterrorizar a sociedade. Estes
acontecidos enquadraram-se como feminicídio por haver uma
organização por parte dos violentadores de forma coletiva a
ataques a mulheres por puramente a condição de gênero, e não
por suas individualidades como sujeito.
Ainda conforme Javier Snaidas (2009), o país é um dos que
mais sofrem com a violência a impunidade na América Latina,
visto que o nível de desenvolvimento humano é baixíssimo,
tendo em vista a situação econômica ser bem escassa, chegando
ao índice de cerca de 57% da população viver na pobreza, e 21%
na pobreza extrema.
Por se tratar de um país essencialmente agrícola, onde 80%
da população se dedica a esta atividade, existe muita desigualdade
na distribuição de terra. E as mulheres vêm ganhando espaço
na atividade produtiva pela necessidade de gerar renda para si
e para a família. Ocorre que dentre as situações que a mulher
assume sozinha o papel de sustentar a casa, 22% sofrem com
a pobreza extrema nas áreas urbanas. Em contrapartida, nas
áreas rurais, é cerca de 72% das chefes de família nesta situação
precária. (SNAIDAS, 2009)
Neste contexto, o próprio governo, a partir da gestão do
General Carlos Arana Osorio (1970-1974) organizou grupos com
a intenção de aterrorizar a população camponesa. Após ao fim da
guerra civil, os oficiais estavam bem treinados, e foram usados
como guarda-costas e assassinos de chefes de narcotráfico com
ligação ao lado político dominante. Na tentativa de reafirmar
a força militar, realizaram sequestros, mataram e torturaram
pessoas a fim de conseguirem grandes quantidades de dólares
que se fatura o crime em grande escala. (SNAIDAS, 2009)
Segundo Javier Snaidas (2009), essa situação elevou a
criminalidade, o que gerou um sentimento de caos na população,
levando até candidatos à presidência da esquerda a defenderem
pena de morte. Isto associado a facilidade de comprar armas
de froma ilegal, contribuindo para aumentar ações contra
associações de mulheres, tais como o grupo “Mujeres en
CADERNO JURÍDICO DA ESA
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Solidaridad, la Asociación Mujer Vamos Adelante (AMVA)”.
Mesmo a sede do grupo estando localizada a dois quarteirões
de uma força policial, os autores dos delitos não se intimidaram,
e estupraram uma das associadas.
2.3 Preocupação internacional sobre o tema
Mesmo após a repercussão dos movimentos civis que
surgiram após os atos violentos nas cidades de Juarez e
Chihuahua, Raiane Rosas (2016) preleciona que foi insuficiente
para dirimir os assassinatos femininos associados com violências
sexuais e torturas. Em decorrência desta continuidade das
agressões, a preocupação passou a ser internacional a fim de
exigir a elucidação das práticas criminosas.
Segundo Sara Souza (2016), os casos conseguiram repercutir
até na ONU, que fez constar o conceito da violência contra a
mulher na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação da
Violência contra a Mulher, proclamada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas na sua resolução 48/104, de 20 de dezembro
de 1993, como:
Qualquer ato de violência com base no sexo feminino que
tenha ou possa vir a resultar em dano ou sofrimento físico,
sexual ou psicológico à mulher, incluindo as ameaças de
tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade,
tanto na vida pública quanto na vida privada. (ONU,
1993, p. 2).
A repercussão foi tão extensa que a Assembleia Geral da
ONU se reuniu em julho de 2010 para criar a ONU Mulheres
(UN Women), a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de
Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Com esta iniciativa os
Estados- Membros da ONU prosseguiram no rastreio de meios
de alcançar as metas da Organização sobre a igualdade de gênero.
Ainda Conforme Sarah Souza (2016), a instituição publicou
que a busca pela igualdade é baseada na atuação isonômica em
diversas dimensões, o que inclui, ampliação na sua liderança e
atividade; o extermínio da violência contra mulheres e meninas;
seu envolvimento em processos de paz e segurança internacional
e a capacitação econômica das mulheres, visando anexar a
igualdade de gênero como foco principal para desenvolvimento
e planejamento nacional.
Assim, a ONU Mulheres se preocupa sobretudo em prevenir
a violência contra gênero em âmbito global, e combater as várias
formas de discriminação, logrando a ampliação das políticas
internacionais. Porém, existe também cuidados com àquelas
que já estão inseridas em contexto de violência, estes ocorrem
por meio das parcerias com a instituição, como: a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), a Organização das Nações Unidas
para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO). (SOUZA, 2016)
Consoante Sarah Souza (2016), a ONU Mulheres também
se importa com os feminicídios ocorridos no Brasil, já que este é
o 5º país em que mais morrem mulheres, dentre as oitenta e três
nações analisadas no Mapa da Violência de 2015. Essa atenção
com o nosso país deu origem à Lei do Feminicídio, a qual qualifica
o crime de homicídio de forma mais rude, tal como recomenda
o Modelo de Protocolo Latino-americano de Investigação das
Mortes Violentas de Mulheres por Razões de Gênero.
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2.4 Termo feminicídio
Conforme Victor Menezes (2013), apesar de feministas
anglo-saxônica introduzirem o termo feminicídio por volta de
1990, a fim de conceituar o assassinato que tem por base o gênero,
não se trata de algo inédito. Posto que se tem conhecimento do
uso da expressão no ano de 1801 em “A satirical view of London
at the Commencement od the Nineteenth Century”, obra escrita
por John Corry (Russell, 2006:75).
Embora o termo já vinha sendo utilizado por mais de
duzentos anos com o objetivo de definir o homicídio de mulheres,
foi com o vasto trabalho da academia feminista discutindo sobre
as variadas formas de violência contra mulheres que houve o
surgimento da expressão feminicídio como uma construção
teórica. Na qual a conceituação logrou designar, os crimes
praticados contra mulheres em razão de gênero. (MENEZES,
2013)
Em concordância com HOLTZ e RUSSI (2016) ressalta-se a
importância de se frisar a distinção entre femicídio e feminicídio.
Parte dos juristas consentem que “femicídio” seria o homicídio
de mulheres sem levar em consideração a motivação. Já o termo
feminicídio é usado na ocorrência de morte de pessoas do gênero
feminino de forma dolosa e qualificada por razões da condição
de sexo feminino, que tenha ocorrido em âmbito doméstico e
familiar. Portanto, nem todas as mortes de mulheres (femicídio)
se enquadram como feminicídio.
Neste viés, no artigo 121, do Código Penal, que versa sobre
homicídio, a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) adicionou
ao §2º, a qualificadora feminicídio, e no §2º-A designou quais
seriam as “razões de condição de sexo feminino”, constando
como: “violência doméstica e familiar; e menosprezo ou
discriminação pelo sexo feminino da vítima”. E, ainda, o §7º
do Artigo 121 do Código Penal dispõe sobre aumento de pena
de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante
a gestação ou nos 03 (três) meses posteriores ao parto; contra a
pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos
ou com deficiência; ou na presença de descende ou ascendente da
vítima. A legislação brasileira, portanto, incorporou o conceito
de diferenciar femicídio de feminicídio ao definir qual seria as
condições e que se encaixariam a qualificadora. (BRASIL, 2015)
Estas mortes baseadas em preconceito de gênero contra
mulher podem ocorrer nas mais diversas circunstâncias, levando
à classificação dos tipos de Feminicídio em: íntimo, não íntimo,
infantil, familiar, por conexão, sexual sistêmico, por prostituição
ou outra função estigmatizada, por tráfico ou contrabando de
pessoas, por transfobia, por lesbofobia, por racismo, ou por
mutilação genital feminina. (SOUZA, 2016)

3 PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A LEI DO
FEMINICÍDIO
3.1 Pontos relevantes sobre o princípio
Segundo Miguel Reale (2002), pensadores anteriores a
Aristóteles discutiram formas de lidar com o tema da igualdade
no contexto social, mas foi justamente por ele que esse princípio
pode ser consagrado.
Conforme Aristóteles, o correto seria a sociedade viver em
situação de justiça. No entanto, há que se observar que pessoas
possuem diferenças, e sendo a justiça ampla, esta não tem o

potencial de assistir todos os casos da mesma forma. Devendo o
Direito analisar essas divergências para que a sociedade alcance
o mais fidedigno possível do considerado justo. A solução
seria a elaboração de leis mais flexíveis aos desiguais, para que
as normas se adequem às dissemelhanças nas mais diversas
situações possíveis. (REALE, 2002)
Há um consenso entre os juristas brasileiros atuais que
existe diferença entre igualdade formal e material. Sendo a
igualdade formal aquela que uniformiza de forma generalizada,
desconsiderando as circunstâncias diversas que influenciam
na situação de desigualdade social. Enquanto que a igualdade
material leva em consideração as divergências em que as pessoas
estão submetidas no contexto social.
Conforme Maria D´Oliveira (2010) a igualdade formal
é apreciada em boa parcela dos ordenamentos jurídicos
constitucionais modernos. O Brasil contemplava-a desde a
Carta Magna de 1891, posto que nesta norma constitucional já
trazia a ideia que todos seriam iguais “perante a lei”.
Ainda, segundo D´Oliveira (2010), na legislação brasileira,
o princípio da isonomia foi usado com muito atraso. Já que só
foi positivado de forma expressa com a Constituição Federal de
1934, no artigo 113, I, que dispunha: “todos são iguais perante
a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de
nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe
social, riqueza, crenças religiosas ou idéias políticas”.
A autora segue explanando que esse desinteresse em legalizar
o princípio teve influência da colonização escravocrata brasileira,
a qual por si só impunha tratamento diferenciado a pessoas que
eram tratados como mercadorias e não como seres humanos.
E como houve demora na mudança do pensamento social,
mesmo no período pós escravatura, a Constituição de 1891, não
mencionou nada sobre igualdade entre os indivíduos.
Porém, nossa hodierna Lei Maior adotou a concepção da
igualdade material ou isonomia em seu artigo 5º. Esta aplicação
é o que permite a concretização da igualdade formal, tirando-a
de um mero papel para poder dar viabilidade no mundo prático,
pois para haver efetiva igualdade há a necessidade de existirem
iguais condições.
Portanto, a isonomia visa equiparar todas as pessoas na
possibilidade de obtenção de oportunidades. Nesse sentido,
surgiu o conceito de equidade de Aristóteles, que predeterminou
que, para consolidar o princípio, deve-se utilizar um senso de
justiça de acordo à luz do caso concreto, levando em consideração
a especificidade e particularidade do caso, usando-se da máxima:
Pensa-se, por exemplo, que justiça é igualdade – e de fato
é, embora não o seja para todos, mas somente para aqueles
que são iguais entre si; também se pensa que a desigualdade
pode ser justa, e de fato pode, embora não para todos, mas
somente para aqueles que são desiguais entre si...”/“Para
pessoas iguais o honroso e justo consiste em ter a parte que
lhes cabe, pois nisto consistem a igualdade e a identificação
entre pessoas; dar, porém, o desigual a iguais, e o que não é
idêntico a pessoas identificadas entre si, é contra a natureza,
e nada contrário à natureza é bom. (ARISTÓTELES, 1997,
p. 228).
Retornando a Reale (2002), na concepção de Aristóteles,
a justiça é mais ampla e, portanto, inclui a equidade. Portanto,
o primeiro será de aplicações gerais e abstratas, enquanto a

equidade será aplicada de acordo com as circunstâncias
específicas, incluindo ajustes à sua particularidade.
Por outro lado, algumas pessoas discordam desta posição
isonômica, com alguns argumentos que serão expostos adiante.
Todavia, deve-se perceber que grupos minoritários já padecem
por terem seus direitos cerceados, e gerando a necessidade
de equiparar as condições para que possam enfrentar os
paradigmas diários da sociedade a qual estão inseridos. Surgindo
a necessidade da aplicação do princípio da isonomia.
A Carta Magna vigente na jurisdição brasileira preleciona
a aplicação da igualdade de forma genérica, mas proibindo
o tratamento desigual arbitrário, expressamente no caput do
seu artigo 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 (...)”
(BRASIL, 1988)
Conforme mencionado, este princípio tem status
constitucional, por se encontrar presente no início da Constituição
Federal, percebe-se tamanha relevância do mesmo.
Encontramo-lo no Título II, Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais
e Coletivos, em seu art. 5º, inciso I. (BRASIL, 1988)
Para Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2017) a igualdade
pode ser reavaliada nas ocasiões em que existem diferenças
em relação ao sexo, ao grupo social, à profissão, à condição
financeira, ou à idade, dentre outros grupos de indivíduos.
Porém, vale ressaltar que estas distinções só devem ser levadas
em consideração em casos autorizados pela legislação, e desde
que logrem a efetivação do interesse público.
O princípio possui tamanha importância social que dele
decorre vários outros princípios e garantias constitucionais, como
a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil – artigo 7º, XXX. (PAULO; ALEXANDRINO, 2017)
Conforme Gilmar Mendes (2004), os direitos fundamentais
não são garantidos como direitos de proteção contra interferência
inadequada do poder público e em oposição a diligências legais
que restringem direitos de liberdade, sendo insuficiente para
garantir o pleno exercício da liberdade. Isto implica dizer que
somente a existência de norma legal, ou ainda a sua ausência
podem colidir com os direitos fundamentais.
E segue explanando que ao mesmo passo, o Estado adota
a ideia da não interferência à esfera pessoal dos cidadãos, mas
também precisa primar pela liberdade por intermédio do próprio
Estado, e, portanto, as pessoas dependem muito de uma atitude
mais ativa do poder público.
Neste paradoxo entre o limite que o Estado pode intervir
versus garantir a individualidade de cada, Leonardo Oliveira
(2016) explicita que há algumas críticas sobre a Lei nº 13.104/2015
(Lei do Feminicídio), relatando haver uma violação ao próprio
princípio, elucidando ainda que a mera vigência de uma legislação
é insuficiente para extinguir a problemática da violência e morte
de mulheres.
3.2 Discursos que sugerem que a Lei do Feminicídio
fere o princípio da isonomia
Segundo Tania Sousa (2016), existem pessoas que discordam
do posicionamento favorável da Lei do Feminicídio ao princípio
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da isonomia, sob o argumento de que a Constituição Federal
impõe tratamento igualitário sem distinção de sexo, e de
que a referida lei estaria criando distinção de sexo, tutelando
demasiadamente os direitos da mulher, em contraposição aos
do homem.
Os estudiosos que aderem a este posicionamento explicitam
que há uma valoração diferenciada de um bem jurídico sobre
outro, apesar de serem iguais, a vida do homem e a da mulher.
Isto porque, em decorrência da inovação no rol de qualificadoras
de crime de homicídio, há aumento da base para o cálculo da
pena, - como será explicitado de forma mais detalhada em
momento posterior - o enquadra como crime hediondo, sob a
forma da Lei nº 8.072/90, resultando em situação mais gravosa
ao autor do crime, como ausência de anistia, indulto, graça e
pagamento de fiança, pela simples relação de gênero existente.
(SOUSA, 2016)
Para Tania Sousa (2016), significa dizer que se o autor do
homicídio for um homem, existe a possibilidade de o mesmo
ter sua pena elevada em razão desta qualificadora. Contudo,
se o sujeito ativo desta infração penal for uma mulher, não
existe possibilidade nenhuma de que esta incorra neste tipo de
qualificadora. Mesmo que a autora o tenha cometido dentre os
requisitos estipulados pela Lei 11.340/2006, que serve como base
para classificar a violência contra mulher, e consequentemente
se o homicídio foi em razão da condição de ser mulher, dando
suporte a qualificadora de Feminicídio, a saber:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial:
I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida como
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
II - Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação. (BRASIL, 2006)
Em concordância com os pensamentos da autora, Leonardo
Oliveira (2016), reitera que não faltam críticas sobre o assunto,
adicionando outra discordância com a relevância da lei, ao
compará-la com a alteração do artigo 213 do Código Penal
Brasileiro, que versa sobre o crime de estupro, e por intermédio
da Lei n. º 12.015/09, modificou o termo “mulher” para “alguém”,
deixando de lado a desigualdade entre gêneros e passando a
proteger também o direito sexual do homem, em virtude de se
tratar de um mesmo bem jurídico.
Conforme Leonardo Oliveira (2016), a desaprovação gravita
em torno de que enquanto uma norma equipara a posição entre
gêneros, a Lei do Feminicídio traz uma distinção onerando mais
um gênero que o outro.
Aponta-se ainda, a incapacidade legislativa de abranger
todas as vulnerabilidades das mulheres, dado que, a depender
de sua classe social, cor, raça, do seu nível de escolaridade, ou de
outras especificidades, como deficiência ou mesmo a idade, elas
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estão mais ou menos sujeitas a sofrerem violência. (GEBRIM;
BORGES, 2014)
Para Luciana Gebrim e Paulo Borges (2014), outro ponto
negativo defendido é que punir o acusado com um meio mais
expressivo, não influencia positivamente na ressocialização do
mesmo. Podendo até fazer surgir um sentimento de vingança,
e contribuir para uma nova infração a ser cometida.
Alessandro Dorigon e Nayara Dias (2017) defendem que
é preciso reconhecer que a violência de gênero no território
brasileiro é um embate de responsabilidade do Estado. Cabendo
a ele agilizar a construção de um meio real de igualdade entre
gêneros.
Seguem informando que esta obrigação estatal inclui gerar
formas de combater a violência contra a mulher dentro das
relações familiares. Sendo assim, a legislação atual já contempla
esta tutela através da Lei Maria da Penha. O que dar possibilidade
para a efetividade da aplicação ao direito ao acesso à Justiça.
Ademais, explanam ainda que se necessita perceber que a
Lei ao inserir o feminicídio como qualificadora do §2º do artigo
121 do Código Penal, restou repetitiva, posto que quando há
homicídio em razão de o gênero, o crime poderia ser qualificado
perfeitamente através do
§2º, inciso I (motivo torpe) do referido artigo.
No que tange ao motivo torpe, Masson (2015) conceitua
em: “o vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável”. Portanto,
é qualificado como motivo torpe quando a conduta é imoral,
moralmente reprovável, desprezível, repugnante, moral e
socialmente, ou seja, enquadrar-se-ia na de assassinar mulher
pela condição de gênero.
Retornando a Dorigon e Dias (2017), ambos concluíram
o pensamento atribuindo o dever do Estado de efetivar
verdadeiramente as leis já vigentes, além de fiscalizar a
aplicação destas. Concomitantemente ao dever do Estado
quanto a fiscalização e a aplicação das normas jurídicas, a
fim de que reduza a violência doméstica contra a mulher.
Porém, é preciso acontecer uma mudança cultural, estatal,
estrutural e social, associada a mudança nos pensamentos da
sociedade, inclusive de mulheres para dirimir o preconceito
contra este grupo social.
3.3 Relação desigual entre gêneros que justifica a
aplicação da Lei do Feminicídio
Porém, seria contraditório não perceber a situação de
injustiça ocorrida diante de mortes de mulheres motivadas
simplesmente por gênero. Para Carolina Madureira e Andreia
Marreiro (2017), o Feminicídio é composto por uma vontade de
causar sofrimento extra no momento em que antecede a morte.
Além de associado à intenção de abalar fisicamente o corpo da
mulher, o que leva à conclusão que esse tipo de assassinato se
relaciona ao regime de gênero, que alimenta o pensamento de
possibilidade de punição e o ódio ao corpo sexado feminino.
Visto que o Feminicídio, comumente só acontece após
um extenso histórico de violência que o gênero feminino vem
sofrendo. E, segundo o artigo 7º da Lei Maria da Penha, pode ser:
física, sexual, moral, psicológica ou patrimonial. Ou seja, a vítima
já está inserida em um quadro de desigualdade. (BRASIL, 2006)
Tania Sousa (2016) instrui que há fatores que intensificam
a concepção de obrigação da submissão feminina, e
consequentemente, normaliza a atitude do transgressor, além

de retirar um pouco da culpa do mesmo, e enquanto a atribui
à própria vítima.
Dentre estes fatores está o fato de existirem constrangimentos
concretos, e demasiadamente propagados, que a condicionam
na estrutura social, como na limitação de direitos, na imposição
de comportamentos, concedendo-lhe funções, e ainda como a
protagonizam como foco de atos discriminatórios e violentos
que tendem a normalizar-se no âmbito social, transformando-os
em aceitáveis. (SOUSA, 2016)
A autora segue explanando que esta inversão de culpa é tão
internalizada que é dada à vítima a responsabilidade da própria
proteção, devendo se abster de certas situações passíveis de que
eventual agressor a violente. E em caso de não tomar as devidas
“precauções”, gera uma expectativa social que a vítima silencie
e até mesmo que assinta com a agressão, posto que o sujeito
passivo teria feito jus à violência sofrida. (SOUSA, 2016)
Para Daniel Welzer-Lang (2001) é nítido a dominação
exercida pelos os homens diante das mulheres, de forma coletiva
e individual, tanto na esfera pública, quanto na privada. E, por
conseguinte, o gênero masculino possui alguns privilégios no
âmbito material, cultural e simbólico. Porém, discorre ainda,
que apesar da política hodierna tentar dirimir as desigualdades,
não se pode desconsiderar que elas existem, causando o risco
de cairmos apenas no imaginário e diante desta situação não
consigamos mais compreender a realidade de maneira concreta.
O autor preleciona ainda que cada grupo social não é
simétrico, e, portanto, a desigualdade não pode ser medida
partindo de uma análise neutra, dividida por um meio igualitário,
e em que o sistema nos seria imposto sem possibilidades de
mudanças. Porém, há que reconhecer que a opressão do gênero
feminino pelos homens é um sistema dinâmico em que os
tratamentos desiguais sofridos por mulheres são reflexos das
vantagens concedidas aos homens. (WELZER-LANG, 2001)
Na mesma linha de pensamento, Tania Sousa (2016), uma
forma de combater as diferenças de gêneros, é não analisar
somente as divergências entres sexos, e sim, o real contexto
de desigualdade entre os encargos incumbidos às mulheres e
aos homens. Levando a compreensão da posição hierárquica
entre eles.
Ainda em concordância com o assunto, as autoras Cecília
Macdowell Santos e Wânia Pasinato (2005) concluem que
as práticas feministas contribuem muito para suavizar a
normalização do domínio social do gênero masculino, visto
que as práticas buscam impugnar a concepção de superioridade
do homem e logram a efetiva isonomia entre os gêneros a todo
momento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde os primórdios da humanidade, é possível notar a
existência da dominação patriarcal nos grupos familiares, que
coloca as mulheres em situação de inferioridade. Este estudo
preocupou-se em estabelecer parte da história relevante para a
luta em desfavor da violência contra a mulher, em especial a que
chega ao extremo do desrespeito ao direito a vida da mesma,
sob a ótica da análise do princípio da isonomia.
A reflexão sobre o princípio da isonomia surgiu, neste estudo,
como uma comparação da norma em grau de obediência ao
mesmo, com apresentação de discursos contrários a execução da
lei, com fundamentos que prejudica o princípio, e em seguida,

argumentos que comprovam o oposto, demonstrando a real
situação de desigualdade presente em nossa sociedade entre
gêneros.
Diante de tais posicionamentos, chega-se à conclusão que
existe uma diferenciação entre homem e mulher de uma forma
institucionalizada e há uma premência na transformação deste
quadro. Pois com a quebra do sistema patriarcado vigente, a
mulher passaria a ser vista com outra valoração e assim reduziria
o perigo de as mesmas sofrerem com a dominação masculina.
Com a modificação sociocultural internalizada, passaríamos
reduzir as agressões perpetradas em oposição as mulheres e em
consequência, os números de Feminicídios. Já que as maiores
quantidades de Feminicídios ocorridas derivam de um histórico
violento sofrido pelas vítimas.
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ARTIGO 3
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RESUMO: O presente artigo teve como tema a violência contra a mulher, especialmente o feminicídio, em tempos de obrigatoriedade de convívio familiar. O
objetivo do estudo é analisar se houveram alterações nos índices com a pandemia de Covid-19. Tendo em vista a realidade brasileira, é preciso destacar que,
desde os primórdios, os autos índices de práticas de violência doméstica e a discriminação à condição de mulher são comportamentos cotidianos normais,
consideradas de cunho passional ou justificadas pela necessidade de se manter a “honra”. Com a pandemia que iniciou em 2020, e a necessidade de isolamento
para a contenção do vírus – regra indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) –, a tensão do momento, aumento do desemprego e a obrigatoriedade
da convivência familiar/doméstica, levou a se prever uma possibilidade do aumento de casos de violência doméstica e consequentemente, do feminicídio. Para
tanto, a metodologia utilizada para desenvolvimento deste trabalho foi a abordagem qualitativa, sendo feita uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico
e documental, assim como uma análise empírica jurisprudencial. Para análise dos dados coletados utilizou-se a técnica ou método de pesquisa bibliográfica.
Constatou-se que, mesmo com as subnotificações desses tipos penais devido a complexidade do momento e a ausência de medidas efetivas e eficazes a serem
adotadas pelo Estado durante a pandemia, como forma de manter as mulheres seguras e confiantes o suficiente para realizar as denúncias, houve de fato um
aumento nos casos.
Palavras-chave: Violência doméstica. Feminicídio. Pandemia. Isolamento social.
ABSTRACT: The subject of this article was violence against women, especially femicide, in times of mandatory family life. The aim of the study is to analyze
whether there were changes in the indices with the Covid-19 pandemic. In view of the Brazilian reality, it should be noted that, since the beginning, the reported
rates of practices of domestic violence and discrimination against the condition of women are normal everyday behaviors, considered to be of a passionate
nature or justified by the need to maintain “honor”. With the pandemic that started in 2020, and the need for isolation to contain the virus - a rule indicated
by the World Health Organization (WHO) -, the tension of the moment, increased unemployment and the obligation of family/domestic coexistence, led to
to foresee a possibility of an increase in cases of domestic violence and, consequently, of femicide. Therefore, the methodology used to develop this work was
the qualitative approach, with an exploratory research of bibliographic and documentary nature, as well as an empirical jurisprudential analysis. To analyze
the data collected, the technique or method of bibliographic research was used. It was found that, even with the underreporting of these criminal types due to
the complexity of the moment and the absence of effective and efficient measures to be taken by the State during the pandemic, as a way to keep women safe
and confident enough to file complaints, there has actually been an increase in cases.
Keywords: Domestic Violence. “Feminicídio”. Pandemic. social Isolation.

1 INTRODUÇÃO

I

nicialmente, a mulher era tratada como um ser inferior,
consequentemente era objetificada e considerada um bem.
Com o passar dos anos, e a evolução da sociedade, a mulher
passou a ocupar posições de poder, muitas vezes se igualando
aos homens, passou a não mais aceitar o modelo paternalista
instituído pela sociedade, e se manteve resistente quanto aos
desrespeitos aos seus direitos, tornando mais incisivas as tensões
e os conflitos conjugais.
Assim, os números relacionados à violência doméstica que
antes ficavam negligenciados, começaram a vir à tona, tornandose cada vez mais o centro de pautas sociais a serem divulgadas,
analisadas e debatidas. Como afirma, Teles (2017, p.23):
Em seu significado mais amplo, o feminismo é um
movimento político. Questiona as relações de poder, a
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opressão e a exploração de grupos de pessoas sobre as
outras. Contrapõe-se radicalmente ao poder patriarcal.
Propõe uma transformação social, econômica, política
e ideológica da sociedade.
Desde Março de 2020 vive-se uma Pandemia, disseminação
mundial de uma nova doença, a Covid-19, que modificou a forma
de vivência de todo o mundo. Inicialmente, ante a inexistência
de medicação ou vacinas cientificamente capazes de conter o
avanço da sua transmissão, a forma de controle comunicado pela
OMS foi o isolamento social, e com isso vários questionamentos
sobre essa medida foram discutidos por cientistas sociais.
Tais questionamentos surgiram posto que tal recomendação
de isolamento social como uma das formas de diminuir as
possibilidades de transmissão do vírus, a qual foi amplamente
divulgada por meio de Campanhas, como a Fique em casa,
atribuiu, à residência, a condição de espaço totalmente seguro.

No entanto, ao mesmo tempo que o confinamento social se
tornou a maior medida preventiva contra o contágio do vírus,
enclausurou mulheres de diversas idades e condições econômicas
com parceiros agressivos, o que provocou um alarmante aumento
da violência de gênero.
Surgiu daí uma preocupação com as consequências desta
convivência assídua entre as famílias, estudando-se aqui a
violência doméstica, em especial o desenvolvimento dos fatores
de denúncias, a concessão de medidas protetivas e a quantidade
de feminicídios em Teresina.
Pergunta-se: será que de fato houve, devido à obrigatoriedade
da convivência familiar/doméstica, uma alteração significativa
dos números de casos? O objetivo desta pesquisa será, ao
analisar dados, bibliografias e documentos, conseguir auferir
se o isolamento social causado pela Pandemia do Covid-19, de
fato elevou ou não os índices de violência doméstica e feminicídio
em Teresina.
O trabalho está dividido em três partes: na primeira
se abordará o contexto histórico explanando as causas,
consequências e mudanças temporais da violência contra a
mulher, por questão de gênero. No segundo capítulo analisaremos
a Pandemia, tendo como referência sucinta o Brasil e o Estado
do Piauí.
Já no último capítulo será trabalhado se de fato houve
mudanças na quantidade de casos de violência doméstica e
feminicídios, após o anúncio da necessidade do isolamento
social e obrigatoriedade do convívio familiar mais intenso,
dando enfoque ao município de Teresina.

2 A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS CAUSAS
2.1 BREVE APANHADO HISTÓRICO
A violência de gênero contra a mulher tem sua conceituação
prevista no art. 5º da Lei n° 11.340, de 7 de agosto, que recebeu
o nome popular de Lei Maria da Penha (Brasil, 2020):
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
II - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste
artigo independem de orientação sexual.
A violência de gênero é considerada seja no âmbito da
unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima
de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.

Os estudos de gênero identificaram a necessidade de
repensar as formas das relações entre os homens e as mulheres
e nas estruturas de poder patriarcais, reverberando nas escolhas
das políticas públicas. No Brasil, no final dos anos 1970, o
Estado passou a incorporar a perspectiva de gênero nas políticas
públicas, dando eco às demandas dos movimentos feministas.
Posto que, o ambiente doméstico passou a ser compreendido
como potencial palco de relações de poder assimétricas e
violentas entre os gêneros e de vulnerabilização das mulheres,
pois se identificou que o lar, não carrega mais o selo lugar de
segurança e de acolhimento. Assim, políticas públicas precisam
ser inseridas contemplando esse espaço privado na esfera de suas
preocupações, como forma de proteção de vulneráveis, sejam
eles de que ordem for.
No Brasil, após a Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
2020) e, especialmente com a promulgação da Lei Maria da
Penha, o Estado assumiu como uma de suas políticas públicas
o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a
mulher, baseada no gênero.
Essa mudança teve como grandes marcos legislativos as Leis
11.340/2006 e 13.104/2015, popularmente conhecidas como Lei
Maria da Penha e Lei do Feminicídio, respectivamente, cabendo
à segunda o papel de alterar o Código Penal, acrescentando a
qualificadora para o homicídio cometido por razões de gênero,
inclusive no âmbito doméstico e familiar, denominado de
feminicídio, elevando-o à categoria de crime hediondo.
Mesmo após 14 (quatorze) anos da Lei Maria da Penha
e 6 (seis) anos de vigor da citada qualificadora de homicídio,
a violência e o consequente assassinato de mulheres têm-se
mantido em alta.
Destaca-se que mesmo com a existência de dispositivos
legais considerados inovadores na história do combate à violência
contra as mulheres no Brasil, marcada por lutas em busca de
direitos e proteção, uma mulher é morta a cada duas horas no país
(VELASCO; CAESAR; REIS, 2019), o que acaba promovendo o
entendimento de que a Lei não tem alcançado seu real objetivo,
o que acarreta baixa credibilidade em relação ao referido marco
legislativo por parte da sociedade.
O gênero é um dos eixos centrais que organiza a distribuição
de poder, e a violência de gênero, seja física, seja de subjugação
social da mulher é resultado de um modelo de sociedade marcada
pelo patriarcado, em que não há um controle político na esfera
privada. Um grande exemplo disto é a dita “legítima defesa
da honra masculina”, utilizada até hoje para justificar atos de
violência contra a mulher.
A história do Brasil, a partir da colonização, é marcada por
comunidades em que as mulheres eram controladas em todas
as situações e decisões da vida cotidiana, privadas de acesso ao
voto, à educação, ao trabalho, etc, ou seja, privadas de ter voz.
Assim, resumidamente, tem-se no decorrer da história:
•
•
•
•

1828: mulheres passam a poder frequentar escolas básicas;
1880: mulheres podem ingressar no Ensino Superior;
1933: mulheres conquistam o direito de votar;
1963: mulheres casadas não mais precisam de autorização
do marido para viajar, abrir conta bancária, ter
estabelecimento comercial, trabalhar e receber herança;
• 1984: mulheres são permitidas de praticar esportes
considerados masculinos, como o futebol;
• 1985: cria-se a primeira Delegacia de Atendimento
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Especializado à Mulher (DEAM) no Estado de São Paulo;
• 1988: a Constituição amplia os direitos das mulheres com
a criação de conselhos, secretarias de governo, centros de
defesa e políticas públicas específicas;
• 2006: sanciona-se a Lei Maria da Penha, depois do caso
de Maria da Penha ser levado ao Comitê de Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas.
Diante disso, é notório que a submissão da mulher na
sociedade patriarcal sempre foi vista como algo natural. Desde
a antiguidade os direitos femininos sempre foram suprimidos
e seu dever era estar sempre ao lado (leia-se submissa) do seu
dito protetor, que poderia ser o pai, o irmão ou marido.
Conforme se observa a preocupação com a violência
doméstica, não é novidade dos tempos de Covid-19. Segundo
a Organização das Nações Unidas (ONU) a violência contra a
mulher é um grave problema de saúde pública (VIOLÊNCIA...,
2017) e em 2015, a então Diretora da Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, afirmou que “[...] a violência
contra as mulheres é um problema de enormes dimensões e que
resulta em amplas consequências de saúde. É um problema que
o setor de saúde tem que abordar.” (Organização Pan-Americana
da Saúde, 2015, p.2).
2.2 PRINCIPAL CAUSA DE VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER
Como já citado anteriormente, a principal causa de violência
doméstica contra a mulher é o contexto social, político, cultural
e histórico baseado na desigualdade de gênero, conceito atual
que hoje ganha destaque. Já na década de 90 Bruschini (1998,
apud Gurovitz, 2003, p.14) conceituaria a desigualdade de gênero
como:
Princípio que transforma as diferenças biológicas entre os
sexos em desigualdades sociais, estruturando a sociedade
sobre a assimetria das relações entre homens e mulheres.
Usar “gênero” para todas as referências de ordem social
ou cultural, e “sexo” para aquelas de ordem biológica.
Assim, o histórico de violência doméstica é construído sobre
uma visão de que as mulheres seriam somente objetos sobre os
quais os homens exerceriam sua posse e, dessa forma, quando
não obedeciam aos desmandos dos homens eram castigadas por
sua insubordinação. A cultura da violência vem sendo estudada
ao longo da história por sociólogos, juristas e psicólogos, e pode
ser classificada como sendo a mais democrática de todas as
violências, pois atinge todas as classes.
Além disso, ainda existem alguns fatores que podem ser
agravantes para tal prática a como, por exemplo: o álcool, o uso
de drogas, o ciúme, o dinheiro ou a falta deste, a dependência
afetiva, o fator psíquico e o histórico do agressor.
Em relação ao último fator, é importante ressaltar que
aquele que agride, em muitos casos já foi violentado ou agredido
também em sua infância, ou presenciou essa violência contra a
mãe dentro da própria casa, criando assim, um elo direto com
o comportamento agressivo e possuidor.
Muitas vezes o assassinato de mulheres por ciúmes, traição
ou por qualquer outra forma de rejeição à relação a qual estava
submetida, era caracterizado como crimes passionais, crimes
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cruéis, mas ainda assim, aceitos e justificados pela sociedade
como desculpáveis, pois eram em legítima defesa da honra.
Nesses tipos de crime, o homem era considerado um ser
bom, injustiçado, que em determinado momento de fúria, ou por
ter sido traído, rejeitado, ou por não aceitar uma separação ou
padrão diverso de comportamento da mulher, cometia o crime.
Dessa forma considerava-se que a vítima seria o homem, e
a mulher era a culpada por todo contexto do desfecho violento,
sendo merecedora de tal agressão, o que é uma violação
imensurável dos direitos humanos, da dignidade da pessoa
humana, ferindo o art. 5° da Constituição Brasileira - direito a
vida, a liberdade e a igualdade.
Ao analisar as causas da agressão doméstica, observa-se que
são inúmeros os motivos que levam as mulheres permanecerem
a não denunciarem e manterem a situação conjugal ou familiar,
dentre os muitos fatores tem-se principalmente as questões
financeiras, geralmente a dependência financeira, os filhos, o
medo da vingança por parte de agressor, e muitas por vergonha
de denunciar e ser alvo de apontamentos pela sociedade.
Outro fator que faz com que as mulheres acabem não
denunciando é o fato de muitas vezes por o agressor, fazer parte
do seu ciclo familiar, acaba que os demais membros da família
não acreditam nas denuncias, e aí, tem-se, o marido violento, o
tio estuprador, o vizinho exibicionista, o incesto, o assédio sexual,
sendo acobertado pela própria família e pelos órgãos públicos,
o que torna essa violência mascarada, tornando-a invisível e
velada. Desta forma, para a mulher brasileira o âmbito familiar
se torna cada vez menos seguro.
Ao analisar os dados é possível observar que, se por um lado
o feminicídio é o resultado final de uma série de violências muitas
vezes denunciadas nas delegacias, por outro lado, percebe-se que
as próprias Delegacias de Proteção à Mulher não conseguem
ter um plano de ação, que seja capaz de pensar de forma ampla
uma real e eficaz prevenção deste tipo de crime, e não só a sua
apuração.
Enfim, destaca-se que o feminicídio, não é apenas o resultado
final, que é a morta da mulher, mas sim, uma série combinada
de violações contra a mulher como ameaças, injúrias e lesões
que então resultar em morte.
Claramente os avanços conquistados até os dias de hoje
foram importantíssimos para que, as mulheres passassem
cada vez mais a ser respeitadas, ouvidas e protegidas, seja pela
mudança de pensamentos ao longo das gerações, seja pelas leis
que passaram a garantir sua defesa.
Ressalta-se, mormente que, apesar de todo este progresso, a
efetividade destes direitos vem a longos passos e custa todos os
anos a vida de mulheres que são assassinadas pelo simples fato
de serem mulheres e por não se submeterem mais à situações
de violência sem se calar.

3 O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS
CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Como supramencionado no capítulo anterior, a sociedade
brasileira apresenta elevadas taxas de violência contra a mulher,
cujas causas são devidas a sociedade patriarcal, desigualdades
sociais e de poder baseadas em gênero e raça. Com a necessidade
de isolamento social para controle da disseminação da Covid-19,
houve uma mudança significativa na convivência domestica /
familiar, que resultou no aumento ocorrências de violência

doméstica. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública,
atualizado em outubro de 2020 (p.39):
(...) a diminuição do registro de algumas ocorrências
neste período representa menos uma redução de casos
de violência contra a mulher e mais as dificuldades e
obstáculos que as mulheres encontraram na pandemia
para denunciar a situação de abuso a que estão submetidas,
além da instabilidade sofrida no período pelos serviços
de proteção, com diminuição do número de servidores
e horários de atendimento e aumento das demandas.
Esses fatores foram confirmados pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, quando realizou monitoramento
dos registros de ocorrências de feminicídios, homicídios
de mulheres, lesão corporal dolosa, ameaça, estupro e
estupro de vulnerável e concessões de medidas protetivas
de urgência em 12 Ufs brasileiras entre os meses de março,
abril e maio deste ano, constatando que durante esse
período, houve queda no registro da maior parte desses
crimes, com exceção da violência letal contra as mulheres,
que apresentou crescimento.
A nível nacional, dados do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública nas notas técnicas “Violência doméstica durante a
pandemia de Covid-19”, feitas em abril, junho e julho de 2020,
demonstram que, em relação a 2019, houve uma diminuição
nos boletins de ocorrência de agressões decorrente de violência
doméstica, no entanto “Apesar da aparente redução, os números
não parecem refletir a realidade, mas sim a dificuldade de realizar
a denúncia durante o isolamento.” (p.3).
Com a redução do número de boletins de ocorrência,
consequentemente o número de medidas protetivas de urgência
concedidas também diminuiu, o que contribuiu para casos cada
vez mais frequentes em que a vítima precisa necessariamente
conviver com o agressor, já que não há pedido de distanciamento,
ou afastamento do lar.
Em contrapartida os atendimentos de violência doméstica
pela Polícia Militar aumentaram, bem como os casos de
feminicídio, os quais cresceram 2,2% entre março e maio, em
12 estados do país, se comparados ao mesmo período do ano
passado. No Piauí, só em março de 2020, no início da pandemia,
houve uma elevação de 32% no número de pedidos de socorro
feitos através do botão do pânico do aplicativo piauiense Salve
Maria, segundo notícia do Portal G1.
Apesar disso, no primeiro do semestre de 2020, o Piauí
registrou queda de 38% no número de feminicídios e de 37%
nos registros de lesões corporais sofridas por mulheres. Os
números, segundo a delegada de polícia Eugênia Nogueira do
Rêgo Monteiro Villa, superintendente de gestão de risco da
Secretaria de Segurança Pública, escondiam as subnotificações
de casos. Veja-se o que diz o Segurança Fórum Brasileiro de
Pública em sua terceira nota técnica sobre o tema:
De forma análoga, os dados também indicam uma
redução na distribuição e na concessão de medidas
protetivas de urgência, instrumento fundamental para
a proteção da mulher em situação de violência doméstica.
A violência letal contra a mulher pode ser considerada
o resultado final e extremo de uma série de violências
sofridas. Nesse sentido, as evidências apontam para

um cenário onde, com acesso limitado aos canais de
denúncia e aos serviços de proteção, diminuem os
registros de crimes relacionados à violência contra as
mulheres, sucedidos pela redução nas medidas protetivas
distribuídas e concedidas e pelo aumento da violência
letal. (2020, p.2)
Foi constatado que a violência contra a mulher teve aumento
e o registro desse tipo criminal não acompanhou a realidade,
portanto conclui-se que as dificuldades enfrentadas por esse
gênero em destaque vão além de medos e receios pessoais,
tratando-se da ausência de medidas efetivas e eficazes a serem
adotadas pelo Estado durante a pandemia, como forma de
manter-lhes seguras e confiantes o suficiente para realizar as
denúncias.
Tendo em vista, o cenário mundial e as necessidades
apresentadas nesse novo contexto, a ONU elaborou
recomendações internacionais para atuação dos governos em
casos de violência de gênero contra as mulheres e meninas,
apresentando diretrizes para atendimento em casos de violência
de gênero contra meninas e mulheres em tempos da Pandemia
da COVID-19, e expondo os fatores e formas de manifestação:
Figura 1: Violência de Gênero contra Meninas e Mulheres:
fatores e formas de manifestação

Fonte: ONU Mulheres.Disponível em :http://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2020/08/Diretrizes- para-atendimento_ONUMULHERES.
pdf. Acesso em: 21 jun. 2021.

Destaca-se que cada Estado teve um posicionamento
particular ao longo desse período pandêmico, pois os entes
observavam qual a necessidade local e assim, definiam a
melhor forma de programar medidas sanitárias, bem como o
funcionamento e a organização das instituições de segurança
pública.
O Piauí, para garantir o acesso das mulheres às denúncias,
já possuía o aplicativo Salve Maria, que recebe denúncias de
mulheres vítimas de agressão. Associado a isto, foi disponibilizado
pela Polícia Civil do Piauí, a possibilidade de confeccionar
Boletins de Ocorrência de violência doméstica pela internet.
O Estado do Piauí conta ainda com o Núcleo de Estudo e
Pesquisa em Violência de Gênero do Piauí, que é o projeto central
de um conjunto de iniciativas de enfrentamento à violência
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contra a mulher, desenvolvido pela Polícia Civil do Estado
do Piauí. O projeto tem como objetivo principal, tornar uma
realidade dentro das organizações policiais a utilização de uma
gestão que tenha como orientação, as perspectivas de gênero e
as suas particularidades.
O projeto tem abrangência estadual e visa atingir
organizações policiais e a população feminina do Estado do
Piauí como público alvo.
A partir da instituição do Núcleo de Estudo, que contou
concomitantemente com a implantação de um Núcleo de
Investigação de Feminicídio, foram planejadas e estabelecidas
ações que tornassem mais eficazes e latentes o combate a violência
contra a mulher.
Dentre tais ações, destaca-se o desenvolvimento de
metodologia investigatória e de protocolos de atendimento para
ocorrências de violência de gênero, especialmente feminicídio.
Houve ainda a realização de capacitações dos efetivos da Polícia
Militar e da Polícia Civil, além de outros agentes públicos e
sociais, na perspectiva de gênero, a fim de torná-los ainda mais
capacitados para atuarem de forma assertiva em situações de
crise quem envolvesse violência de gênero.
Outras ações que merecem destaque foi a criação do
plantão de gênero e a realização de campanhas de prevenção e
enfrentamento da violência de gênero, que contam ainda, com
a disponibilização de aplicativos de celular para orientações e
denúncias.
O surgimento e aplicação de tais ações corroboram com a
ideia de que o modelo de organização policial tradicionalmente
distante de uma gestão orientada pela perspectiva de gênero
traz prejuízos às práticas e rotinas policiais e administrativas,
afetando a qualidade da investigação e do processo judicial.
No entanto, a eficácia desses meios é questionável, tendo em
vista que nem sempre a vítima terá acesso a um aparelho celular
ou mesmo à internet sem que seja monitorada pelo agressor. A
partir disso, o que se viu foi a criatividade de diversos setores
os quais se uniram em prol de combater a violência contra a
mulher, seja doméstica ou não.
Podem-se citar campanhas de conscientização, as quais foram
apoiadas por grandes marcas do setor privado, o que resultou em
uma participação ativa da população, que passou a denunciar
mais situações de violência contra a mulher; desenvolvimento
de novas formas de denúncia, como por exemplo, a Campanha
Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, que consiste em
a vítima apresentar um “X” na cor vermelha na mão e mostrar
numa farmácia, para que o atendente identifique que se trata de
uma denúncia e possa acionar a polícia; e até mesmo números
para serem usados no aplicativo WhatsApp.
Com a repercussão de tais campanhas, houve uma maior
conscientização da população para a necessidade de realizar
denúncias, mesmo que anônima, quando se tem conhecimento
de agressões. O que fez com que um pensamento arcaico e
fortemente disseminado, que pode ser traduzido pelo seguinte
ditado popular: “Em briga de marido e mulher, não se mete a
colher”, perdesse força, e desse espaço, a um novo pensamento,
no qual, se tem claro o dever de todos em denunciar toda e
qualquer violência.
Tem-se ainda como meio de denúncia para casos de violência
contra a mulher, o 190, devendo ser acionado em caso de flagrante
ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele
momento, o Disque 181, que pode ser usado para denunciar
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anonimamente a violência. As informações são sempre conferidas
pela polícia, o Disque 180 que é a Central de Atendimento à
Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e
disponível em todo o país.
Tem-se ainda o Mapa do Acolhimento, plataforma que
conecta mulheres que sofrem ou sofreram violência de gênero
a uma rede de psicólogas e advogadas dispostas a ajudá-las
de forma voluntária. Ao acessar o site, a mulher deve clicar
em Quero ser acolhida; o Programa Você Não Está Sozinha
do Instituto Avon, que Conta com um robô para WhatsApp
capaz de orientar mulheres a realizarem denúncias de agressão.
A assistente virtual está disponível por meio do contato (11)
94494-2415.
Além destes ainda podemos citar sites e aplicativos das
empresas Pão de Açúcar, Extra, Assaí, Compre Bem e Magazine
Luiza, os quais também possuem um banner que direciona
vítimas de violência para uma página online onde poderão
entrar em contato com uma assistente virtual via WhatsApp,
que traz informações sobre os serviços públicos disponíveis e
indica quais recursos elas podem utilizar, entre outros.

4 IMPACTO DO ISOLAMENTO, NO QUESITO
FEMINICÍDIO, EM TERESINA
De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública da
data de 16 de abril de 2020, o confinamento, amplia o acirramento
das tensões de um relacionamento abusivo e reduz as condições
da mulher de conseguir ajuda:
Embora a quarentena seja a medida mais segura,
necessária e eficaz para minimizar os efeitos diretos da
Covid-19, o regime de isolamento tem imposto uma
série de consequências não apenas para os sistemas de
saúde, mas também para a vida de milhares de mulheres
que já viviam em situação de violência doméstica. Sem
lugar seguro, elas estão sendo obrigadas a permanecer
mais tempo no próprio lar junto a seu agressor, muitas
vezes em habitações precárias, com os filhos e vendo sua
renda diminuída. (2020, p.3)
O que consequentemente ocasiona, de acordo com o Fórum:
Além do aumento dos casos de violência, tem sido a
diminuição das denúncias, uma vez que em função do
isolamento muitas mulheres não têm conseguido sair
de casa. para fazê-la ou têm medo de realizá-la pela
aproximação do parceiro. (2020, p.3)
O que abre espaço pra necessidade de buscar alternativas
para que as mulheres consigam denunciar os abusos e violências
causados pelos seus agressores. Com base nisso a ONU, por
meio do seu secretário geral António Guterres, buscou meio
de direcionar os países a contornar essa situação:
Tem recomendado aos países uma série de medidas
para combater e prevenir a violência serviços de
atendimento online, estabelecimento de serviços de alerta
de emergência em farmácias e supermercados e criação
de abrigos temporários para abrigar vítimas da violência
doméstica durante a pandemia. Entre as propostas,

destacam-se maiores investimentos em serviços de
atendimento online, estabelecimento de serviços de
alerta de emergência em farmácias e supermercados e
criação de abrigos temporários para vítimas de violência
de gênero. (2020, p.3)
Conforme já relatado no trabalho, essa situação não fica
apenas restrita a época da pandemia, já vem enraizada na
sociedade desde os primórdios. Há diversas consequências
da Pandemia em todo o mundo. Porém, é certo que uma
consequência comum tem se manifestado em diferentes pontos
do globo afetados pela COVID-19: o aumento na incidência de
casos de violência doméstica.
O Diagnóstico do Município de Teresina, elaborado pelo
Instituto Xaraés em cumprimento ao Plano Municipal de Políticas
Públicas para Mulheres 2015-2019, analisou a violência contra a
mulher e demonstrou que a população de Teresina é composta
por maioria de jovens, 47% entre as mulheres e 49,8% entre os
homens estão entre a faixa de 15 aos 29 anos. (VASCONCELOS,
2020, p.70)
A Pesquisa apurou que a população de Teresina é mais negra
e parda, 77,8% entre as mulheres e 80% entre os homens. Com
relação às mulheres, concluiu-se que as residentes em Teresina
são mais escolarizadas, sendo que o analfabetismo funcional
está em 11,6% entre as mulheres e 15,4% entre os homens e 74%
das mulheres possuem ensino médio completo, enquanto a taxa
entre os homens está em 68,8%. (VASCONCELOS, 2020, p.71)
Apesar do maior nível de escolaridade, as mulheres
encontram as piores condições de acesso ao mercado de
trabalho em Teresina, totalizando 39% de mulheres fora da
força de trabalho. As mulheres em Teresina recebem o menor
salário mensal real, 11,3% menos que mulheres das capitais do
Nordeste e 32,5% que as mulheres das demais capitais do Brasil.
(VASCONCELOS, 2020, p.71)
Em 2019, no período de janeiro a maio, foram registradas
27 ligações para registro de denúncias. Considerando os meses

de março, abril e maio foram realizadas 19 denúncias no total.
Em 2020, considerando o período de janeiro a maio foram
realizados 64 registros, e de março (após o início da pandemia)
até maio somaram-se 53 registros (maio foi o mês de maior
registro com 32 denúncias).
Quanto aos dados relacionados às medidas protetivas de
urgência requeridas na 5ª Vara Criminal de Teresina, tem-se nos
meses de janeiro a maio de 2019, respectivamente, 122, 134, 94,
95 e 118 processos distribuídos. No mesmo período de 2020,
foram distribuídos entre janeiro e maio, respectivamente, 137,
113, 109, 90 e 100 processos.
Os registros obtidos nas Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher (DEAMs) do Piauí, no período de
isolamento compreendido entre 16 de março e 31 de março,
tem-se um comparativo entre o mesmo período de 2019. Foram
registradas 320 ocorrências durante o período mencionado em
2019, já em 2020 o número é de 133 casos. No Estado, os números
em 2019 e 2020 são de, respectivamente, 444 e 198 ocorrências.
Durante os meses de isolamento, entre março e abril de
2020, os registros do Salve Maria, aplicativo disponibilizado para
atendimento à mulher vítima de violência, teve um aumento,
registro foi de 147 casos, em comparação ao mesmo período
do ano anterior, em 2019, quando foram registrados 86 casos.
De acordo com o Anuário da Segurança Pública do Estado
do Piauí as mortes de mulheres na capital piauiense cresceram
mais de 50% em 2020, em comparação com 2019. De acordo
com o relatório, a capital teve 11 assassinatos de mulheres em
2019 e 17 em 2020. No estado, o aumento foi de 51 para 62,
diferença de 15%. Em geral, essas mortes ocorrem em roubos
seguidos de morte, execução, acerto de contas e outros casos
relacionados à violência urbana.
Já os casos de feminicídio, quando a vítima é morta pela
condição de mulher ou em situação de violência doméstica,
também aumentaram na capital e no interior do estado. Em
2019 Teresina registrou 5 feminicídios e em 2020, 6. No interior,
foram 24 em 2019 e 25 em 2020.

Figura 2: Feminícidios no Estado do Piauí

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Disponível em:http://www.ssp.pi.gov.br/estatisticas/. Acesso em: 29 jun. 2021.

De acordo com o relatório, as denúncias de mulheres nas
delegacias especializadas de atendimento à mulher tiveram uma
queda de 7% em 2020, um reflexo ao isolamento social imposto
pela pandemia. Por outro lado, o aumento das denúncias pelo
botão do pânico do aplicativo Salve Maria foi de 20% durante o ano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Piauí, no ano de 2020 foram registrados 5.374 boletins nas
Delegacias Especializadas de Atendimentos a Mulher (DEAMS)
em todo o estado e 883 denúncias feitas através do botão do
pânico do aplicativo Salve Maria.
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Resta claro que apesar da redução das notificações, o
aumento da violência é crescente. O que acontece é que devido
a necessidade de isolamento, o “inimigo” dorme ao lado, o que
contribui para a falta de oportunidade, o medo de ser descoberta,
e a dúvida se de fato estará segura com as medidas protetivas.

anuario-2020-final-100221.pdf. Acesso em 19 de Junho de 2021.

5 CONCLUSÃO

BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del2848compilado.htm. Acesso em: 05 de Junho de 2021.

Considerando o problema que esta pesquisa buscou
responder, chegou-se as seguintes conclusões: da antiguidade até
os dias atuais, a condição de tratamento inferior dado a mulher na
sociedade sempre foi aceita e tratada com normalidade, mesmo
com a Constituição 1988 estabelecendo em seu artigo 5º direitos
fundamentais como à igualdade, à liberdade e o direito à vida.
Mesmo com a edição da lei Maria da Penha em 2006 e a lei
do Feminicídio em 2015, no Brasil essa violência atinge dados
alarmantes, atingindo garantias, proteções, as quais vêm sendo
mitigadas à mulher brasileira na sociedade atual. Essa situação
se agravou com a chegada da pandemia de covid-19, a qual
restringiu as formas de denúncias e facilitou que agressores
mantivessem as vítimas sob sua vigilância.
No contexto histórico trabalhado no capítulo 1, restou
evidenciado a sociedade machista e patriarcal que reverbera até
a atualidade e justifica, o porque o índices serem tão altos desde
os primórdios na sociedade brasileiro. Quanto ao trabalhado no
capítulo 2, ficou demonstrado o impacto que a Covid-19 teve no
âmbito de violência doméstica, explicitando como a realidade da
convivência obrigatória resultou no aumento desse tipo penal,
tanto em números formais como em subnotificações.
Além disso, pode-se perceber a dificuldade que as vítimas
têm enfrentado para denunciar diante das barreiras impostas
pela realidade atual, o que resultou numa união de todos os
setores da sociedade em prol de programas e campanhas que
deem à mulher vítima de violência outras formas de pedir auxílio.
Quanto ao que foi trabalhado no capítulo 3, reduz-se tal
análise a Teresina, capital do Piauí, demonstrando através de
dados que, apesar dos números estatísticos sobre o assunto ter
tido uma redução num primeiro momento, no contexto geral,
tomando por base o ano de 2020, pôde-se notar certo aumento.
Não obstante o aumento ser somente de 6% (seis por cento)
em relação aos feminicídios, não se pode esquecer as mortes
violentas de mulheres que não foram enquadradas na qualificadora
de gênero. Deste modo conclui-se facilmente que houve um
aumento no número de casos com a pandemia de covid-19.
Por óbvio a violência somente se asseverou neste novo tempo,
porém sempre esteve mascarada. A existência de leis, campanhas
de conscientização e programas de proteção, antigos e recentes,
ainda não são suficientes para impedir intimidações e agressões
que acontecem no âmbito familiar e fora dele.
As mulheres ainda sentem vergonha, medo, não possuem
acesso a meios de denúncia, nem convicção da aplicação das
medidas cabíveis aos seus agressores, que muitas vezes ficam
impunes. Assim, subsistem casos que nunca serão conhecidos.
E isso é o que assusta: de fato muitos dos casos jamais serão
estatísticas.
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ARTIGO 4
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RESUMO: A Lei nº 13655/2018 que inclui o Decreto Lei nº 4657/1942 (LINDB), dispondo sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação
do direito público trouxe implicações em diversos campos do direito, principalmente no campo do direito administrativo, impactando nas decisões dos
tribunais superiores no atendimento das demandas judiciais no âmbito da administração pública. Assim procuramos saber, neste trabalho, de que maneira
as inovações trazidas pela Lei nº 13.655/2018 podem impactar nas decisões dos tribunais superiores em relação às demandas judiciais no âmbito de temas
atinentes às políticas públicas de saúde. O objetivo geral é analisar os aspectos teóricos das inovações normativas sob o espectro consequencialista, destacando
decisões dos Tribunais Superiores brasileiros sobre demandas pertinentes a tratamentos médicos que repercutem na consecução de políticas públicas e o
princípio da Separação de Poderes. A análise teórica do texto da Lei em cotejo com a doutrina geral do direito constitucional, administrativo e da filosofia
do direito permitiu inferir que apesar da patente realidade deficitária da consecução das políticas públicas por parte do Poder Executivo, não significa que
tais circunstâncias transfiram competência ao Poder Judiciário a fim de implementar políticas públicas nos casos que lhe são cotidianamente propostos. O
diálogo entre os Poderes não pode ficar circunscrito ao âmbito dos ritos processuais, e sim a um debate mais amplo, que permita discussões aprofundadas
e pautadas na necessidade de estabelecer programas de atuação que visem soluções duradoras. Do contrário, acentua-se o risco de quebra do princípio
constitucional de independência entre os poderes.
Palavras Chaves: Direito administrativo. Lei 13655/2018. Política Pública de Saúde. Concessão de Medicamento. Consequencialismo.
ABTRACT: Law nº. 13655/2018, which includes Decree Law nº. 4657/1942 (LINDB), providing for legal certainty and efficiency in the creation and application
of public law has implications in various fields of law, especially in the field of administrative law, impacting on decisions higher courts in meeting legal demands
in the scope of public administration. Thus, we seek to know, in this work, how the innovations brought about by Law nº. 13.655/2018 can impact the decisions of
higher courts in relation to lawsuits in the context of issues related to public health policies. The general objective is to analyze the theoretical aspects of normative
innovations under the consequentialist spectrum, highlighting decisions of the Brazilian Superior Courts on demands pertaining to medical treatments that
affect the achievement of public policies and the principle of Separation of Powers. The theoretical analysis of the text of the Law in comparison with the general
doctrine of constitutional, administrative law and the philosophy of law allowed us to infer that despite the patently deficient reality of the achievement of public
policies by the Executive Branch, it does not mean that such circumstances transfer competence to the Judiciary in order to implement public policies in cases
that are proposed to it on a daily basis. The dialogue between the Powers cannot be limited to the scope of procedural rites, but to a broader debate, which allows
for in-depth discussions based on the need to establish action programs aimed at lasting solutions. Otherwise, the risk of breaking the constitutional principle of
independence between the powers is accentuated.
Keywords: Administrative law. Law 13655/2018. Public Health Policy. Drug Concession. Consequentialism.

1 INTRODUÇÃO

C

omo bem sabido, a entrada em vigor da Constituição
Federal de 1988 trouxe consigo muitas mudanças, não
somente de ordem estrutural e organizacional do Estado,
mas, principalmente, a inauguração de uma tônica normativa que
rompeu com a anterior e estabeleceu o protagonismo dos direitos
e garantias individuais e coletivos. Neste sentido, advieram
normas com o fito de nortear a atuação estatal em função da
consecução dos direitos fundamentais.

O Estado Constitucional de Direito estabelecido pela nova
Constituição, previu o direito fundamental do cidadão à saúde
no caput dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, corolários
do direito à vida, bem maior do ser humano. Não somente, o
legislador constituinte, visando alcançar esse objetivo, trouxe na
Carta Maior a determinação para criar um sistema único de saúde
(SUS) que tivesse como uma de suas diretrizes o “atendimento
integral” da população (art. 198, II, da CF/88). Assim, a fim
de dar concretude ao SUS, foi editada a Lei nº 8.080/90, que
atribui ao Poder Público o dever de fornecer assistência integral,
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inclusive farmacêutica, pautando-se, dentre outros previstos no
art. 7º, pelo princípio da universalidade de acesso aos serviços
de saúde em todos os níveis de assistência.
Por outro lado, deve-se mencionar que nossa Constituição
surge ao tempo do movimento neoconstitucionalista,
também denominado de novo direito constitucional ou ainda
constitucionalismo pós-moderno, termos que identificam, em
linhas gerais, o constitucionalismo democrático do pós 2ª guerra
mundial, desenvolvido em uma cultura filosófica pós-positivista,
marcado pela força normativa da Constituição, pela expansão
da jurisdição constitucional e por uma nova hermenêutica
(Fernandes, 2017).
Nesse contexto do neoconstitucionalismo, têm-se como
resultado uma releitura da teoria da norma, da teoria das fontes
e da teoria da interpretação em virtude principais teses desse
movimento, quais sejam, a constitucionalização do direito;
reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos;
rejeição ao formalismo e a busca por métodos hermenêuticos
jurídicos mais abertos; reaproximação entre o direito e a moral;
judicialização da política e das relações sociais.
Logo, a inserção da Constituição no centro do ordenamento
jurídico, além da sua irradiação a todos os ramos do direito
(constitucionalização do direito), extrai-se o fenômeno da
expansão da jurisdição constitucional, havendo assim um
progressivo e crescente fortalecimento do Poder Judiciário,
e de tal expansão teremos o fenômeno da judicialização da
política e das relações sociais. Em outras palavras, o contexto
atual decorrente do neoconstitucionalismo: constitucionalização,
aumento da demanda por justiça e ascensão institucional do
Judiciário, gerou no Brasil uma expressiva judicialização de
questões políticas e sociais, que passaram a ter nos tribunais a
sua instância decisória final.
Nesse ponto, as demandas judiciais referentes aos direitos
da saúde decorrem da sistemática neoconstitucionalista. Dessa
maneira, os casos levados às nossas cortes trazem a tona um
debate multidisciplinar, pois além de estarmos diante de um
tema de política pública, há o envolvimento de diferentes ramos
do direito tais como, constitucional, administrativo, financeiro,
processo civil, etc., vê-se
o envolvimento de temas metajurídicos, tais como economia,
medicina, etc., ou seja, temas que o Poder Judiciário não tem
conhecimento técnico e que demandam um largo debate
acompanhado de estudos que fundamentem ou neguem os
pleitos discutidos a fim de se chegar a uma decisão que avalie
todas as suas consequências.
Em face disso, o ativismo judicial desperta os mais variados
debates dentro da comunidade científica, e juntamente aos
tantos objetos de estudos de decisões, diversas teorias têm
sido desenvolvidas no intuito de estabelecer parâmetros que
tragam limites à atuação do Poder Judiciário sem que o impeça
também de estabelecer uma tutela jurídica aos casos que lhe são
apresentados. Nesse sentido,
o presente trabalho parte do seguinte problema de pesquisa:
de que maneira as inovações trazidas pela Lei nº 13.655/2018
podem impactar nas decisões dos tribunais superiores em relação
às demandas judiciais no âmbito de temas atinentes às políticas
públicas de saúde? Por oportuno, o trabalho tem por objetivo
geral analisar os aspectos teóricos das inovações normativas sob
o espectro consequencialista, destacando decisões dos nossos
Tribunais Superiores sobre demandas pertinentes a tratamentos
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médicos que repercutem na consecução de políticas públicas e
o princípio da Separação de Poderes.
Metodologicamente, trata-se de um estudo bibliográfico a
partir de consultas à Lei em análise, à constituição brasileira,
a julgados, a artigos científicos e a livros de doutrinadores
constitucionalistas que propiciaram uma análise comparativa
entre o que diz a Lei 13.655/2018 com as demandas jurídicas
da saúde e as decisões dos
tribunais superiores que impactam nas políticas públicas
de saúde, a exemplo das decisões judiciais sobre aquisição de
medicamentos de alto custo.
A discussão acerca dessa temática pode contribuir com a
academia à medida que possibilita melhor entendimento do
assunto.

2 O PRAGMATISMO JURÍDICO E AS INOVAÇÕES
TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.655/2018
O estudo do movimento pragmatista revela-se de salutar
importância para o presente trabalho tendo em vista que as bases
dessa teoria deram subsídio à criação da Lei nº 13.655/2018.
Mormente, o Congresso Nacional editou a referida
lei, trazendo disposições normativas alinhadas aos debates
travados no âmbito da comunidade científica do Direito, sob
os aspectos da avaliação de impactos das tomadas de decisões
pelo Administradores Públicos.
2.1 Pragmatismo jurídico
Analisando a etimologia da palavra, com o intuito de
entender o movimento pragmático no Direito, nota-se que
pragmatismo vem da palavra prágma, que significa ação, fazer
ou prático. Nascimento (2011) destaca que o pragmatismo surgiu
nos Estados Unidos nos idos de 1870, iniciado das discussões
filosóficas de um grupo de intelectuais de Cambridge, que dentre
os participantes dessas discussões havia William James, Charles
Sanders Peirce, Oliver Wendell Holmes Jr. e Nicholas Saint
John Green.
O que se extrai do pragmatismo, como a própria etimologia
sugere, é estabelecer questionamentos mais voltados para a
prática reduz as discussões de natureza metafísica, uma vez
que esta possui um viés contemplativo, apartado do mundo.As
filosofias práticas caminham da realidade para a abstração, e seu
objetivo é resolver os problemas da vida e não do pensamento.
No direito, o pragmatismo jurídico possui três
características marcantes que o definem: a) contextualismo;
b) consequencialismo; e c) anti-fundacionalismo. Conforme
Fernandes (2017, p. 222):
Sobre o pragmatismo jurídico, é bom explicitar que,
embora haja inúmeras divergências dentro dele,
temos que, em linhas gerais (em regra) são três as
características fundamentais que o definem, quais
sejam: “contextualismo, consequencialismo e antifundacionalismo. O contextualismo implica que toda
e qualquer proposição seja julgada a partir de sua
conformidade com as necessidades humanas e sociais.
O consequencialismo, por sua vez, requer que toda e
qualquer proposição seja testada por meio da antecipação
de suas consequências e resultados possíveis. E, por fim,

o anti-fundacionalismo consiste na rejeição de quaisquer
espécies de entidades metafísicas, conceitos abstratos,
categorias apriorísticas, princípios perpétuos, instâncias
últimas, entes transcendentais e dogmas, entre outros
tipos de fundações possíveis ao pensamento”.
Nota-se que o é um método que não somente exercita os
poderes da abstração intelectual, mas que estabelece conexão com
o mundo fático, real, o dos fatos. Neste sentido, o pragmatismo
reivindica do julgador um olhar mais amplo ao caso que lhe é
apresentado, devendo expandir sua análise para o mundo fora
do caso em cotejo. Por isso, em certa medida, o pragmatismo é
consequencialista, pois acredita que a validade de uma proposição
não pode ser aferida em si, mas testada por suas consequências
ou seus resultados sob uma ótica abrangente.
Por se voltar à análise das repercussões futuras das decisões,
o método pragmatista não se vincula ao passado, pauta-se pela
mudança, fazendo da história o substrato crítico para novas
decisões (BRANDÃO e FARAH, 2020).
Nesse sentido, em relação ao pragmatismo jurídico, Oliveira
(2020, p. 543) aponta que:
O pragmatismo jurídico não possui concepção unívoca,
mas há relativo consenso de que as suas características
básicas são: a) antifundacionalismo: rejeita a existência de
entidades metafísicas ou conceitos abstratos, estáticos e
definitivos no Direito; b) contextualismo: a interpretação
jurídica é norteada por questões práticas e o Direito é visto
como prática social; e c) consequencialismo: as decisões
devem ser tomadas a partir de suas consequências práticas
(olhar para o futuro e não para o passado) [...] A relevância
do pragmatismo jurídico,destacada nas edições iniciais
desta obra, foi confirmada, por exemplo, nos arts. 20 e 21
da LINDB, inseridos pela Lei 13.655/2018, que exigem
a consideração e a demonstração dasconsequências
práticas, jurídicas e administrativas nas decisões estatais.
Em outras palavras, o pragmatismo com suas
características básicas (antifundacionalismo, contextualismo e
consequencialismo) teve sua relevância confirmada pela edição
da Lei nº 13.655/18, especialmente nos arts. 20 e 21 da LINDB
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei
nº 4.657, de 1942), como ficará patente neste trabalho.
2.2 A Lei nº 13.655/2018 e seus preceitos de bases
consequencialistas
O Projeto de Lei nº 349/2015 foi elaborado pelos juristas
Floriano de Azevedo Marques Neto e Carlos Ari Sundfeld e foi
apresentado no Senado pelo Senador Antônio Anastasia, onde
por lá tramitou de 2015 a 2017 até ser aprovado. Em 19 de abril
de 2017, foi remetido à Câmara dos Deputados e foi renumerado
para Projeto de Lei nº 7448/2017. Somente em 05 de abril de 2018
foi enviado para sanção presidencial após análise favorável da
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Houve reação contrária ao projeto, mas ele foi sancionado,
pelo então Presidente da República Michel Temer com pontuais
– mas relevantes – vetos. Em 25 de abril de 2018 foi publicada a
Lei nº 13.655/2018 que entrou em vigor na data de sua publicação,
à exceção do artigo 29, que teve vacatio de 180 dias.

A referida lei derivou de intensa pesquisa empírica
desenvolvida por anos no âmbito da Sociedade Brasileira de
Direito Público (SBDP), desenvolvida pelos mencionados
professores de Direito Administrativo Floriano de Azevedo
Marques Neto e Carlos Ari Sundfeld.
Segundo Marques Neto e Freitas (2020), o controle, antes
da edição da lei em estudo, era muito voluntarioso, sujeito às
vontades e às convicções daqueles que controlam, faltando
um mínimo de segurança jurídica e de homogeneidade das
manifestações dos órgãos de controle em geral.
Observou que além do controle mencionado, os gestores
dedicavam muito tempo ao atendimento das demandas
oriundas dos órgãos de fiscalização e consequentemente refletia
negativamente na consecução de políticas públicas relevantes
para a sociedade. Neste sentido, sustenta que existe um grau
para que o controle tenha uma eficiência máxima, e a partir
daquele ponto mais controle significa menos eficiência, menos
gestão, menos atividade administrativa, menos políticas públicas
e menos entrega aos cidadãos.
Segundo Stolze (2019), a lei em estudo foi criada com o intuito
de mudar o cenário de descrenças e queixas da Administração
Pública em seus diversos setores de atuação. À título de exemplo,
a contaminação de decisões judiciais – inclusive da Suprema
Corte – por concepções políticas, opiniões pessoais, o abuso
dos limites da competência pelos órgãos de controle, o apego
ao aspecto punitivo e justiceiro, pelo qual o tomador de decisão
muitas vezes é responsabilizado em virtude de entendimento
diverso do órgão de controle respectivo mesmo nos casos que
agiu fundamentadamente e de boa-fé,a lei veio como forma de
reverter esse cenário de descrença. Assevera a importância de
melhorar a qualidade da atividade decisória em todos os níveis
e poderes da federação, bem como dos órgãos autônomos de
controle. Para tanto, a Lei nº 13.655/2018, teria como objetivos
garantir mais confiabilidade, segurança jurídica e eficiência às
decisões da Administração Pública, buscar mais racionalidade
nas decisões, e dar maior previsibilidade às suas condutas.
Por esses fatos, a inovação legislativa inserida na Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657, de 1942), traduz uma reação legislativa a decisões dos
Tribunais em temas que envolvem a atuação da Administração
Pública. E neste ponto é que se vislumbra a ótica pragmatista
na novel lei.
Destarte, a edição da Lei nº 13.655/18, especialmente nos
arts. 20 e 21 da LINDB trouxe em essência o elementos do
pragmatismo, pois da própria literalidade extrai-se características
básicas dessa corrente (antifundacionalismo, contextualismo e
consequencialismo), in verbis:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratossem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade
e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas.
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá
indicar de modo expresso suas consequências jurídicas
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e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste
artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições
para que a regularização ocorra de modo proporcional
e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que,
em função das peculiaridades do caso, sejam anormais
ou excessivos.
Destaque-se também, que dos dispositivos em comento,
a inspiração do princípio/técnica da proporcionalidade e
ponderação, que, em linhas gerais, corresponde a utilização
da fórmula de peso, visando, em última análise, reduzir
o subjetivismo do intérprete, combater decisões arbitrárias
frutos de decisionismo judicial, “loteria judicial”, visando afastar
decisões que não sejam minimamente justificáveis do ponto
de vista racional. A ponderação tem como finalidade reforçar
a legitimidade democrática, accontability, controlabilidade das
decisões judiciais.O idealizador da regra da proporcionalidade, o
alemão Robert Alexy, a estruturou sob uma lógica argumentativa
que possui três sub-regras de observância obrigatória, a
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido
estrito.
Por ser uma técnica muito difundida na doutrina nacional
e muito utilizada por nosso Supremo Tribunal Federal, a
proporcionalidade foi também utilizada por nossos legisladores
quando da criação da Lei nº 13.105 de 2015. E neste ponto, os
novos preceitos legais introduzidos na LINDB acompanharam
as mesmas tendências impingidas pelo legislador quando da
publicação do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Com efeito, a lei processual dedicou-se detalhadamente balizar
os elementos essenciais da sentença, e neste diploma o parágrafo
2º, do artigo 489, determina que nos casos de colisões entre
normas o julgador deve “justificar o objeto e os critérios gerais
da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam
a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que
fundamentam a conclusão”.
Portanto, verificado no caso concreto que a lei não traz
a solução mais adequada ou que há conflito de normas,
recomenda-se utilizar o princípio da proporcionalidade e a
técnica de ponderação proposta por R. Alexy trazida para o
ordenamento jurídico brasileiro de forma adaptada uma espécie
de “ponderação à brasileira” nos termos do art. 489, §2° do CPC.
E por essa razão, cabe salientar a seguinte crítica:
[...] O legislador, ao estabelecer, de forma atécnica, a
ponderação de “normas”, “esqueceu” que o direito é um
sistema de regras e princípios e que, portanto, ambas
são normas. Logo, ponderar regras é ponderar normas.
Entretanto, é vedado ponderar regras, como se pode
ver no próprio criador da ponderação contemporânea,
Robert Alexy, no âmbito de sua Teoria da Argumentação
Jurídica...Explicando melhor, há dois modos de tratar a
complexa problemática da ponderação. O primeiro modo,
que advém da vulgata que se fez da teoria alexyana no
Brasil, limita-se a referir que a ponderação seria uma
escolha do argumento que terá maior relevância para se
aplicado ao caso, e, assim, no caso do art. 489, §2º, do CPC,
simplesmente se escolheria qual das regras seria afastada
em face da ponderação. Esse, evidentemente, não é o
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caminho mais adequado para interpretar esse dispositivo.
Outro caminho, muito mais sofisticado, é aquele
decorrente da aplicação rigorosa da teoria discursiva de
Robert Alexy, observando todas as suas exigências. Vejase: Alexy nem de longe admite ponderação de regras...nos
termos como quer Alexy, a questão da ponderação apenas
surge a partir da estrutura semanticamente aberta das
normas de direitos fundamentais, e que, por essa razão,
podem entrar em colisão. Assim, normas de direitos
fundamentais assumem natureza de princípio e, por
consequência, estes – os princípios – são considerados
mandamentos de otimização, isto é, eles exigem uma
metodologia distinta da mera subsunção para poder
ser aplicados nos casos concretos. (STRECK, 2016, p.
689-690).
Em relação à aplicação da técnica da ponderação sugerida
por R. Alexy na prática, vale citar, pela importância e pela
atualidade, assim como a título de exemplo, os principais trechos
de recente decisão (27/03/2020) proferida em sede de Ação
Civil Pública nº 0065210-92.2020.8.19.0001 promovida pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro em face do Município de
Volta Redonda/RJ, do Estado do Rio de Janeiro e de outras três rés
pessoas físicas em que a juíza de plantão deferiu tutela de urgência
para determinar que as rés se abstivessem de realizar carreta
em prol da abertura do comércio local em face das restrições
estabelecidas pelo Município e pelo Estado em decorrência
do COVID-19, assim como determinou que os entes políticos
tomassem medidas necessárias a evitar a realização do evento:
O Artigo 5º, XVI, da Carta Política elenca como direito
fundamental o direito de reunião em espaços públicos,
desde que exercido pacificamente, sem uso de arma
de fogo e sem frustrar outra reunião anteriormente
convocada, exigindo-se, tão somente, o prévio aviso ao
Poder Público, de modo que este possa garantir a regular
efetivação do direito, sem dano a outrem ou aos próprios
sujeitos que o exercem.
Por sua vez, o Artigo 23, II, da Constituição Federal
impõe aos entes federativos o dever comum de cuidar da
saúde pública, extraindo competência de ordem material
que autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios a adotarem medidas necessárias à efetivação
do direito social previsto no Artigo 6º.
Nessa linha, em tempos de tentativas regulares de
subversão da ordem constitucional, o Supremo Tribunal
Federal foi chamado a decidir sobre a higidez do comando
inequívoco do artigo 23, II, tendo o eminente Ministro
Marco Aurélio decidido, em sede liminar, nos autos
da ADI 6341 MC / DF, que a tomada de providências
normativas e administrativas pela União para a
prevenção da contaminação pelo COVID-19 não afasta
a competência dos Estados, Municípios e do Distrito
Federal para fazê-lo, o que legitima, em linhas gerais,
os comandos oriundos do Primeiro e Segundo Réu no
que concerne à edição dos decretos 16082/20 e 46973/20,
respectivamente. O exame do teor dos referidos decretos
não evidencia que a adoção das medidas de restrição à
aglomeração de pessoas, nos moldes previstos, contenha
qualquer indício de abusividade, tendo sido delimitada a
incidência das disposições mediante motivação idônea,

diante da notória convulsão social promovida pela
pandemia, assim definida pela Organização Mundial
da Saúde, advinda da contaminação pelo COVID-19,
que tantas vítimas fatais tem feito por todo mundo.
Revela, em verdade, o cumprimento do dever
constitucional dos entes políticos de zelar pela saúde
pública, haja vista que, conforme amplamente noticiado,
o isolamento social, consequência reflexa da proibição
de pessoas, tem revelado como uma das medidas mais
eficazes à prevenção do contágio.
[...]
Diante disso, no exercício da ponderação dos interesses
em conflito (Robert Alexy), tenho pela preponderância do
direito à saúde em detrimento, ainda que momentâneo,
do direito delivre reunião. Ação Civil Pública nº 006521092.2020.8.19.0001 em curso na 3ª Vara Cível da Comarca
de Volta Redonda/RJ (TJ/RJ). (VOLTA REDONDA, 2020)
Logo, em um nítido conflito de direitos fundamentais (hard
case) (direito à saúde pública x direito à liberdade de reunião), o
Poder Judiciário fez referência à técnica da ponderação proposta
por R. Alexy para a resolução do caso concreto. Nesse contexto, é
possível verificar que os arts. 20, parágrafo único e 21, parágrafo
único da LINDB, recentemente incluídos pela Lei nº 13.655/2018,
vieram para reforçar a importância da aplicação do princípio da
proporcionalidade nas tomadas de decisões pelo Poder Público.
Verifica-se assim, que além do pragmatismo jurídico,
também foi ressaltada a importância da demonstração da
necessidade e da adequação fundamentados no princípio da
proporcionalidade da medida imposta ou ato invalidação nos
termos do art. 20, parágrafo único, da LINDB.
Dessa forma, a nova lei estabelece que a decisão judicial
não pode se basear ou utilizar “valores jurídicos abstratos sem
que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20, caput da LINDB), bem como, caso haja a invalidação de
ato, contrato, etc., a decisão “deverá indicar de forma expressa
as consequências jurídicas e administrativas” (art. 21, caput
da LINDB), percebe-se os preceitos do antifundacionalismo e
o consequencialismo, características básicas do pragmatismo
jurídico. De igual conclusão, vale citar o entendimento
doutrinário abaixo:
No mesmo sentido de valorizar o consequencialismo,
o art. 21 da LINDB estabelece que a decisão que, nas
esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar
a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas. Também está
previsto no preceito que essa decisão deverá, quando for o
caso, apontar as condições para que a regularização ocorra
de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos
interesses gerais. A decisão também não poderá impor
aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
(princípio da menor onerosidade da regularização).
(TARTUCE, 2020, p. 84)
Nesse contexto, um dos principais, se não o principal,
artigo da LINDB que pode e deve ser utilizado é o
art. 22, caput e parágrafo primeiro, que se refere ao
contextualismo e assim prevê:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado
a ação do agente.
Constata-se, portanto, que o caput e o parágrafo primeiro
visam delimitar o entendimento tradicional dos órgãos de controle
que por vezes pauta-se pela legalidade estrita e desconsidera
contexto fático de determinada decisão administrativa. Logo,
observa-se aqui a presença da característica o pragmatismo sob
a ótica do contextualismo.
De mais a mais, em eventual controle judicial de tais políticas
públicas emergenciais, não pode o Poder Judiciário ou qualquer
órgão de controle simplesmente desconsiderar o contexto
fático, em outras palavras, devemos levar em consideração o
contextualismo característica do pragmatismo jurídico em que
tais decisões foram tomadas, devendo, na verdade, considerar
as “circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente” (art. 22,§1º da LINDB).
Calha mencionar, que importante decisão do Superior
Tribunal de Justiça mencionou a doutrina Chenery em julgado que
havia a discussão sobre tema de competência da Administração
Pública municipal, reajuste de tarifa. A doutrina Chenery ou
“the doctrine chenery”, surgida nos Estados Unidos, destaca o
caráter técnico-científico que a Administração Pública detém
no ofertamento ou na mitigação de alguns direitos por meio de
políticas públicas, nos casos que chegam ao Judiciário. O instituto
da doutrina chenery, importado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) precisamente em acórdão proferido pela eminente Ministra
Laurita Vaz daquele Pretório Excelso, asseverou:
Eventual intento político da medida não poderia ensejar
a invalidação dos critérios tarifários adotados, tout
court. Conforme leciona Richard A. Posner, o Poder
Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato
administrativo cuja motivação alegadamente política
seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se
valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer
forma, essa discussão seria inócua, pois, segundo
a doutrina Chenery – a qual reconheceu o caráter
político da atuação da Administração Pública dos
Estados Unidos da América –, as cortes judiciais estão
impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles
que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas
questões técnicas e complexas, em que os tribunais não
têm a expertise para concluir se os critérios adotados
pela Administração são corretos (EconomicAnalysis of
Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and Business,
1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas dos órgãos
governamentais, desde que não sejam revestidas de
reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo
Poder Judiciário.
Impedir judicialmente o reajuste das tarifas a serem
pagas pelos usuários também configura grave violação
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da ordem econômica, por não haver prévia dotação
orçamentária para que o Estado de São Paulo custeie
as vultosas despesas para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos acordos administrativos
firmados pelo Poder Público com as concessionárias de
transporte público. (BRASIL, 2017) (grifamos)
No caso concreto, o STJ utilizou-se da referida doutrina
a fim de decidir que a interferência judicial para invalidar a
estipulação das tarifas de transportes públicos urbano viola a
ordem pública, mormente fixou o entendimento de que havendo
esclarecimento sobre a metodologia adotada para fixação dos
preços por parte do Poder Público, têm se uma decisão de ordem
técnica do administrador.
Observa-se que neste caso o Tribunal da cidadania não
decidiu acerca de direitos da saúde, mas o critério de julgamento
mencionando a doutrina de origem norte americana tem sua
relevância com as demandas assecuratórias da saúde. Uma vez
que o Tribunal quedou-se pela primazia das decisões políticas
tomadas no âmbito da Administração Pública sob o manto do
domínio político e técnico, vê-se a preservação da competência
de outro Poder sem lhe impor obrigação, e aqui sustentamos
que do menor ao maior impacto determinado pelo Poder
Judiciário em detrimento da Administração Pública terá sua
cota de interferência na gestão administrativa, na aplicação
de políticas públicas, na discricionariedade do administrador
público, na legitimidade política e por conseguinte na importante
separação dos poderes.

3 AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS
O Supremo Tribunal Federal no ARE 685.230 AgR/MS,
interpretando os artigos 5º, caput, e 196 da Constituição Federal,
ratificou seu entendimento no sentido que o direito à saúde
como consequência indissociável do direito à vida, assegurado
a todas as pessoas.
Especificamente para o fornecimento de medicamentos, o
Ministério da Saúde formula listagem geral de medicamentos
essenciais a serem fornecidos gratuitamente à população
RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais)
com fundamento em elementos técnico-científicos. Os Estados,
Distrito Federal e Municípios podem adotar relações específicas
e complementares de medicamentos.
O art. 29 do Decreto 7.646/2011 determina que a RENAME e
a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal
de medicamentos somente poderão conter produtos com
registro na ANVISA. Assim, em regra, para que seja fornecido
medicamento pelo Poder Público, este deve ter sido previamente
aprovado pela ANVISA. No entanto, o STJ, ao julgar o REsp
1.657.156-RJ, EM 25/04/2018 afirmou que o poder público é
obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam
incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos
três requisitos:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
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que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(BRASIL, 2018)
O entendimento do STJ não viola o princípio da separação
dos Poderes. Isso porque uma das tarefas primordiais do Poder
Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais,
especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição
Federal.
Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio
da separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém
no intuito de garantir a implementação de políticas públicas,
notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela
do direito à saúde. Tendo inclusive decisão do STJ neste sentido:
2. Não podem os direitos sociais condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância
que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da
separação dos poderes, originalmente concebido com o
escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser
utilizado justamente como óbice à realização dos direitos
sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito
essencial, incluso no conceito de mínimo existencial,
inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos
planos orçamentários do ente político, mormente quando
não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal. 4. In casu, não
há impedimento jurídico para que a ação, que visa a
assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida
contra a União, tendo em vista a jurisprudência do STJ:
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação
para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (REsp
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJ 3.10.2005). (BRASIL, 2005)
No mesmo entende o STF:
[...] firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder
Judiciário pode, sem que fique configurada violação
ao princípio da separação dos Poderes, determinar a
implementação de políticas públicas nas questões relativas
ao direito constitucional à saúde. [...] STF. 1ª Turma.
ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
28/6/2016. (BRASIL, 2016)
Cabe ressaltar que em relação ao primeiro requisito
“Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;” este laudo médico não precisa ser assinado
por médico vinculado ao SUS:
[...] Ressalte-se, ainda, que não há no ordenamento,
jurídico brasileiro qualquer exigência que condicione
o fornecimento de medicamento à prescrição
exclusivamente por médico da rede pública.” STJ. AgInt
no REsp 1.309.793/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe de 07/04/2017.
Sendo assim, o laudo deve ser emitido pelo médico que
perscruta o paciente, sendo este privado ou público.
Além disso, o laudo médico deverá comprovar a
indispensabilidade ou essencialidade do medicamento requerido
para o tratamento da doença e a ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, ou seja, o remédio
pedido judicialmente deve ser indispensável ou essencial e
aqueles que existem no SUS não podem substituí-lo.
Em seguida, outro requisito expresso pela Corte
“incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito” consiste no devido reconhecimento da impossibilidade
do paciente assumir com os custos referentes à aquisição do
medicamento prescrito sem implicar o comprometimento do
seu sustento ou de sua família.
Enfim, o último requisito exigido pelo STJ diz respeito
à “existência de registro na ANVISA do medicamento”, por
conseguinte, exige-se que o medicamento pleiteado já tenha sido
aprovado pela ANVISA. Sendo este requisito objeto de exigência
legal, assim disciplinando o artigo 19-T, II, da Lei nº 8.080/90:
Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão
do SUS:
I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de
medicamento, produto e procedimento clínico ou
cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou
o reembolso de medicamento e produto, nacional ou
importado, sem registro na Anvisa.
Assim, em uma interpretação teleológica do art. 19-T,
verifica-se que a intenção do legislador foi a de proteger o cidadão
dos medicamentos experimentais, sem comprovação científica
sobre a eficácia, a efetividade e a segurança do medicamento, a
fim de assegurar o direito à saúde e à vida das pessoas.
O STJ quis dizer que em regra, não é possível que o paciente
exija do poder público o fornecimento de medicamento para uso
off-label, mas excepcionalmente, será possível que o paciente exija
este medicamento caso esse determinado uso fora da bula (offlabel) tenha sido autorizado pela ANVISA, ou seja, o requisito
do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento
de medicamento para uso off-label, salvo se autorizado pela
ANVISA.
Em outro momento, após embargos de declaração
parcialmente deferido em 12/09/2018, o STJ decidiu retificar o
terceiro requisito da tese anteriormente fixada acrescentando:
5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente
esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta

a possibilidade de fornecimento de medicamento para
uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA.
6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente,
sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leiase: “existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência”. (BRASIL,
2018)
Além disso, o STJ no EDcl no Recurso Especial Nº 1.657.156
– RJ decidiu alterar a data de início da produção dos efeitos
desta decisão modulando os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos somente
quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação
do acórdão, ou seja, 4/5/2018:
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que
os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos
a partir da data da publicação do acórdão embargado,
ou seja, 4/5/2018. (BRASIL, 2018)
Em suma, os três requisitos cumulativos estabelecidos no
acórdão (REsp 1.657.156-RJ) são aplicáveis a todos os processos
distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Por outro
lado, os processos pendentes, com distribuição anterior à data
mencionada, é exigível apenas um requisito que se encontrava
consolidado na jurisprudência da Corte, ou seja, a demonstração
da indispensabilidade do medicamento.
Depois do julgado do STJ acima mencionado, o STF no
RE 657718/MG com repercussão geral reconhecida analisou
um aspecto particular sobre o tema a possibilidade ou não de
fornecimento de medicamentos que ainda não estão registrados
na ANVISA:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como
regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão
judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão
judicial de medicamento sem registro sanitário, em
caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o
pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei
nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:
(i) a existência de pedido de registro do medicamento
no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para
doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro
do medicamento em renomadas agências de regulação
no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico
com registro no Brasil. 4. As ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa
deverão necessariamente ser propostas em face da União.
(BRASIL, 2019)
Recentemente o STF confirmou este entendimento no RE
11655959 determinando o fornecimento de medicamento à
base de canabidiol para um paciente menor de idade que sofre
de encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e de
epilepsia intratável, com quadro de crises graves e frequentes:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais,
CADERNO JURÍDICO DA ESA

37

medicamento que, embora não possua registro na
ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de
vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade
econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do
tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro
similar constante das listas oficiais de dispensação de
medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica
do SUS. (BRASIL, 2021)
De acordo com a Corte, mesmo sem registro, a ANVISA já
autorizou a importação do medicamento em caráter excepcional,
para uso próprio de pessoa física, mediante prescrição de
profissional legalmente habilitado.
Diante deste cenário, o Conselho Nacional de Justiça noticiou
em seus canais de mídia da rede mundial de computadores
que, no contexto democrático contemporâneo, o fenômeno
da judicialização da saúde já é um tema bastante debatido
pelo judiciário e o aumento permanente da demanda gera
discussões acerca dos limites da interferência judicial em
decisões políticas, indo muito além da esfera das políticas
públicas, e remete à engenharia jurídico-institucional do controle
judicial de constitucionalidade. No entanto, já se encontra
ampla argumentação jurídica construída a fim de sustentar a
legitimidade da interferência judicial na atuação dos poderes
representativos do Estado.
Segundo os dados disponibilizados pelo CNJ (2020) em
seu sítio:
Atualmente, são mais de dois milhões de ações sobre
saúde, de acordo com dados recentes do Relatório Justiça
em Números, do CNJ. A maioria envolve pedidos de
acesso a procedimentos e medicamentos, muitos deles
previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), mas
negligenciados pelo Estado. E outros que nem sempre
são cobertos pelo poder público ou mesmo pelos planos
de saúde: são, por exemplo, os medicamentos em fase
experimental.
Ainda que amparada no acesso ao direito à saúde
garantido na Constituição Federal, a judicialização
interfere na administração dos recursos de saúde, com
impacto no planejamento das três esferas de governo:
municipal, estadual e federal. Entre 2008 e 2017, foi
registrado aumento de 130% nas ações de saúde,
conforme o levantamento do Departamento de Pesquisas
Judiciárias (DPJ/CNJ) “Judicialização da Saúde no Brasil:
Perfil das demandas, causas e propostas de solução”. Os
dados apontam que o setor de saúde foi responsável por
498.715 processos em primeira instância, distribuídos
em 17 tribunais estaduais de justiça; e 277.411 processos
em segunda instância, distribuídos em 15 tribunais de
justiça estaduais. O impacto no orçamento do Ministério
da Saúde foi um aumento de 13 vezes nos gastos em
atendimento a demandas judiciais: em 2016, chegou a
R$ 1,6 bilhão.
Segundo o próprio CNJ o aumento da judicialização da saúde
têm como marco o ano de 2009, quando foram contabilizados
em cerca de 500 mil processos em todo o país. O referido
órgão apontou algumas soluções, no entanto, ainda dependem
de estudos a fim de se verificar se tais saídas surtirão efeitos
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satisfatórios tendo em vista o elevado número de processos.
Fazendo um paralelo com a crise sanitária e social trazida
pela pandemia de CODVID-19, vimos estados e municípios
correrem contra o tempo a fim de ampliar o número de leitos
hospitalares, adquirir insumos a serem utilizados no combate a
ao vírus, desde equipamentos de proteção individual (EPIs) até
respiradores, decretos contendo medidas de isolamento social,
com o fito de diminuir ao máximo a circulação de pessoas e,
via de consequência, a proliferação do vírus, vimos o aumento
do número de processos nessa temática.
Com isso, a naturalidade com que os problemas gerados
na prestação de serviços públicos de saúde, e em contexto com
a pandemia pela qual estamos passando, atesta ainda mais o
poder que nossos tribunais tem tido ao implementar políticas
públicas através de decisões judiciais.

4 OS IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FACE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais
Poderes (Executivo e Legislativo), independentemente de se
referirem à políticas públicas ou não, restringe-se aos aspectos
de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário
substituir-se ao administrador ou ao legislador para definir qual
seria a decisão mais conveniente e oportuna para o caso concreto,
sob pena de violar justamente o princípio constitucional da
separação de poderes, princípio que pode ser extraído, dentre
outros, dos arts. 2º e 60, §4º, III, CF.
Ou seja, o Poder Judiciário deve invalidar os atos ilegais da
Administração Pública, assim como a própria Administração
Pública deve fazê-lo com base no poder-dever de autotutela
(Súmulas 346 e 473 do STF), entretanto, não pode o Poder
Judiciário revogar atos administrativos por razões de conveniência
e oportunidade.
Isso porque, além da inquestionável utilidade da separação
de poderes para evitar a concentração de poderes (poderes
absolutos), relacionada à ideia de “check and balances” (freios
e contrapesos), ou seja, um poder controla o outro, a separação
de poderes também visa à especialização de funções e ganho de
eficiência, devendo ser observados os limites para as capacidades
institucionais de cada Poder.
No que tange especificadamente ao Poder Judiciário, vale
ressaltar que os juízes possuem conhecimento técnico jurídico,
entretanto, não raro são provocados a se manifestarem sobre
temas que vão além das suas capacidades institucionais, ou seja,
temas como economia, medicina, engenharia, meio ambiente, etc.
Assim, por vezes, como bem observa Dias (2016), o poder
judiciário adota uma postura mais ativa, com atuações que
alcançam as esferas dos outros Poderes do Estado, rompendo
com o modelo tradicional que vigorava há tempos, utilizando- se
como instrumento, para tanto, de uma interpretação inovadora,
mas com base em princípios constitucionais.
O ativismo judicial, conforme Carvalho (2019) pode
apresentar duas faces opostas entre si. A primeira, negativa,
dá espaço para que juízes, muitas vezes, façam prevalecer
entendimentos subjetivos, em detrimento de dispositivos
legais, usurpando a competência legislativa ordinária, violando
a separação de Poderes e consequentemente ferindo o Estado
Democrático de Direito; a segunda, positiva, permite que o
Poder Judiciário corrija defeitos e omissões do Poder Legislativo,

atuando de forma ativa, a fim de garantir o princípio da dignidade
da pessoa humana, principal alicerce da Constituição da
República.
Portanto, ao assumir uma atitude ativista em determinadas
demandas, o Poder Judiciário sofre o risco de ir além das suas
capacidades institucionais, ou seja, de decidir sobre algo que
detém o substrato técnico e institucionalmente legítimo. De
acordo com Oliveira (2018, p. 820):
O ordenamento jurídico tem previsto, de forma crescente,
instrumentos de participação do cidadão na elaboração
de políticas públicas, bem como no controle da ação
administrativa. Ex.: a Lei 9.784/1999, que dispõe sobre
o processo administrativo federal, prevê, nos arts. 31 a
35, a realização de consultas e audiências públicas, bem
como outras formas de participação do administrado
na tomada de decisões em processos administrativos
em geral; as leis de criação das agências reguladoras,
outrossim, estabelecem instrumentos de participação do
cidadão (usuário) na regulação do respectivo setor, como
forma de reforçar a legitimação democrática da regulação
(ANEEL – art. 4°, §3º, da Lei 9.427/1996; ANATEL – arts.
3º, X e XI, e 89, II, da Lei 9.472/1997; ANP – art. 19 da
Lei 9.784/1997 etc.).
A participação popular em procedimentos administrativos
permite a elaboração da decisão pública a partir das
necessidades e expectativas da sociedade civil. Com isso,
a atuação administrativa torna-se potencialmente mais
adequada e legítima, evitando discussões posteriores que
tendem a gerar instabilidade social. O próprio judiciário,
eventualmente provocado, deve assumir uma posição
de maior deferência à legitimidade reforçada da decisão
administrativa, apenas invalidando-a em casos de
reconhecida e notória ilegalidade. (grifamos)
Em razão da ausência de expertise (capacidade institucional)
da solução a ser adotadas em questões técnicas complexas, o
Poder Judiciário deve atuar com maior deferência às decisões
de órgãos técnicos da Administração Pública, limitando-se ao
controle de legalidade dos atos.
Nesse mesmo sentido, o STF já se manifestou:
1 .A capacidade institucional na seara regulatória, a qual
atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa,
que demandam tratamento especializado e qualificado,
revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle
jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à
regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos.
2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas
adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta
de expertise e capacidade institucional de tribunais para
decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem
questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii)
possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos
nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa.
3. A natureza prospectiva e multipolar das questões
regulatórias se diferencia das demandas comumente
enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica
inerente ao processo judicial.
4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para

avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação.
Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule,
o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir
questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos
(VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An
institutional theory of legal interpretation. Cambridge:
Harvard University Press, 2006, p. 248– 251).
5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito
regulatório pode ensejar consequências negativas às
iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva
pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo
pode comprometer a unidade e coerência da política
regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos
sistêmicos acentuadamente negativos.
6. A expertise técnica e a capacidade institucional do
CADE em questões de regulação econômica demanda
uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das
decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional
deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos
atos administrativos, consoante a firme jurisprudência
desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014;
RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE
968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. (destaque do autor)
(BRASIL, 2019)
Além disso, não se pode deixar de mencionar a evolução do
controle judicial acerca da discricionariedade administrativa,
abandonando a noção de imunidade judicial da discricionariedade
e chegando a várias teorias que procuram explicar e legitimar o
controle judicial da atuação estatal discricionária.
Segundo Oliveira (2018), destacam-se três teorias,
num primeiro momento tem-se a teoria do desvio de poder
(détournement de pouvoir) ou desvio de finalidade, oriunda do
Conselho de Estado francês, que admite que o Judiciário invalide
ato administrativo em desacordo com a finalidade da norma.
Nesta teoria o autor cita como exemplo a remoção ex officio de
um servidor em razão de perseguição pessoal do seu chefe – a
remoção não pode ter caráter punitivo.
Por sua vez, a segunda teoria diz respeito à teoria dos motivos
determinantes que considera que a validade do ato administrativo
depende da correspondência entre os motivos nele expostos e a
existência concreta dos fatos que ensejaram a sua edição.
Quanto à terceira teoria destacada pelo autor mencionado,
temos a teoria dos princípios jurídicos. De acordo com ela,
os atos administrativos devem guardar compatibilidade com
os princípios consagrados no ordenamento jurídico. Calcada
no contexto do movimento neocontitucionalista e do póspositivismo, tal teoria parte da consideração da força normativa
da Constituição e, por conseguinte dos princípios constitucionais,
apregoando que o controle do ato administrativo deve ser
pautado primordialmente pela centralidade de tais normas
constitucionais, vez que a verificação da validade da atuação
administrativa não se pautará unicamente pelo rigor da legalidade
ou ilegalidade do ato, há assim ampliação da análise, passando
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para do cotejo com a literalidade da lei para com ordenamento
jurídico.
Com efeito, quanto a teoria descrita à cima, cabe ressalvar
que apesar da juridicidade ampliar a margem de controle do ato
discricionário pelo Judiciário, a mesma não permite a apreciação
do mérito administrativo propriamente dito, pois acarretaria
em inadmissível violação ao princípio da separação de poderes,
neste sentido, a fundamentação torna-se imprescindível a fim
de rechaçar eventuais arbitrariedades decorrentes das decisões.
Logo, em que pese à possibilidade do controle judicial
de atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário
em razão, principalmente, das teorias supramencionadas, o
mérito administrativo propriamente dito deve continuar imune
ao controle judicial, tendo em vista o princípio da separação
de poderes cláusula pétrea prevista no art. 60, §4º, III da CF,
principalmente pela ausência de capacidade institucional em
temas técnicos e complexos, como é, por exemplo, a elaboração,
a implementação e a fiscalização de políticas públicas.
4.1 Reserva do possível e Mínimo existencial
Conforme mencionado no início deste trabalho, o direito
à saúde insere-se no contexto dos direitos sociais, entretanto a
doutrina costuma identificar os direitos fundamentais, quanto
à sua matéria, de acordo com sua geração à cada época, donde
o direito à saúde situa-se nos de segunda geração. Ressalte-se,
tais direitos inserem-se no grupo de normas conhecidas como
programáticas.
Pelo fato do direito à saúde inserir-se naquele grupo
identificado como normas programáticas, carece de pouca
efetividade e dependem do administrador público, mas que
pela nossa realidade, o terreno favorável para se obter maior
efetividade é através do judiciário. Na doutrina encontramos
a explicação, pois o motivo tais direitos serem efetivados
pelos tribunais, explica-se pela tese dos direitos sociais serem
considerados direitos subjetivos prima facie. Nas palavras de
Fernandes (2017, p. 709):
Para essa tese, os direitos sociais devem ser entendidos,
em virtude da natureza principiológica dos mesmos,
como direitos subjetivos prima facie e com isso eles
se sujeitam a um processo de ponderação à luz de um
caso concreto que precede o reconhecimento desses
direitos sociais como direitos definitivos. Sem dúvida, a
ponderação será instrumentalizada pela regra (princípio,
máxima ou postulado) da proporcionalidade e por sua
sub-regras. (grifos do autor)
A ideia do mínimo existencial repousa na necessidade
de concretude dos direitos fundamentais, que para usufruir
dos direitos de liberdade deve-se antes gozar minimamente
de outros direitos. Sobre as condições mínimas para que haja
a concretização de direitos, alguns consideram que estariam
diretamente relacionadas à saúde e à autonomia individual,
enquanto outros consideram que dependerá da situação concreta
e específica. Para Fernandes (2017, p. 710) apud Sarmento:
Independente da perspectiva absoluta ou relativa adotada,
certo é que, o direito ao mínimo existencial, nos lembra
Daniel Sarmento, trabalha com duas dimensões para
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seu real exercício: (1) dimensão negativa: o mínimo
existencial, opera como um limite, impedindo a prática
de atos pelo Estado ou por particulares que subtraiam do
indivíduo as condições materiais indispensáveis a uma
vida digna; (2) dimensão positiva: essa diz respeito a um
conjunto especial (mínimo) de direitos prestacionais a
serem implementados e concretizados que possibilitam
aos indivíduos uma vida digna.
Assim, podemos destacar o mínimo existencial que é tudo
aquilo necessário para uma vida digna nos termos do art. 1º, III da
CF. Vasconcelos (2017) aponta que a dignidade da pessoa humana
contém diversos direitos fundamentais indeterminados, e nele
está o mínimo existencial e a proteção do Estado a sofrimentos
evitáveis, apontando que os direitos fundamentais são passíveis
de renúncia desde que não se ofenda a dignidade dessa pessoa.
Ocorre que quando se fala em mínimo existencial não se
pode deixar de falar da cláusula da reserva do possível, pois
são temas que estão entrelaçados. Esta surgiu como resposta
às implicações trazidas pela tese do mínimo existencial, nos
tribunais alemães. Como muito bem desenvolvida por Stephen
Holmes e Cass Sunstein, tal tese inicia do pressuposto lógico
de que para se implementar direitos exige-se um dispêndio
econômico, ainda mais quando se refere aos direitos sociais.
De acordo com Fernandes (2017), tal tese foi firmada pelo
Tribunal Constitucional Alemão no intuito de estabelecer uma
espécie de condição material para aplicação dos direitos sociais,
qual seja a disponibilidade de recursos disponíveis nos cofres
públicos. Em decorrência desse posicionamento, surgiram
autores defendendo que a implementação dos direitos sociais
estaria restritas à discricionariedade das decisões governamentais
e parlamentares, dependendo dos planos de políticas públicas
e previsões orçamentárias.
Neste contexto, a reserva do possível veio como resposta às
cobranças de efetivação dos direitos socais que, conforme Janini
e Celegatto (2020), exigem uma postura ativa dos governantes,
de forma que as políticas públicas se tornam instrumentos
indispensáveis para implementação dos direitos ora tratados.
A teoria da reserva do possível, de acordo com a doutrina
majoritária, retrata a ideia de que os direitos sociais a prestações
materiais dependem da real disponibilidade de recursos
financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta que estaria
localizada no campo discricionário das decisões governamentais
e parlamentares, sintetizadas no orçamento público.
A impossibilidade fática de o Estado satisfazer materialmente
o direito prestacional exigido, ou seja, comprovação da
inexistência de recursos financeiros para atender a demanda;
a impossibilidade jurídica, ou seja, inexistência de dotação
orçamentária (reserva orçamentária); a desproporcionalidade
da demanda: sendo possível ao Estado prestar o direito por
outros meios, não há motivos para que o faça pelo mais gravoso.
No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello na ADPF 45:
[...] a limitação de recursos existe e é uma contingência
que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la
em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido
judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar
seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se
pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter
recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de

obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política
pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais
da Constituição.
A meta central das Constituições modernas, e da Carta de
1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto,
na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de
partida está em assegurar as condições de sua própria
dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos
individuais, condições materiais mínimas de existência.
Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade
(o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo
exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos.
Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir,
relativamente aos recursos remanescentes, em que outros
projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como
se vê, associado ao estabelecimento de prioridades
orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com
a reserva do possível.
[...]
Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela
cláusula da “reserva do possível”, ao processo de
concretização dos direitos de segunda geração - de
implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um
binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade
da pretensão individual/social deduzida em face do Poder
Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade
financeira do Estado para tornar efetivas as prestações
positivas dele reclamadas.
Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo
governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos
econômicos, sociais e culturais, que os elementos
componentes do mencionado binômio (razoabilidade
da pretensão + disponibilidade financeira do Estado)
devem configurar-se de modo afirmativo e em situação
de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses
elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal
de realização prática de tais direitos. (BRASIL, 2004)
Similarmente, Leite (2017) observa que “a reserva do possível
pode ser oponível à efetivação dos direitos fundamentais, desde
que concreta, e não abstrata”. A cláusula da “reserva do possível”,
é endossada pela “teoria dos custos do direito” e pela tese das
“escolhas trágicas”, todas elas relacionadas a argumentos de
ordem orçamentário-financeiro.
Neste “ambiente de tragédias”1 não se evidencia espaço para
avaliação de valores, ou para que se firme acordos, em outras
palavras, haverá escolhas que irão gerar sacrifícios, no entanto,
nunca poderão ser desiguais. O entendimento econômico dever
servir de baliza primordial neste ambiente de escolhas sensíveis,
uma vez que ele fomente a realidade enfrentada pelos gestores
de forma concreta.
Portanto, o judiciário deve ter como parâmetro a oscilação
econômica transpondo suas predileções. No entanto, o que se

observar é a desconsideração de forma concreta dos impactos
orçamentários em caso de deferimento seja por desconhecimento
destes ou por vezes pela falta de expertise sobre o tema. No ARE
745.745 AgR/MG, o Ministro Celso de Mello registrou:
Não se ignora que a realização dos direitos econômicos,
sociais e culturais – além de caracterizar-se pela
gradualidade de seu processo de concretização –
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo
financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias
do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente,
a alegação de incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente
exigir, então, considerada a limitação material referida,
a imediata efetivação do comando fundado no texto da
Carta Política. (BRASIL, 2014)
Por outro lado, a tese das “escolhas trágicas”, apresentada
pelos autores Guido Calabresi e Philip Bpbbit na obra ”Tragic
Choices” (ou “Escolhas Trágicas”) (Guido Calabresi e Philip
Bobbitt, 1978, W. W. Norton & Company) exprime ainda nos
termos do ARE 745.745:
“o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal
de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde
em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades
governamentais de viabilizar a alocação de recursos
financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de
outro”. (BRASIL, 2014)
No entanto, é preciso ressaltar que uma das tarefas
primordiais do Poder Judiciário é atuar no sentido de efetivar
os direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram
assegurados na Constituição Federal. Assim, nos termos da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em
violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder
Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de
políticas públicas, notadamente, em casos que se busca a tutela
do direito à saúde.
ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM
CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL
AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os
direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do
Administrador, sendo de fundamental importância que
o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio

1 HEINEN, J. O custo do direito à saúde e a necessidade de uma decisão realista: uma opção trágica. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
processoAudienciaPublicaSaude/anexo/O_CUSTO_DO_DIREITO _A_SAUDE_E_A_NECESSIDADE_DE_DE_UMA_DECISAO_REALISTA_UMA_OPCAO_

TRAGICA.pdf.> Acessado em: 18 julho de 2021.
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da separação dos poderes, originalmente concebido com
o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse
ser utilizado justamente como óbice à realização dos
direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se
de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva
da incapacidade econômico-financeira da pessoa
estatal. [...] Agravo regimental improvido (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 21/6/2010). (BRASIL, 2010) (grifamos)
Logo, além do mínimo necessário à sobrevivência humana,
também está o bem estar social e o Estado Democrático de
Direito, os quais se interligam em questões de saúde pública,
tendo em vista que os tributos arrecadados servem para serem
revertidos em prol da sociedade. Consequentemente, cabe ao
poder público o amparo com quem necessita, seja de um xarope
ou de um medicamento de valor exorbitante.
No entanto, cabe destacar que existem fundadas críticas a
cerca dessa temática, pois para alguns doutrinadores a cláusula
da reserva do possível foi importada sem as devidas adaptações
ao nosso contexto histórico-hermenêutico (Cunha Júnior, apud
Fernandes 2017). Não somente, temos ainda:
Outra crítica vem de Andréas Krell, para quem tal leitura
da reserva do possível é “falaciosa”, pois se os recursos são
incontroversamente reconhecidos como insuficientes,
devemos retirá-los de áreas menos importantes do
ponto de vista do interesse público (cita como exemplo:
transporte, fomento, entre outros) para aplicar em outras
áreas mais essenciais (vida, integridade física, saúde,
educação). (grifos do autor)
Para Sarlet e Figueiredo (2008, p. 12), uma vez atendido o
mínimo existencial, a tese da reserva do possível deve ser acolhida
quando restarem comprovadas, nas lídimas explicações do autor:
[...], há como sustentar que a assim designada reserva do
possível apresenta pelo menos uma dimensão tríplice,
que abrange a) a efetiva disponibilidade fática dos
recursos para a efetivação dos direitos fundamentais;
b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e
humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição
das receitas e competências tributárias, orçamentárias,
legislativas e administrativas, entre outras, e que, além
disso, reclama equacionamento, notadamente no caso
do Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional
federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual
titular de um direito a prestações sociais, a reserva do
possível envolve o problema da proporcionalidade da
prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e,
nesta quadra, também da sua razoabilidade. Todos os
aspectos referidos guardam vínculo estreito entre si e com
outros princípios constitucionais, exigindo, além disso,
um equacionamento sistemático e constitucionalmente
adequado, para que, na perspectiva do princípio da
máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais,
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possam servir não como barreira intransponível, mas
inclusive como ferramental para a garantia também dos
direitos sociais de cunho prestacional.
De acordo com Sarmento (apud Fernandes, 2017), a reserva
do possível conceitualmente deve ser observada sobre dois
parâmetros, um fático e outro jurídico. O primeiro corresponde
à “[...] real e efetiva disponibilidade dos recursos econômicos
necessários à satisfação do direito prestacional, já o segundo
(jurídico) diz respeito à existência de autorização orçamentária
para o Estado incorrer nos respectivos custos.”
Nesta perspectiva, para o conteúdo fático deve-se lançar
mão da razoabilidade da universalização da prestação exigida,
considerando os recursos existentes. Dessa maneira, diante de um
caso concreto deve-se levar em consideração se o critério adotado
para conceder individualmente pode ser utilizado em benefício
futuros casos, levando em consideração a universalidade do
critério. Para isso, faz-se necessário pautar-se pelo princípio
da isonomia como forma de atender a universalidade do que
é buscado.
Quanto ao conteúdo jurídico, a análise fática será feita
no contraponto entre a previsão orçamentária prevista em lei
(legalidade da despesa) e a possibilidade do Poder Judiciário
de prolatar decisões que determinam gastos a fim de conceder
a tutela jurídica do direito social buscado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, percebe-se que o tema em discussão se debruça
sobre os limites das decisões judiciais principalmente nos
casos que envolvem atribuições de outros Poderes, qual seja a
cobertura deficitária das políticas públicas, abrem espaço para
um fenômeno por vezes indesejado, o ativismo judicial. Logo,
quando o Judiciário passar a atuar fora das suas atribuições
constitucionais, ao fazer a vez do Poder Legislativo e do Executivo,
gera uma crise de legitimidade na democracia.
A inafastabilidade da jurisdição e a dificuldade dos outros
Poderes corresponderem a contento as constantes necessidades
da sociedade, dentre outros motivos, contribuem para que
tenhamos o ativismo do judicial.
O constante debate nos Tribunais Superiores referente a
concessão de medicamentos. Por um lado, temos o direito à
saúde consagrado pela Constituição Federal de 1988 como
direito fundamental do cidadão, corolário do direito à vida,
bem maior do ser humano, em outro giro, temos as limitações
orçamentárias, política/democrática e por vezes operacionais da
Administração Pública que em sua defesa alegam que os recursos
são limitados (reserva do possível), separação dos poderes uma
vez que, o judiciário não tem expertise sobre determinados temas
sensíveis em espécie saúde e por ilegitimidade democrática já
que os magistrados não são escolhas direta do povo, ou seja,
não é o povo que elege.
As Cortes usam como argumento central na concessão
dos medicamentos a garantia da implementação de políticas
públicas, notadamente e especialmente nos casos em que se
busca a tutela do direito à saúde.
Nesta senda, o aprimoramento dos mecanismos legais,
por meio de normas limitadoras, com apoio nas teorias de
cunho consequencialista, deixa claro a postura adotada pelos
legisladores e demais teóricos do direito frente ao ativismo

judicial. A motivação do legislador, como bem encaminhada ao
longo deste trabalho, refere-se às decisões do Poder Judiciário
que obrigam o Administrador Público um agir, que a bem
da verdade, já lhe é determinado pela Carta Maior. Portanto,
decisões de cunho mandamental, referentes a concessão de
um medicamento ou tratamento médico, assim como a outros
temas que desembocam na implementação de uma política
pública por intermédio do Judiciário, causam impactos na adoção
de estratégias políticas de representantes eleitos pelo povo e
distorções de competências, sem solucionar a matriz geradora
de tais demandas levadas aos Tribunais.
Em certa medida, as tomadas de decisões dos próprios
administradores públicos passam por análises de dotação
orçamentária, solicitações dos cidadãos por meio de seus
representantes legislativos, que de certo modo, segue um rito
próprio do diálogo do Poder Executivo com o Legislativo, tendo
por base a observância das normas orçamentárias. Em compasso,
os preceitos legais trazidos pela Lei nº 13.655/2018 aprimoram
ainda mais a atividade de cada sujeito vinculado ao Estado, seja
no âmbito da Administração Pública, seja nos órgãos de controle,
e até mesmo no Judiciário, pois estipula condutas de como
proceder diante de decisões que terão significativa repercussão.
Logo, na própria LINDB, em seus arts. 20 e 21, vislumbra-se
que tais decisões ao serem tomadas deverão previamente avaliar
as consequências sob o ponto de vista prático, bem como observar
a adequação e necessidade, a previsibilidade e as circunstâncias
práticas que advierem de eventuais mudanças que resultem em
ônus anormais ou excessivos. Mormente, as inovações legais
aprimoram as tomadas de decisões que, apoiadas no próprio art.
22, serve ao Poder Judiciário quando em sentenças que obrigam
o Poder Executivo a prestar assistência a um caso específico,
desconsidera o todo que envolve a demanda, trazendo ônus
que afetará nas atribuições deste último e doutra banda impõe
ingerências nos recursos previamente dotados a atender os
demais serviços públicos.
Assim, o tema judicialização das políticas públicas em
especial saúde, conforme observado já era um tema sensível
e de intensos debates nos tribunais, e a Lei 13.655/18 entrou
em vigor com objetivo de auxiliar a Administração Pública
e o judiciário avaliar as consequências práticas na sociedade
seja decisões administrativas ou judiciais garantindo maior
segurança jurídica.
Dessa maneira, as inovações trazidas pela Lei nº 13.655
de 2018 vêm acrescentar requisitos fundamentais para casos
desse espectro, principalmente, por impingir preceitos
consequencialistas do pragmatismo sem, contudo, retirar
qualquer legitimidade democrática do Poder Judiciário em
seu mister.
Com efeito, não desconsideramos que as demandas que
chegam ao judiciário devam ser indeferidas sob o manto da
não interferência em outros Poderes, como forma de defesa
intransigente, tendo em vista que o presente trabalho utilizase da análise dos casos diretamente relacionados ao direito à
vida e à dignidade da pessoa humana, temas imprescindíveis
ao estado democrático de direito. No entanto, o judiciário aos
poucos tem deixado de se tornar a última barreira para se tornar
protagonista, o que causa desvirtuamento da lógica republicana.
É certo que não negamos a patente realidade deficitária da
consecução das políticas públicas por parte do Poder Executivo,
contudo não significa que tais circunstâncias transfiram

competência ao Poder Judiciário a fim de implementar políticas
públicas nos casos que lhe são cotidianamente propostos. Nesse
sentido, entendemos que o diálogo entre os Poderes não pode
ficar circunscrito ao âmbito dos ritos processuais, e sim a uma
abertura ao debate mais amplo, um que permita discussões
aprofundadas e pautadas por análises macro e micro da realidade,
estabelecendo programas de atuação que visem soluções
duradoras, pois, assim os casos aqui discutidos tornar-se-ão
raros. Do contrário, continuar-se-á como tem sido, um poder
determina ao outro o que ele deve fazer, este por sua vez alega
suas matérias e recorre a outro poder no intuito de confeccionar
leis e importar teorias como forma de reação às determinações.
Neste círculo vicioso, teorias bem estruturadas, ideias e
exemplos práticos, disposições normativas alinhadas em um ou
noutro sentido, tornam se obsoletos quando não solucionam o
nascedouro dos problemas. Entretanto, uma vez aberto o debate
propositivo fora do espectro processual, as normas surgidas
nos diplomas legais aqui colacionados poderão ter aplicação
otimizada e eficácia satisfatória sem repercutir na harmonia dos
poderes, nas suas respectivas independências de atribuição, e
trarão aos cidadãos a tão buscada segurança jurídica e a digna
prestação de políticas públicas pelo Estado.
Portanto, em meio à pandemia pela qual atravessa no país, se
mostra ainda mais necessária a elaboração e execução de políticas
públicas eficientes visando não só o tratamento dos infectados,
como também a contenção dos impactos socioeconômicos
resultantes do COVID-19, demandando esforços conjuntos das
instituições, e este tema serve de relevante objeto de pesquisas
e análises para estudos futuros.
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RESUMO: A pandemia da COVID- 19 trouxemúltiplos desafios para a humanidade, apresentando-se como uma doença letal que matou milhões de
pessoas, impactando em diversos setores da sociedade como a economia, a política, a comunicação, a locomoção etc. obrigando os países a realizarem o
distanciamento social através do lockdown. Buscando compreender essas singularidades, o presente artigo tem por escopo analisar a restrição de direitos
fundamentais neste momento excepcional da expansão do novo coronavírus, e como essas medidas vêm afetando o Estado do Piauí. Trata-se de uma revisão
bibliográfica e literária sobre o tema a partir do texto legal, da jurisprudência atual, de sites oficiais, de livros, dissertações, artigos e teses, em que se destacam
os estudos de Barroso (2003), Dias (2011), Lopes (2020), dentre outros. Os resultados apontam para que as medidas adotadas pelo Estado do Piauí no que se
refere ao distanciamento social são legitimas, legais e proporcionais, entretanto, invadiram direitos fundamentais individuais de primeira e segunda geração
da população como a locomoção, lazer, educação etc.
Palavras- chave: Direitos Fundamentais; COVID-19; Distanciamento Social;
ABSTRACT: The Covid-19 pandemic brought many challenges to the humankind, introducing itself as a lethal disease that killed millions of people, impacting
various sections of society, such as the economy, the politics, the communication, the locomotion, etc. obligating the countries to perform social withdrawal
through lockdown. Seeking to understand these singularities, the present paperwork aim to analyze the fundamental rights restriction in this uncommon moment
of expansion of the new coronavirus, and how these measures are affecting the Piauí State. It is a bibliographic and literary review about the theme stem based
on the legal text, the current jurisprudence, official websites, books, dissertations, articles and theses, in which the studies of Barroso (2003), Dias (2011), Lopes
(2020), among others, can be highlighted. The results point out that the measures adopted by the Piauí State when it comes to social withdrawal are valid, legal and
proportional. However, these measures also invaded the fundamental rights of the population first and second generation, such as locomotion, leisure, education, etc.
Keywords: Fundamental rights; COVID-19; Social withdrawal;

1 INTRODUÇÃO

A

Pandemia do novo coronavírus (COVID 19), há mais
de um ano em curso, vem causando uma crise global
nunca vista neste século, com milhões de óbitos, aumento
do desemprego, da desigualdade social e da fome no mundo.
Essas difíceis circunstâncias levaram os países a adotarem, sob a
orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), medidas
restritivas a fim de conter a proliferação do vírus, as quais ainda
se encontram em pleno vigor, em vários países, a exemplo do
Brasil, ante o atraso na vacinação, dentre outros fatores.
Nesse contexto, os entes federados da República Federativa do

Brasil (como o Estado do Piauí), com suas respectivas autonomias
resguardadas pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), adotaram medidas emergenciais de isolamento
social em consonância com as recomendações internacionais
e respeitadas as particularidades locais.
Nessa esteira de raciocínio, o vertente trabalho terá sua
gênese com uma análise teórica acerca dos direitos fundamentais
no contexto da pandemia da COVID 19 e as consequências
dessas restrições. O problema da pesquisa será analisado de
maneira exploratória, qual seja: As medidas de lockdown parcial
e toque de recolher, no Estado do Piauí foram legítimas, legais
e proporcionais diante da pandemia em relação à restrição de
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alguns direitos individuais/fundamentais?
Hipoteticamente deve-se considerar que tais medidas,
delimitando-se para a realidade do Estado do Piauí, como
o lockdowne o toque de recolher, acabaram adentrando na
esfera dos direitos fundamentais individuais da população,
relativizando-os em prol do bem coletivo: a vida e a saúde pública.
Para tanto, a fim de se perquirir a finalidade deste trabalho,
a metodologia utilizada é através do procedimento da revisão
literária e pesquisa bibliográfica, a partir da análise do texto legal,
da jurisprudência atual, de sites oficiais, de livros, dissertações,
artigos e tesesrelacionados ao assunto.
A discussão ocorreu em três momentos, sendo o primeiro
sobre os direitos fundamentais no atual contexto da disseminação
do novo coronavírus. Após, foram analisadas as medidas adotadas
pelo Estado do Piauí no combate a essa pestilência global e, ao
final, será realizada uma incursão jurídica dessas medidas à
luz da Constituição Federal, com o propósito de se averiguar a
proporcionalidade, a legalidade e a legitimidade das referidas
providencias adotadas pelo governo estadual.

2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DA COVID- 19
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que o
Brasil se constitui como um Estado Democrático de Direito,
sendo compreendido dentro de um sistema normativo de
regras e princípios, prevalecendo as normas que têm o papel
de ordenar que algo seja realizado de forma efetiva, respeitando
as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, e neste aspecto,
Os direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal destinam-se a estabelecer direitos, garantias e
deveres aos cidadãos. As normas relativas aos direitos
fundamentais e individuais são de eficácia e aplicabilidade
imediata, conforme observamos ao artigo 5°, §1º da
Constituição Federal de 1988 (SPALDING; DO
NASCIMENTO; FILHO, 2021, p. 37).
Os direitos fundamentais nada mais são do que os
direitos humanos sistematizados em garantias e leis, e que
consequentemente devem acompanharo desenvolvimento das
sociedades, com o objetivo principal de garantir os direitos
individuais e da coletividade, assim como manter o Estado
Democrático de direito.
Com a expansão do novo coronavírus(SARS-CoV-2) da
China para o resto do mundo,a partir de dezembro de 2019,
surgiram graves problemas de ordem social e da saúde pública,
política, econômica, levando a óbito milhões de pessoas e
provocando medidas de distanciamento social para conter sua
propagação.
Neste sentido, o presente capítulo busca relacionar os direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal de 1998 com
a pandemia da COVID-19, e as medidas adotadas para conter
os avanços da pandemia, respeitando a dignidade da pessoa
humana.
2.1 Os Direitos Fundamentais na Constituição
Federal: A Dignidade da Pessoa Humana como
Princípio
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No Estado Democrático de Direito, as Constituições se
organizam dentro de um sistema de normas, que constitui o gênero,
dos quais as regras e os princípios são espéciesrepresentando
muito mais que aspectos meramente axiológicos, éticos e sem
eficácia jurídica ou aplicação direta.
De primeiro cabe distinguir normas, regras e princípios.
Normaé o gênero do qual são espécies os princípios e
as regras. Os princípiossão normas que ordenam que
algo seja realizado na maior medida possível, dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, ao passo
que as regrassão normas que podem ser cumpridas ou
não, uma vez que, se uma regra é válida, há de ser feito
exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Os
princípios são diretrizes que devem ser seguidos por um
ordenamento jurídico, visto que sua incidência é muito
mais ampla que a das regras (DIAS, 2011, p. 94).
Isto implica que a própria Constituição se insere no princípio
de supremacia, onde os atos normativos e jurídicos não devem
prevalecer validamente de forma incompatível com qualquer
norma constitucional, ou seja, “o principal traço distintivo da
Constituição é sua supremacia, sua posição hierárquica superior
à das demais normas do sistema” (BARROSO; BARCELLOS,
2003, p. 51).
Para Tonet (2016) o aspecto de substancialidade na
democracia permite que estes princípiosestejam diretamente
relacionados aos direitos fundamentais, entretanto muitas
das decisões políticas referentes a esses direitos também são
realizadas pelas cortes constitucionais, o que pode comprometer
o mérito das decisões.
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o principal
dispositivo constitucional, funcionando como ponte e ponto
de partida aos demais princípios denominados direitos
fundamentais. As teorias do Direito são quase unânimes em
afirmar devem existir direitos básicos ou fundamentais.
Para o jusnaturalismo, os direitos fundamentais são
direitos pré-positivos, isto é, direitos anteriores mesmo
à própria Constituição; direitos que decorrem da
própria natureza humana, e que existem antes do seu
reconhecimento pelo Estado. Já o Positivismo Jurídico
considera que direitos fundamentais são aqueles
considerados como básicos na norma positiva (=norma
posta), isto é, na Constituição. Isso não impede que se
reconheça a existência de direitos implícitos, em face
do que dispõe, por exemplo, o art. 5º, § 2º, da CF. Por
fim, o Realismo Jurídico norte- americano considera
(em posição bastante interessante) que os direitos
fundamentais são aqueles conquistados historicamente
pela humanidade (CAVALCANTE FILHO, 2010, p. 5).
Neste sentido, a Constituição Federal de 1988, é reconhecida
atualmente como a Constituição Cidadã, devido à consagração
dos direitos individuais, em que prevalece o princípio da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e aos direitos derivados
deste.
Pinheiro (2008) destaca que relação desta carta magna
com os direitos humanos inclui principalmente reivindicações
morais e políticas, diante da sociedade e governos, formados

por elementos constitutivos como o internacionalismo, a
universalidade, a indivisibilidade e direitos frente ao Estado.
Sarlet (2010) defende expressamente que o primeiro
fundamento legal do princípio da dignidade humana é a
segurança jurídica, que, por conseguinte, representa o princípio
da legalidade, assim como em outros dispositivos constitucionais:
“e do correspondente direito de a não ser obrigado a fazer ou
deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da
lei (artigo 5º, inciso II) (SARLET, 2010, p. 5).
Zambone e Teixeira (2012) apontam que a característica
principal dos direitos fundamentais é seu aspecto formal e
material, em que o primeiro consiste na sua condição expressa
na Constituição Federal e o segundo são os que sustentam os
indivíduos e a coletividade, e neste caso existem pelo menos cinco
grupos de direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico
pátrio, a saber: direitos individuais (artigo 5º), direitos coletivos
(artigo 5º), direitos sociais (artigos 6º. e 193 e seguintes), direitos
à nacionalidade (artigo 12) e direitos políticos (artigos 14 a 17).
A influência histórica desse processo advém da Revolução
Francesa, se enquadrando em três dimensões: a primeira que
envolve a liberdade, a segunda que envolve a igualdade e a terceira
que envolve a fraternidade. Dentro da CF/88 encontra-se na
primeira dimensão o direito: “à vida, à liberdade, à propriedade,
à igualdade perante a lei, à nacionalidade, à liberdade religiosa,
à liberdade de expressão, de participação política, garantias
processuais, dentre outras ramificações provenientes destes
direitos” (NICOLAO, 2010, p. 4).
As características dos direitos fundamentais também são
específicas, justamente por seu caráter de proteção da dignidade
humana em todos os seus aspectos, nas quais implicam em:
historicidade, relatividade, inalienabilidade, imprescritibilidade,
personalismo, irrenunciabilidade, indivisibilidade, limitabilidade,
conflituosidade, concorrentes, aplicabilidade imediata,
universalidade, vedação ao retrocesso (NICOLAO, 2010).
Ainda nesta discussão, existem pelo menos três gerações
de direitos fundamentais. Os direitos de primeira geração
correspondem à liberdade do indivíduo e tem como função
coibir o abuso de poder do Estado e corresponde aos direitos
de propriedade, de igualdade formal, liberdade de crença,
direito à vida, entre outros.Os direitos de segunda geração
representam os direitos sociais, econômicos e culturais, em
que o Estado tem a obrigação de fazer e de prestar aos menos
favorecidos e corresponde aos direitos: à saúde, educação,
previdência social, moradia, segurança pública, etc. Os direitos
de terceira geração representam tanto os indivíduos, quanto
a coletividade, e abrange o direito ao meio ambiente, direito
à paz, ao desenvolvimento, ao direito dos consumidores
(CAVALCANTE FILHO, 2010).
Spalding, Nascimento e Filho (2021) acreditam que os
direitos fundamentais devem ser preservados na pandemia da
COVID-19 por conta de dois fatores: o primeiro consiste na
impossibilidade de retrocesso destes direitos e a segunda: “é não
tentar instrumentalizar o estado de anormalidade, utilizando
como pretexto autorização de um estado de defesa ou mesmo
de um estado de sítio” (SPALDING; NASCIMENTO; FILHO,
2021, p. 37). Nesta perspectiva, a próxima discussão abordará as
medidas legais adotadas pelo Estado do Piauí no enfrentamento
da pandemia, passando-se, em seguida, para uma análise
aprofundada das referidas medidas.

3 A PANDEMIA DA COVID 19 NO ESTADO
DO PIAUÍ: MEDIDAS ADOTADAS PARA A
CONTENÇÃO DO VÍRUS
Antes de adentrar na realidade específica do estado do
Piauí, cumpre resgatar alguns aspectos históricos relevantes da
Pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no cenário global
para que, assim, seja possível compreender a realidade local e
as medidas até então adotadas.
Em dezembro de 2019, de acordo com informações
da Organização Pan-Americana da Saúde OPAS, surgiram
numerosos casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província
de Hubei, na China, cuja cepa ainda era ainda desconhecida,
motivo pelo qual levou as autoridades chinesas alertarem, no
dia 31 daquele mês, a Organização Mundial de Saúde- OMS.
Em janeiro de 2020, foi identificado, pelas mesmas
autoridades, um novo tipo de coronavírus. Em seguida, dado
o crescente aumento de casos e visando uma cooperação
internacional, em 30 de janeiro de 2020, a OMS concluiu se
tratar de uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII).
Passado pouco mais de 01 mês, em 11 de março de 2020,
a COVID 19 foi caracterizada como uma pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, reconhecendo a existência
de surtos de COVID 19 em vários países e regiões do mundo.
Por sua vez, no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020, foi
registrado o primeiro caso de coronavírus (COVID 19),
avançando-se exponencialmente e de forma catastrófica pelos
estados e municípios de todo o país.
Do início da pandemia aos dias atuais (01/06/2021), o
mundo contabiliza 171 milhões de casos, dos quais 3,55 milhões
perderam a vida. No Brasil, por sua vez, 16,5 milhões de casos
e 463 mil mortos.
Adentrando à realidade pandêmica no estado do Piauí, já se
tem registrado 273 mil casos e 5.927 mortes (até 01 de junho de
2021), números esses que não param de crescer ante ao atraso
na vacinação da população, ao insucesso de algumas medidas
adotadas, ao surgimento de novas cepas da COVID 19, dentre
outros fatores.
Os números assustadores revelam a pior crise sanitária
do século, impactando não só saúde, mas também diversos
outros setores como economia, cultura, educação, segurança,
lazer, gerando uma crise sem precedentes, indo desde a perda
de milhões de vidas à fome, ao desemprego e a falta de acesso
à educação.
No estado do Piauí, além das milhares de vidas perdidas,
conforme citado acima, pode-se citar como efeito da pandemia,
o alto índice de desemprego, tendo chegado à maior taxa (14,5%
no primeiro trimestre de 2021) desde 2012, havendo uma redução
de 17,5% do número de empregadores, representando 7 mil
pessoas a menos desempenhando essa função.
Nesse diapasão, na tentativa de conter o agravamento da
pandemia, os países vêm adotando medidas restritivas sociais e
de direitos, impactando a vida das pessoas, restringindo direitos
de ordem individual e coletiva e impondo novos hábitos.
No Brasil, a fim de delimitar as atribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no combate à
pandemia, o plenário do Supremo Tribunal Federal, à luz da
Constituição Federal, conferiu autonomia aos entes federados no
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enfretamento à COVID 19, sendo de competência concorrente
a adoção das medidas sanitárias, por se tratar de matéria de
saúde pública, conforme decisão exarada no dia 15 de abril
de 2020, no referendo da medida cautelar, deferida em março
daquele ano, pelo ministro Marco Aurélio na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6341.
Pois bem, no Estado do Piauí, ao longo desse período
pandêmico, ainda em curso e sem previsão de término, na
tentativa de combater de forma mais organizada e efetiva o mal
deste século, foram editados 04 leis, 75 decretos estaduais, 01
medida provisória, 04 portarias conjuntas, 01 edital de consulta
pública e 01 protocolo específico.
Todo esse arcabouço de normas e atos administrativos
visou conter a disseminação do vírus, através de medidas a
serem adotadas pelo poder público e pelos particulares. As
medidas e protocolos adotados pelo Estado do Piauí no combate
à pandemia da COVID 19 têm variado, da forma mais flexível
para a mais rigorosa e vice-versa, conforme a gravidade da
transmissibilidade e aumento do número de óbitos fosse
aumentando ou diminuindo.
Nessa perspectiva, à guisa de exemplo, no início da pandemia
no estado, o Decreto 18.884, de 16 de março de 2020, previu
medidas como isolamento social, quarentena, determinação de
realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais,
coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas
profiláticas, requisição de bens e serviços, suspensão, pelo prazo
de 15 dias, das atividades coletivas, das aulas da rede pública
estadual de ensino, a interrupção das férias dos profissionais
de saúde, recomendação da suspensão das atividades escolares
municipais, de eventos esportivos, culturais, políticos, científicos,
comerciais, religiosos, dentre outros eventos em massa.
O Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, por sua
vez, previu medidas mais severas como suspensão de todas as
atividades em bares, restaurantes, cinemas, clubes, academias,
casas de espetáculo e clínicas de estética; das atividades de saúde
bucal/odontológica, públicas e privadas, de eventos esportivos,
de atividades comerciais em shopping centers, além de ter sido
determinado o controle de fluxo de pessoas nas divisas dos
estados.
Não obstante a gravidade da pandemia percebe-se que as
medidas adotadas pelo Estado do Piauí, adentraram na esfera dos
direitos fundamentais individuais e coletivos. Houve limitação
do direito de ir e vir, da liberdade de crença, obrigatoriedade
do uso de máscara, o impedimento temporário de realização de
atividades coletivas esportivas, de eventos culturais, do exercício
de atividade econômica, sob pretextode se resguardar bens
jurídicos de maior relevância, como a vida e a saúde da população.
Dentre tantas medidas adotadas, busca-se abordar, no tópico
a seguir, de forma mais aprofundada, sobre o lockdownparcial
e o toque de recolher dentro da realidade do Estado do Piauí
frente aos direitos fundamentais, buscando-se analisar sob o
prisma jurídico as referidas medidas.

3.1 Implicações do lockdown e do toque de
recolher no estado do Piauí:
Conforme sobredito, desde janeiro de 2020 o contágio
do COVID-19 ultrapassa fronteiras em velocidade insólita,
angariando o status de pandemia pela Organização Mundial de
Saúde, sendo um problema sanitário enfrentado veementepelos

50

CADERNO JURÍDICO DA ESA

entes federativosbrasileiros que empreendem medidas de
mitigação, as quais,consequentemente, restringem os direitos
fundamentais e individuais para evitar o contágio comunitário
desenfreado e mortal, salvaguardando o direito à vida e a saúde
coletiva.
Em 16 de março de 2020, diante da lei 13.979, editada pelo
Governo Federal, e das determinações sanitárias da OMS, o
governo do Estado do Piauí, lançou decretos dispondo sobre
as medidas para enfrentamento da emergência sanitária gerada
pelo COVID-19. A título de exemplo, destaca-se o decreto
estadual 18.884/20, o qual autorizou a adoção de importantes
medidas para contenção da COVID-19, quais sejam: isolamento,
quarentena, determinação compulsória de exames médicos,
testes laboratoriais, coleta de amostras,
vacinação, tratamentos médicos, estudo/investigação
epidemiológica e requisição de bens e serviços.
A princípio, também se determinou a interrupção das aulas
nas escolas públicas e particulares do Estado pelo período inicial
de 15 dias, atividades e eventos organizados pelo poder público
com limitação no número de pessoas, cancelamento de eventos
culturais, esportivos, artísticos, religiosos, e quaisquer outros
que gerassem aglomeração.
Ocorre que as citadas medidas não foram suficientes para
o enfrentamento de maneira satisfatória da pandemia. Para se
contrapor ao aumento vertiginoso de óbitos em decorrência da
COVID-19, ao risco iminente de colapso do sistema público e
privado de saúde, ao número de contaminados em larga escala,
falta de soluções farmacêuticas e diante da declaraçãodo estado de
calamidade pública por meio do decreto 18.895/20, sobrelevando
o direito à vida e à saúde, adotaram-se medidas excepcionais e
mais rígidas: o lockdown parcial e toque de recolher.
Nessa incursão teórica, busca-se averiguar se as medidas
de lockdown e toque de recolher adotadas pelo poder público
do Estado do Piauí são legítimas, legais e proporcionais para
fomentar o objetivo sanitário perseguido, isto é, a contenção
da pandemia docoronavírus, a despeito da restrição de alguns
direitos fundamentais como a liberdade de locomoção, direito
à educação, de cultos religiosos, diante da garantia primordial
do direito à vida e saúde da coletividade.
3.2 Restrição legítima e legal dos Direitos
Fundamentais diante da adoção de medidas
restritivas durante a pandemia do COVID-19:
Como citado, o escopo do presente trabalho é perquirir se as
medidas de lockdown e toque de recolher foram legítimas, legais
e proporcionais no combate à crise gerada pelo covid-19 diante
das restrições de direitos fundamentais/individuais em prol do
direito mor da vida e da saúde coletiva. Adiante, elucubrações
que demonstram a positividade dessas medidas.
3.2.1 Resolução da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, determinações da OMS, Constituição Federal,
decisões do STF e o juízo de ponderação
A priori, com o fito de estimular os países democráticos a se
planejarem para impedir o avanço desenfreado da COVID-19,
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 10 de
abril de 2020, editou a Resolução nº 01/2020, a qual evidenciava
as medidas de restrição de direitos fundamentais, de maneira

temporária, devendo todos os países-membros restaurarem a
efetividade plena dos direitos fundamentais quando findassem
os efeitos da pandemia. Ficou evidenteque esta resolução trouxe
proposições no sentido da ponderação e harmonização dos
direitos fundamentais.
Nesta linha de intelecção, em 15 de abril de 2020, o STF,
por meio de debatepor videoconferência, concedeu autonomia
aos Estados e Municípios para executarem medidas sanitárias,
epidemiológicas e administrativas relacionadas ao combate ao
novo coronavírus.
No momento das discussões acaloradas acerca dessa
competência concorrente dos entes federativos, o ministro Edson
Fachin, afirmou que “as regras constitucionais não servem apenas
para proteger a liberdade individual, mas também o exercício
da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as
ações de forma eficiente”.
Desta maneira, resta clarividente que a restrição de direitos
fundamentais adotadas em cunho nacional, em especial no Estado
do Piauí, como a liberdade de locomoção, o direito aos cultos
religiosos, à educação, limitações ao funcionamento do comércio,
incentivo ao teletrabalho, e alguns outros que serão posteriormente
esmiuçados, foram restritos e/ou flexibilizados em prol de direitos
fundamentaismaiores: a vida coletiva, e consequentemente o
direito à saúde, e a dignidade da pessoa humana.
Ademais, sobrelevam-se do texto constitucional algumas
colisões e limitações necessárias e temporárias aos direitos
fundamentais, para que houvesse harmonização entre eles, como:
a autorização da pena de morte em casos de guerra declarada,
consoante art. 5º, inciso XLVII e a colisão entre direito à liberdade
de expressão e direito à privacidade e o objeto de estudo do
presente trabalho que seria a restrição do direito à locomoção, à
liberdade religiosa, direito a educação, direito à cultura (cinemas,
teatros), direito à frequentar cultos religiosos, direito à livre
iniciativa e a propriedade privada em prol da garantia do direito
à saúde e à vida.
Com essa sucinta explanação de colisão e consequente
restrição de direitos fundamentais, as medidas adotadas
na contenção do grave COVID-19 estão respaldadas
constitucionalmente e são legítimas, pois não obstante haja
suplantação de alguns direitos e liberdades fundamentais/
individuais, almeja-se assegurar os bens maiores previsto na
Carta Magna: o direito à vida e à saúde.Ainda, sabe-se que é
dever do Estado, implementar ações para reduzir o risco de
doenças e outros problemas, conforme prevê o artigo 197 da
Constituição Federal.
Conforme já explanado satisfatoriamente, os direitos
fundamentais, consoante doutrinas e jurisprudência, têm como
características a historicidade, universalidade, a concorrência,
a irrenunciabilidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade
e a limitabilidade.
Neste tópico, é tratado, em especial, as características da
limitabilidade e da concorrência. No que atine a concorrência,
os direitos fundamentais são cumuláveis, podendo o
indivíduo exercer mais de um direito fundamental, desde que
não conflitantes entre si. UadiLammêgoBulos exemplifica a
concorrência como a possibilidade de se exercer o direito à
informação e a liberdade de pensamento, em uma mesma
situação fática (BULOS, 2012, p.530).
Em relação àlimitabilidade, os direitos fundamentais não
são absolutos, o que justifica por vezes algumas restrições e

harmonizações com outros direitos. Nesse sentido, Pedro Lenza
afirma que a resolução dos conflitos entre direitos fundamentais,
ou vem discriminada na própria Constituição
(ex.:direito de propriedade versus desapropriação), ou
caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto,
decidir qual direito deverá prevalecer, levando em
consideração a regra da máxima observância dos direitos
fundamentais envolvidos, conjugando-a com a sua
mínima restrição; (LENZA, 2012, p. 962)
A limitabilidade impõe ao legislador, ao aplicador das leis e
aos julgadores a análise minuciosa e justa de qual direito deverá
prevalecer em determinadas situações. Ademais, no mesmo
sentido, Barroso (2009, p. 329) afirma que “não existe hierarquia
em abstrato entreprincípios e direitos, devendo a precedência
relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso
concreto”. Assim pode-se afirmar que os direitos fundamentais
não são absolutos, pois, seu exercício está sujeito a limites, sendo
que, em várias situações, são aplicados mediante ponderação.
Nesta toada, legitima-se mais uma vez o juízo de ponderação
adotado pelas autoridades públicas piauiensesna gravecrise
sanitária vivenciada quando da determinação de medidas
restritivas, como lockdown, toque de recolher, isolamento,
quarentena, dentre outras, com o objetivo de evitar o cresceste
número de óbitos, já que ainda não se desenvolveu um método
capaz de evitar eficientemente a pandemia daCOVID-19, ou
trazer a cura dessa doença e o aumento desenfreado de infectados
sem amparo hospitalar e o colapso total do sistema público e
privado de saúde, garantindo assim o direito à vidae a saúde
dos sobreviventes e dos que ainda estão por vir.
3.2.2 Legitimidade e importância da Lei 13.979/2020
como norte para decisões no Estado do Piauí:
Diante do vazio legislativo e situação emergencial, fora
editada a Lei Federal nº 13.979/2020, com base constitucional,
a qual trata sobre medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública e crise sanitária provocada pela pandemia do
COVID-19, dispondo recomendações não exaustivas, como
isolamento dos infectados com o vírus SARS- COVID-19,
quarentena, incentivo ao home- office, adequação das leis do
comércio a nova realidade, restrições das aulas e dos eventos
públicos.Esta lei foi de grande importância para nortear os entes
federativos na elaboração de suas recomendações acerca da
pandemia, em especial para o Estado do Piauí, que nos decretos
emitidos reproduz fielmente essa legislação infraconstitucional.
A referida lei, ainda, tutelou legitimamente o direito à vida
e a saúde de cada indivíduo (saúde como direito individual) e
trouxe medidas preventivas operacionais para que Poder Público
exerça sua obrigação de tutela da saúde pública (saúde como
dever do Estado), conforme redação do art. 196 da Constituição
da República.

4 O LOCKDOWN PARCIAL E O TOQUE DE
RECOLHER NO ESTADO DO PIAUÍ E O PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE
Embasando-se nas recomendações previstas na lei 13.979/20,
o Poder Público do Estado do Piauí emitiu vários decretos no
CADERNO JURÍDICO DA ESA

51

sentido se assegurar a vida e saúde coletiva dos piauienses.
Dentre várias medidas, já abordadas neste trabalho, cita-se
o lockdown parcial e toque de recolher adotados como medidas
excepcionalíssimas para garantir o funcionamento dos serviços
públicos de saúde e evitar o colapso do SUS, achatar a curva
crescente de óbitos ocasionada por esse vírus e diminuir os altos
níveis de contágio, já que não se dispõe de medidas farmacêuticas
de cura ou de prevenção totalmente eficaz e célere, de toda
população, por meio da vacina.
Depreende-se dos decretos e informativos de grande
circulação,que foram adotadas medidas como isolamento,
quarentena, incentivo ao teletrabalho, antecipação de feriados
locais, suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais públicos
do estado, políticas públicas de conscientização da população,
interrupção das aulas nas instituições públicas e privadas de
ensino, suspensão temporária das atividades econômicas e sociais
e ampliação de leitos de UTI, não foram suficientes para amenizar
a grave crise sanitária, desta maneira, o governo do Estado do
Piauí, ainda em 2020, adotou medidas mais rígidas e restritivas
como o que se denominou lockdown parcial e toque de recolher.
Com implementação do lockdown parcial e do toque de
recolher, quaisquer tipos de atividades, estariam paralisadas,
exceto as atividades essenciais (atendimento hospitalar, ramo
alimentício, farmácias, postos de combustíveis, borracharias)
durante os finais de semana (por isso a classificação como

lockdown parcial e não total), e o toque de recolher determinado
os horários limites em que as pessoas poderiam transitar nas
ruas. As estratégias para mitigação daCOVID-19 estão sendo
diferentes em outros estados e países, mas, há em todos, o
entendimento de que o isolamento entre pessoas é a medida
mais eficaz:
Neste momento, a maioria das recomendações para a
população em geral para evitar a infecção por SARSCov-2 depende de alterações nas rotinas sociais e
individuais,implementando a quarentena sob suspeita
ou detecção de infecção, evitando eventosou reuniões
lotados de médio a grande porte e também aplicando
regularmente práticasde higiene ou estabelecer normas de
interação social que evitem contato próximo.(VILLELA,
2020, p. 2)
Eis que, novamente, surge a indagação: as restrições aos
indivíduos em seus direitos individuais/fundamentais pelo Estado
para conter o avanço da COVID-19 foram legítimas? Observa-se
os dados oficiais abaixo, emitidos pela Secretaria de Saúde do
Estado do Piauí (SESAPI), os quais indicam o “achatamento” das
linhas crescentes de novos casos de contaminação e de óbito, a
partir de meados de julho de 2020, com a adoção das medidas
de lockdown parcial e toque de recolher no Estado.

Figura 1-Painel covid-19 – Piauí: Número de Casos Novos por Dia, Média Móvel (7 dias), Variação (14 dias) e Tendência dos Casos.

Fonte: Painel Epidemiológico Covid-19-Piauí, Secretaria de Estado da Saúde(SESAPI), Teresina/PI, 01 de jun. de 2021. Disponível em: <https://datastudio.google.
com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a- 6f9be486e8f9/page/2itOB> Acesso em 01 de jun. de 2021.
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Figura 2-Painel covid-19 – Piauí: Número de Óbitos por Data do Óbito, Média Móvel (7 dias), Variação (14 dias) e Tendência dos
Óbitos.

Fonte: Painel Epidemiológico Covid-19-Piauí, Secretaria de Estado da Saúde(SESAPI), Teresina/PI, 01 de jun. de 2021. Disponível em: <https://datastudio.google.
com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a- 6f9be486e8f9/page/2itOB> Acesso em 01 de jun. de 2021.

Conforme explanado acima, não só foram legítimas como
foram proporcionais. Nesse sentido, em um julgado, o Ministro
Gilmar Mendes explica no seu voto que: “[…] o princípio da
proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens,
valores ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as
exigências do princípio da proporcionalidade representam um
método geral para a solução de conflitos” (caso “Ellwanger” HC 82.424, j. 17.9.2003).
Conforme mencionado anteriormente, o Poder Público
estadual piauiense, utilizando- se do juízo de ponderação, editou
atos infraconstitucionais impondo medidas de enfrentamento
à pandemia que restringiram alguns direitos fundamentais,
como o direito à livre locomoção (art.5º, XV, CF/88), direito
aos cultos religiosos (art.5º, VI, CF/88), direito à educação
(direito fundamental de natureza social, art.6º, CF/88), estão
sendo restritos a fim de que o direito à saúde coletiva e à vida
prevaleçam, na oportunidade, pode-se afirmar que o princípio
da proporcionalidade também está sendo aplicado, assegurando
dessa forma o Estado Democrático de Direito, protegendo os
indivíduos contra intervenções desnecessárias e abusivas, senão
vejamos o que se segue.
O princípio da proporcionalidade, implicitamente previsto
na Constituição Federal, e disposto expressamente no art.2º, da
lei 9.784/99, tem como sustentáculo três requisitos:adequação,
necessidade e proporcionalidade (em sentido estrito, ou
razoabilidade). Na situação em tela, visualizamos esses requisitos
de maneira transparente.
A adequação se consolida quando se adotou o lockdown
parcial e o toque de recolher,momento em que, outras medidas
menos invasivas já não se mostravam eficientes para controlarem
o quadro epidemiológico no Estado do Piauí, assim como fora
realizado, praticamente, em todo o país. Nesse raciocínio, está
a doutrina do processualista Freddie
Didier Júnior (2007, p. 36), para quem o princípio da
adequação busca verificar se a medida empregada representa o
meio certo para alcançar um fim desejado, sendo esta verificação
uma das mais importantes etapas de aplicação do princípio da
proporcionalidade. Barroso (2010, p. 260) também nesse sentido,
afirma que a adequação consiste na “idoneidade da medida para

produzir o resultado visado”.
Além do mais, anecessidade, encontra lastro quando não
há meios farmacêuticos com eficácia máxima, comprovada,
para combater essa pandemia e salvaguardar a vida e saúde
da população, como meios preventivos - vacinas para toda
população ou meios de tratamentos- medicamentos aprovados
pela OMS e ANVISA, sendo que o Poder Público Estadual adotou
como ultima ratio a limitação de horários para funcionamento
das atividades em geral e da circulação de pessoas com as práticas
denominadas lockdown e toque de recolher. Barroso (2010,
p. 260) fala em necessidade ou exigibilidade da medida, “que
impõe verificar a inexistência de meio menos gravoso para a
consecução dos fins visados”.
Por fim, a proporcionalidade, propriamente dita ou
razoabilidade encontra alicerce na ponderação entre a
restrição de alguns direitos/liberdades fundamentais/
individuais em prol da vida e saúde coletiva, quando
se adotaram medidas mais rígidas para o controle da
crise sanitária.Quanto a esse requisito, afirma Barroso
(2010, p. 260):
Por fim, a razoabilidade deve embutir, ainda, a ideia de
proporcionalidade em sentido estrito, consistente na ponderação
entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se a
medida é legítima. Se o Poder Público, por exemplo, eletrificar
certo monumento de modo a que um adolescente sofra uma
descarga elétrica que o incapacite ou mate quando for pichálo, a absoluta falta de proporcionalidade entre o bem jurídico
protegido – o patrimônio público – e o bem jurídico sacrificado
– a vida – torna inválida a providência.
Embasando-se nos estudos da OMS e utilizando outros
países como exemplo, a diminuição do contato de pessoas seria
a solução mais adequada para enfrentar a pandemia, já que a
realidade da vacinação não engloba toda a população no mesmo
intervalo de tempo. A transmissão da COVID-19 se dá por meio
do contato com superfícies contaminadas e pelas vias aéreas
com o vírus presente na saliva e outras secreções dos infectados.
Desta forma, as medidas no intuito de isolar as pessoas, únicos
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vetores/hospedeiros da doença, são favoráveisno controle da
pandemia, (estudo americano recém-publicado no relevante
periódico médico The New EnglandJournalof Medicine).
Destarte, as medidas infraconstitucionais de lockdown
parcial e toque de recolher, no Estado do Piauí, por afastar
pessoas, reduzindoo fluxo em espaços públicos e privados,previne
e frustra aglomerações, sendo, portanto, medidas proporcionais,
legítimas e legais para o combate à pandemia, pois salvaguardam
a vida e a saúde de maneira primordial e constituem-se como
soluções diante da morosidade do processo de vacinação, além
do que, os benefícios dessas medidas superam os danos aos
diretos fundamentais/individuais os quais serão mínimos para
atingir os objetivos das ações adotadas pelo Estado do Piauí.
Destarte,não estão sendo implementadas medidas por
parte do Estado do Piauí que tornem sem vigência e eficácia
a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do
Piauí, principalmente no que se refere ao exercício dos direitos
fundamentais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a problemática que este trabalho buscou
resolver, considerando toda a grave situação causada pela
pandemia do novo coronavírus no contexto global, nacional e
estadual, bem como as medidas para enfrentamento desse mal,
pode-se aferir o seguinte:
As medidas adotadas pelo Governo do Estado do Piauí,
sobretudo no que se refere ao lockdownparcial e ao toque
de recolher, invadiram direitos fundamentais individuais de
primeira e segunda geração da população, na medida em que
bens jurídicos constitucionais como a liberdade de ir e vir,
liberdade de crença, direito à educação, ao lazer, dentre outros,
foram afetados e limitados, mesmo que temporariamente.
No entanto, tal limitação, até o momento, como se depreende
da análise jurídica deste trabalho, se deu de forma legítima, legal e
proporcional, visto que se buscou preservar, sob o manto do juízo
da ponderação e da harmonização dos direitos fundamentais,
bens jurídicos ainda mais relevantes, como a vida e saúde.
Outrossim, constatou-se que as medidas estaduais foram,
também, respaldadas na ciência, conforme proposições
formuladas pela Organização Mundial de Saúde e pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, em que se buscou adotar
medidas que reduzissem aglomerações e, consequentemente, o
número de infectados e de óbitos. Além disso, buscou-se evitar
o colapso do Sistema Único de Saúde (SUS).
Não obstante as conclusões alcançadas com esta pesquisa
será sempre necessário averiguar se as medidas a serem
adotadas no combate à pandemia se darão de forma legitima,
legal e proporcional na medida em que aumente o número de
vacinados, cresce ou decresce o número de infectados e óbitos,
que ultrapassa ou diminui a lotação dos hospitais de atendimento
dos infectados pela COVID-19.
Isso porque a conjuntura atual não pode servir de pretexto
para consolidação de um estado de exceção em que haja abusos,
atos ilegais e medidas desproporcionais, tanto em seu
conteúdo, como em sua durabilidade, diminuindo
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentaisconquistados
e resguardados pela Constituição Federal de 1988.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a análise do elemento subjetivo na ação de improbidade administrativa, uma das formar de enfrentamento
à corrupção no Brasil, com a construção jurisprudencial formada pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento segundo o qual exige-se
a identificação do elemento subjetivo para imputação de atos ímprobos, o que abriu o debate sobre de qual dolo e culpa se fala. Avalia-se a natureza do
injusto, do tipo e finalidade das penas previstas na lei. Aborda-se diversos julgados do STJ que aponta as questões relativas ao dever de conhecimento
do agente público, de como é atribuído esse conhecimento e as consequências de sua delegação. A má-fé é analisada como elemento externo ao dolo,
equivalente à consciência da antijuridicidade, sendo exigência para a imputação, uma vez que não há como reconhecer improbidade sem desonestidade.
A modalidade culposa de improbidade é objeto de investigação, reconhecendo que apenas a culpa grave autoriza a imputação de ato ímprobo, vez que a
lei de improbidade administrativa não tem como objetivo realizar o controle da qualidade da gestão pública, mas da honestidade dos agentes públicos.
Palavras-chave: Improbidade Administrativa; Elemento subjetivo; Dolo, culpa grave.
ABSTRACT: This article aims to analyze the subjective element in the action of administrative misconduct, one of the ways of confronting corruption in
Brazil, with the jurisprudential construction formed by the Superior Court of Justice, which pacified the second that requires the identification of the subjective
element for the imputation of improbable acts, which opened the debate on what willful misconduct and blame. The nature of the unjust, the type and resistance
to the penalties provided for by law is evaluated. Issues related to the knowledge of the public agent are addressed, how this knowledge is attributed and the
consequences of its delegation. Bad faith is analyzed as an element external to intention, equivalent to awareness of anti-legality, being a requirement for
imputation, since there is no way to recognize improbity without dishonesty. The negligent modality of misconduct is the object of investigation, recognizing
that only gross negligence authorizes the imputation of an immediately righteous act, since the law of administrative misconduct does not aim to control the
quality of public management, but the honesty of public agents.
Keywords: Administrative Misconduct; Subjective element; Dolo, serious guilt.

1 INTRODUÇÃO

N

este estudo, será abordado uma análise acerca do
elemento subjetivo do agente, ou seja, a apreciação
quanto à existência de dolo ou culpa por parte do
agente, capaz de caracterizar a prática de atos de improbidade
administrativa, esses definidos pela Lei nº 8.429/91. Também
será abordado a desconfiança quanto aos atos advindos de
agentes públicos.
Ainda por meio desse artigo, pretende-se uma melhor
compreensão quanto a teoria da imputação subjetiva à improbidade
administrativa, com o fim de punir o agente público ímprobo.
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília,
05.10.1988

2 A CORRUPÇÃO E A MORALIDADE
ADMINISTRATIVA
A improbidade administrativa tem previsão constitucional,
como verifica-se do seu Capítulo VII, que trata da Administração
Pública, que prevê:
Art. 37. [...]
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível1.
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Não é possível deduzir do próprio texto constitucional o
que se significa improbidade administrativa, mas percebe-se
que buscou dar força sancionatória ao instituto, pois estipulou
expressamente a condenação por improbidade administrativa
dentre as possíveis causas de suspensão de direitos políticos.
No entanto, quanto à corrupção, não foi precisa, pois a única
menção foi quanto a hipótese de cassação de mandatos eletivos,
ao lado do abuso de poder econômico e da fraude.
Ante a clara relação existente entre moral e corrupção,
impõe chamar a atenção para o que assenta FÁBIO MEDINA
OSÓRIO, “[...] a improbidade é uma espécie de imoralidade
administrativa qualificada [...]”2
Mesmo reconhecendo sua força constitucional, a
jurisprudência e a doutrina não têm um entendimento unívoco
quanto ao conteúdo do princípio da moralidade administrativa,
limitando-se a entender que se trata de um “[...] conjunto de regras
de conduta tiradas do interior da Administração Pública [...]”3
Diante da análise realizada, é possível concluir que a
Constituição Federal institui um regime sancionatório próprio
para a improbidade administrativa, conduta que contraria a
moralidade administrativa, que constitui uma modalidade
própria de moralidade, vinculando os agentes públicos a um
dever de agir com honestidade, atentos à finalidade pública de
seus atos.

3 O DOLO NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A LIA, como também é conhecida a Lei nº 8.429/92,
mesmo após 29 anos de vigência continua suscitando dúvidas
na jurisprudência e na doutrina pátrias, como no debate atinente
a busca por delimitar o elemento subjetivo no tocante a prática
de improbidade administrativa. O aludido debate advém do fato
de a norma não ter explicado, de maneira aprofundada, cada um
dos dispositivos que apontam as modalidades de ato ímprobo
e o elemento subjetivo relativo a cada uma delas.
Os tipos de atos de improbidade administrativa, consoante
a mencionada legislação, podem ser divididos em atos que
importam enriquecimento ilícito (Art. 9º), os que ocasionam
prejuízo ao erário (Art. 10), aqueles decorrentes de concessão
ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (Art.
10-A) e os que atentam contra os princípios da Administração
Pública (Art. 11).
Fazendo, de início, uma breve leitura dos artigos 9º e 11, da
LIA, os mesmos levam a acreditar que não há necessidade de
investigar se existe um liame subjetivo entre a conduta e o autor,
vez que artigo 9º aponta que “(...) constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida (...)”, já o artigo 11, assinala
que: “(...) constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições (...). Portanto, o artigo 9º,
restaria consumado o ato de improbidade estaria consumado
no instante em que se aufere qualquer vantagem, já no artigo
11, consumado quando violado algum dos princípios da

administração pública.
Já o artigo 10-A afirma que: “(...) constitui ato de improbidade
administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar
ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que
dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº
116, de 31 de julho de 2003 (...)”.
No entanto, o debate se mostra mais intricado quando
da leitura do artigo 10, o qual prevê que: “(...) constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades (...)”.
Verifica-se que o artigo 10 deixa claro afirma que o ato de
improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, só resta
caracterizado quando a ação ou omissão advém de dolo ou
culpo, quando os demais dispositivos silenciam-se.
Outra razão para a aludida discussão é o fato de a Lei nº
8.429/92 somente fazer outra menção ao elemento subjetivo em
seu artigo 5º, que prescreve: “(...) ocorrendo lesão ao patrimônio
público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se- á o integral ressarcimento do dano (...)”, também
limitando quando a ocorrência de lesão ao patrimônio público
e de ressarcimento ao erário.
Parte da doutrina entende que não poderia configurar ato
de improbidade administrativa sem que fosse demonstrado a
ocorrência de dolo ou culpa por parte do agente, elementos
inerentes do direito penal, mas aplicados no campo das
improbidades administrativas.
Nesse sentido leciona FÁBIO MEDINA OSÓRIO, para
quem:
“[...] não se pode dissociar o ato ímprobo do processo de
adequação típica e do reconhecimento da culpabilidade
constitucional, aquela da qual dolo e culpa derivam
diretamente [...]” (OSÓRIO, 2013, p. 74)
Em sentido contrário, o posicionamento dos professores
CYNTHIA GRUENDLING JURUENA e ROGÉRIO GESTA
LEAL, que lecionam:
“[...] ao entendimento de que lesão a princípios
administrativos contida no art. 11, da Lei nº 8.429/92,
não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem
prova da lesão ao erário público, [...] a simples ilicitude
ou imoralidade administrativa para restar configurado
o ato de improbidade [...]”. (JUREMA, LEAL, 2014, p.
268-287)
De igual modo, a jurisprudência não é unanime quanto ao
assunto. Como exemplo, o acórdão emblemático proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo no recurso de Apelação Cível
nº 295.666-5/5-00, no qual julgou um prefeito municipal que
contratou, sem concurso público, um motorista de ambulância,
onde foi avaliado de forma objetiva a ilegalidade da contratação,
pois entendeu o relator que: “(...) os autos não demonstram má fé,

2 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública, corrupção, ineficiência. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 74.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.90.
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ou conduta desonesta do réu apelante, que não auferiu qualquer
vantagem com o ato irregular (...)”4
Ainda que não previsto pelo caput. do art. 11, da LIA,
entendeu o relator que: “(...) houve, inequivocamente, conduta
culposa do réu, conduta essa que atentou contra os princípios da
administração pública (...)”
Em sentido contrário, o julgamento da Apelação Cível nº
1.0471.03.013621-5/003, pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, no ano de 2010, consoante verifica-se de sua ementa:
“[...]A lesão a princípios administrativos contida no art.
11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta
do agente nem prova da lesão ao erário público. Basta
a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para
restar configurado o ato de improbidade. [...]”

4 A CONSTRUÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO
AO ELEMENTO SUBJETIVO NA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
O referido conflito de interpretações foi objeto de análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento,
pela 2ª Turma, do Recurso Especial nº 626.034, da relatoria
do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, apontando a
ser imprescindível ser comprovado o elemento subjetivo, em
acórdão assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS
DA MORALIDADE E LEGALIDADE. CONDUTA
DOLOSA. TIPICIDADE DO NO ART. 11 DA LEI N.
8.429/92.
1. O tipo previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 é informado
pela conduta e pelo elemento subjetivo consubstanciado
no dolo do agente.
2. É insuficiente a mera demonstração do vínculo causal
objetivo entre a conduta do agente e o resultado lesivo,
quando a lei não contempla hipótese da responsabilidade
objetiva.
3. Recurso especial provido.”5
Posteriormente, no mesmo sentido, a 1ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça analisou a matéria nos autos do Recurso
Especial nº 604.151, da relatoria do Min. TEORI ALBINO
ZAVASKI, apontando que, quando diante de casos tipificados
pelos artigos 9º e 11, da Lei nº 8.429/92, necessário a comprovação
do dolo e, quando enquadrados no artigo 10, necessário haver
ao menos a culpa:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 9.429/92,
ART. 11. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA
DOLOSA.
[...]
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ
associam a improbidade administrativa à noção de
desonestidade, de má-fé do agente público. Somente em
hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição
legal, é que se admite a configuração de improbidade por
ato culposo (Lei 8.429/92, art. 10). O enquadramento
nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade,
portanto, não pode prescindir do reconhecimento de
conduta dolosa.
3. Recurso especial provido.”6
No entanto, aquelas decisões não significaram a pacificação
do entendimento, mas deram início à discussão quanto ao
conteúdo do dolo nas ações de improbidade administrativa, com
o início do emprego de expressões como má-fé, desonestidade,
imoralidade no trato da coisa pública, além de dolo e culpa.
A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça chegou a proferir
acórdãos colidentes com entendimento exposto no mencionado
Recurso Especial nº 604.151, quando em 2010, no julgamento
do Recurso Especial nº 765.212, sedimentou o entendimento no
sentido de ser necessário a existência do dolo para configurar
os atos de improbidade escritos nos artigos 9º e 11, da Lei nº
8.429/92, demonstrando o Ministro HERMAN BENJAMIN
que, apesar da possibilidade de as nomas dos referidas artigos
restarem configuradas diante de culpa, aderiu à exigência de dolo,
consoante o voto do relator: “(...) não se exige dolo específico, mas
dolo genérico (...)”, ou seja, “(...) vontade de realizar fato descrito
na norma incriminadora (...)”7. Ainda quando do julgamento do
Recurso Especial nº 765.212, no voto-vista da lavra do
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, esse constatou
que “[...] existe um microssistema de proteção à moralidade
administrativa [...]”, no qual se inclui a Lei nº 8.429/92, que
traz: “[...] sanções de especial gravidade para os agentes públicos
que eventualmente incidirem nas condutas tipificadas em suas
prescrições [...]” e, por conseguinte, “[...] há uma aproximação
inegável deste conjunto de normas com o Direito Penal, formando o
que se denomina usualmente de direito administrativo sancionador
[...]”8
Assim, verificou-se que os princípios do Direito Penal não
podem ser aplicados nas ações de improbidade sem as necessárias
ponderações, pois as sanções da Lei de Ação Popular, da Lei de
Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa não
possuem natureza penal. No entanto, diante do caráter punitivo

4 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível com Revisão nº 295.666-5/5-00, da 1ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Franklin
Nogueira, julgado em 30.08.2005.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 626.034, da 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 28.03.2006, publicado em 05.06.2006

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 604.151, da 1ª Turma, rel. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 25.04.2006, publicado
em 08.06.2006, p. 5
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, da 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 02.03.2010, publicado em 23.06.2010. p. 15

8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.092.100, da 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.05.2010, publicado em 31.05.2010., p. 23-24.
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daquelas normas, é possível analisar sob a ótica do Direito Penal.
Portanto, no citado julgado, apontou o Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES que é possível a aplicação, nas ações
de improbidade administrativa, de princípios do Direito Penal,
em razão do caráter também sancionador inerentes em ramos
do direito. Como exemplo de princípio, impende examinar o
da culpabilidade, “[...] segundo o qual a punição de qualquer
pessoa depende da atuação com dolo ou culpa [...]”. Desse modo,
o relator demonstrou que, caso contrário, as sanções inerentes à
ações de improbidades administrativas poderiam ser aplicadas
no âmbito do Direito Civil, aplicando a responsabilidade de
forma objetiva, pois “[...] a sistemática indenizatória em nada
se assemelha à sistemática punitiva do microssistema de proteção
à moralidade administrativa [...]” e “[...] o ilícito civil é o de
gradação mais branda entre os três tipos possíveis (penal, civil e
administrativo) [...]”9.
Ainda em seu voto, o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
confrontou entendimento adotado pela 2ª Turma do Tribunal,
que admitia a dispensa do elemento subjetivo dolo, quando
houvesse um agir voluntario, pois entendeu que, mesmo diante
da voluntariedade, isso não levaria à incidência de sanções tão
gravosas, pois “[...] a voluntariedade sem vontade já foi rechaçada,
pois não se concebe que hoje baste apenas o nexo causal entre o ato
e o resultado delitivo, sendo fundamental a subjetividade [...]”10.
Também analisou o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
o entendimento de que seria possível o enquadramento da culpa
na interpretação dos artigos 9º e 11, da Lei nº 8.429/92, sob o
fundamento de que “[...] a lei alcança o administrador desonesto,
não o inábil [...]”, já que é necessário haver “[...] inequívoca
intenção desonesta [...]”. Desse modo ponderou o relator: “[...]
seria acaso imaginável que alguém pudesse ser desleal ou desonesto
sem querer? [...]”11.
Desse modo, sustentou o Ministro que: “[...] o dolo compreende
necessariamente o conhecimento e o querer (vontade) [...]” 12,
estabelecendo que a existência do dolo na ação de improbidade
administrativa seria a: “[...] simples vontade consciente de aderir à
conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito
quando o agente público ou privado deveria, saber que a conduta
praticada a eles levaria [...]”13.
Conclui-se que o adotado pelo STJ, como conceito de dolo,
é o anseio consciente de praticar conduta com o fim de produzir
um determinado resultado previsto na LIA, a concordância em
atingir o resultado e a consciência que o resultado ocorreria.
No entanto, aquele conceito traz questionamentos, diante
da exigência de desonestidade ou má-fé por parte do agente,
argumento que objetiva afastar atos de improbidade previstos

pelos artigos 9º e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, a
título de culpa, com o fim de se afastar a necessidade de perquirir
quanto a uma finalidade de agir, bastando o dolo genérico14.
Outra dúvida é quanto à análise do tipo do art. 11, da Lei nº
8.429/92, é relativa ao conhecimento confiado ao agente público e
quem ao infringir a lei, transgrede o dever de notar os princípios
que regem a Administração Pública e, além disso, ainda que se
afaste a vontade para o cometimento do ato ímprobo, é de se
exigir que ele conhecesse a lei ou que devesse prevê que o ato
infringiria a Lei: “[...] a figura dolosa dos atos de improbidade
administrativa, como tenho entendido, avizinha-se da modalidade
da culpa (civil) grave isto é, daquela que o comitente não pode
alegar desconhecimento, ignorância e que a imperícia, imprudência
ou negligência, não atenuam a responsabilização pelo tão só fato
de não haver na conduta predeterminação aleivosa [...]”15.
Destarte, as desconfianças quanto ao conceito de dolo na
ação de improbidade administrativa exsurgem quanto a exigência
de um desígnio danoso na atuação do agente.
Noutro lado, caso excluído o elemento volitivo, se chegaria
a um conceito próximo ao de responsabilidade objetiva.
Quanto a análise do dolo na ação de improbidade
administrativa, surge do direito penal a garantia de presunção
de inocência, no sentido de competir à parte acusadora o ônus da
prova quanto a demonstração do elemento subjetivo a configurar
o ilícito. Não há de se afastar a presunção de que o agente agiu
com dolo ou culpa. Assim, em relação ao dolo ou a culpa, como
elementos do ato de improbidade, a prova do mesmo deve ser
atribuída ao autor da ação, não podendo surgir de uma presunção
não vinculada com a prova produzida.
Ademais, considerando que para as improbidades
administrativas não incide o disposto pelo art. 18, I, do Código
Penal, no sentido de o dolo apenas ocorrer quando o agente
buscar o resultado ou assumir o risco de produzi-lo.
Assim, apesar de o Código Penal ter optado por um conceito
de dolo volitivo, tal fato não sugere que que deva ser aplicado
nas penalidades previstas pelos demais ramos.
Portanto, não pode o agente ter plena consciência do que
influenciou o seu comportamento, não sendo possível afirmar
categoricamente que alguém tenha agido com tal ou qual ânimo,
a não ser por uma dedução indiciária.
À improbidade administrativa, demonstra-se mais
acomodada à concepção de dolo que assume que não é
indispensável o intento de causar dano, restando que se
transgrida conscientemente um dever jurídico, ou seja, que a
conduta ou a omissão, tenha sido intencional, preenchendo os
elementos inerentes à improbidade administrativa, consoante o
entendimento adotado pelo STJ, no referido Acórdão proferido

9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, pp. 26-27.
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, p. 28.

11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, pp. 31-32.

12 198 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, pp. 33-34.

13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.092.100, da 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.05.2010, publicado em 31.05.2010, p. 1.

14 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Inquérito Civil e Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa: Limites da Instauração. Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 461.

15 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0001081-89.2005.8.26.0363, da 5ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Nogueira
Diefenthaler, julgado em 23.03.2015, p. 8.
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no Recurso Especial nº 765.212/AC: “[...] não se exige dolo
específico, mas dolo genérico [...]”, ou seja, a “[...] vontade de
realizar fato descrito na norma incriminadora [...]”16.
Existe uma dicotomia quanto a expressão dolo específico:
“[...] como categoria, é errônea, e leva à confusão dogmática entre
o dolo e o elemento subjetivo do tipo [...]”, que é a exigência, no
próprio tipo, de um animus por parte do agente.
Pode surgir uma grave decorrência de uma leitura apressada
destes institutos, notadamente quando à exigência de dolo genérico
a uma presunção de dolo, se considerada a lesão in re ipsa.
Para a melhor compreensão do tema, o STJ, no Agravo em
Recurso Especial nº 419.769, da lavra do Ministro HERMAN
BENJAMIN, entendeu que “[...] a fraude em licitação tem como
consequência o chamado dano in re ipsa [...]”17, incidindo a
improbidade do art. 10, ainda que não exista prova concreta
de lesão ao erário. O entendimento exsurgiu da adaptação da
presunção relativa de lesividade prevista no art. 4º, da Lei nº
4.717/65, que dispõe acerca da ação popular18.
No entanto, como leciona LUCIANO FERAZ, “[...] a
disposição tem o efeito prático (e jurídico) apenas de inverter
o ônus de prova sobre a legitimidade das condutas, jamais de
possibilitar a condenação ao ressarcimento sem efetivo dano
ao erário [...]”19. Além disso, como também lembra o autor,
mesmo que em ação popular, matizou o STJ esta presunção,
estabelecendo ser necessário a demonstração do efetivo dano ao
patrimônio público: “[...] o fato de a Constituição Federal de 1988
ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem
o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato [...]”20
Referida norma não poderia ser utilizada para fundamentar,
diante de presunção, a caracterização de uma conduta tida
como ímproba.
O tema se agrava quando o STJ salta de uma “lesividade
in re ipsa” para um “dolo in re ipsa”, como já citado no voto do
Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos do Recurso Especial
nº 765.212/AC:
“Tomando-se como exemplo a contratação de servidor
sem concurso público temos que o dolo está configurado
se for manifesta a vontade de realizar conduta contrária ao
dever de legalidade, pois é inequívoca a obrigatoriedade
do certame (art. 37, II, da Constituição da República).
É dolo in re ipsa.”21
Resta claro que não se pode admitir a presunção do dolo
diante da mera transgressão normativa, ou seja, da infração
objetiva da norma não se presume que a conduta tenha sido
perpetrada com o conhecimento desta situação. Por exemplo,

sem concurso, contratar servidor não é, por si só, ato ímprobo
previsto pelo art. 11, da Lei nº 8.429/92, caso não se desincumba
o autor da comprovação quanto a ter o agente conhecimento de
transgressão da norma legal.
Analisar de maneira diversa levaria à vulgarização da
aplicação da Lei nº 8.429/92, podendo levar à vulneração dos
direitos e garantias dos incriminados, mas significa o dever
de motivar a decisão judicial condenatória. Assim, levantar a
ocorrência de dolo genérico presumido, em razão de hipotética
obviedade da infração da norma ou do princípio da administração
pública, “[...] blindaria o julgador do dever de motivar sua
decisão a partir do contexto fático [...]”. Assim, “[...] ‘no terreno
pragmático’, significaria suficiente o descumprimento patente da
lei para constatar a improbidade [...]” e, “[...] em outras palavras,
a mera violação a norma, em relação a qual não se pode alegar
desconhecimento, atestaria a conduta ímproba [...]”22.
De outro modo, a transposição do dolo genérico à lesividade
in re ipsa e daí para o dolo in re ipsa representa a negação do
dolo como elemento subjetivo indispensável à configuração do
ato de improbidade administrativa, o que leva a possibilidade
de responsabilização objetiva do agente, diante do assentimento
da ocorrência do dolo.
Outra linha que burla o requisito do dolo leva à ideia de lesão
in re ipsa é nos casos que o dano ao erário não foi confirmado,
nem o dolo pôde ser presumido.
Quando em foco o art. 10, da Lei nº 8.429/92, a improbidade
é imputada a título de culpa diante da negligência do agente.
Como exemplo, casos de dispensas de licitação com ausência
de fundamentação legal, quando os preços exercitados nas
aquisições se mostram dentro dos valores praticados no mercado.
O tema pode ser visto em decisão monocrática da Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, em que se asseverou que “[...]
constatada a presença do elemento subjetivo na conduta do
recorrido, a ausência de demonstração de efetivo dano ao erário
não impede a configuração do ato ímprobo (...), pois, nesse caso,
o dano é presumido [...]” e, em seguida, que “[...] no entanto
(...) não havendo comprovação de efetivo dano ao erário ou de
enriquecimento ilícito do recorrido [...]”, deve ser mantida a decisão
anterior, “[...] no sentido de afastar as condenações impostas ao
recorrido de pagamento de multa civil e de ressarcimento ao erário,
mantendo-se as demais sanções impostas pela sentença [...]”23.
Existe uma incoerência na aludida argumentação, vez que
se afirma a ocorrência de dano presumido, pois se trata de
elemento do tipo do art. 10, em seguida se nega a comprovação,
arredando a ordem de ressarcimento, que decorreria de seu
reconhecimento, o que deve ser afastada diante do princípio
da não-contradição.

16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, p. 15

17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 419.769, decisão monocrática do Min. Herman Benjamin, publicada em 06.06.2014.

18 LIMBERGER, Têmis. Atos da Administração Lesivos ao Patrimônio Público: Os Princípios Constitucionais da Legalidade e Moralidade. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 1998, pp. 139-178.

19 FERRAZ, Luciano. Dano in re ipsa, sem lei, novo tipo de improbidade administrativa. 04.05.2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mai-04/
interesse-publico-dano-in-re-ipsa-cria-tipo-improbidade- administrativa>. Acesso em: 01.07.2021.
20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 260.821, da 1ª Seção, rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha,
julgado em 01.12.2011.
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 765.212, p. 15.

22 PEREIRA, Flávio Henrique Unes. Improbidade administrativa e o dolo genérico. 11.08.2015. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/
improbidade-administrativa-e-o-dologenerico-11082015>. Acesso em 01.07.2021.
23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.582.022, decisão monocrática da Min.ª Assusete Magalhães, publicada em 20.11.2017, p. 10.
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No entanto, o entendimento pelo STJ, nesta linha, não se
sustenta, pois, ou há dano mensurado, permitindo a aplicação
do art. 10, da Lei nº 8.429/92, ou não há, não se enquadrando
na conduta descrita naquele dispositivo legal, proibindo a
responsabilização culposa.

5 O DEVER DE CONHECIMENTO DO AGENTE
PÚBLICO NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A cobrança quanto ao agente ter conhecimento das
circunstâncias da conduta e que a ação ou omissão implica o
cometimento da improbidade, não pode ser confundido com o
conhecimento das normas legais e constitucionais que regulam a
administração pública, como saber que as contratações públicas
exigem anterior procedimento licitatório e afirmar que o agente
deveria saber que não estava conformada com as situações de
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Não se pode olvidar do que dispõe o art. 3º, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo a qual
“[...] ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece [...]”.
Necessário frisar a título de exemplo que desconhecimento
e erro não são acontecimentos iguais, vez que dizer que o agente
não tinha conhecimento que a empresa que apresentara os
documentos para participar de uma licitação havia fraudado
seus atos constitutivos é diferente de dizer que ele entendia
que eram verdadeiros, pois informado por pessoa de confiança.
O administrador que comete erros, ainda que bemintencionados, sem dirigir sua atuação ao cometimento
deliberado do ato de improbidade administrativa, é considerado
inábil. Nesse sentido o Ministro HERMAN BENJAMIN
apontou que “[...] o Tribunal regional, com base no contexto
fático-probatório dos autos, entendeu que o simples erro ou
engano do agente não deve ser enquadrado como ímprobo [...]”,
razão pela qual, naquele caso concreto “[...] inexiste comprovação
de dolo ou culpa [...]”24. Como exemplo, foi admitido como
erro de proibição pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
do Sul, nos atos da Apelação Cível nº 13506, da relatoria do
Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, quando um assessor
de comunicação de uma secretaria obedecendo a ordens de
seu superior hierárquico, avaliadas ilegais, levando à sua
condenação por improbidade, em coautoria com o próprio
Secretário de Estado25.
Importa abarcar qual o dever que recai sobre o funcionário
público de conhecer mais algumas questões do que os cidadãos
em geral, ou seja, dever de conhecimento, ônus à agentes que
exercem devem ter conhecimentos especiais.
É de se esclarecer a diferença entre o dever de conhecer,
oriundo do papel exercido por alguém e os conhecimentos
especiais que aquele sujeito detenha, além do que se lhe é exigido.
Ao se falar em conhecimento especiais do agente público,
expressos na Lei nº 8.429/92 espera-se não apenas de servidor
concursado, mas de: “[...] todo aquele que exerce, ainda que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função (...) administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território (..)
de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra
com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita
anual [...]”
O poder de garantia decorre de uma conduta exercitada
pelo agente, que são suas fontes informais. No caso do agente
público que não são de controle e fiscalização, se falaria em uma
posição de vigilância, que surge um dever de zelar para que os
bens jurídicos não sejam colocados em risco de lesão.
Nesta linha, ao afirmar que o agente deveria ter conhecimento,
mas não o possuía, isso não autoriza, a título de dolo, a imputação
do ato ímprobo. Caso contrário, a maioria dos administradores
honestos, imbuídos de boas intenções, seriam afastados da vida
pública, o que implicaria em afronta ao ideal de responsabilizar
um agente por uma conduta dolosa, que possuía conhecimento
dessa circunstância.
A matéria ganha importância quanto à improbidade
administrativa quando da aplicação da ideia de presunção de
que o agente possuía o conhecimento levará ao reconhecimento
do dolo.

6 A MÁ-FÉ NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Quanto a má-fé, evidente que não é elemento do dolo,
despiciendo a assimilação de um escopo particular quando
da prática da conduta, para a sua configuração. Malgrado não
integre o elemento do dolo, a má-fé é condição para a atribuição
do ato de improbidade administrativa ao sujeito, pertencente
ao conceito de antijuridicidade.
A jurisprudência construída pelo STJ edificou que,
a improbidade no agir, a má-fé, é requisito essencial para a
configuração da improbidade administrativa:
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 9.429/92,
ART. 11. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA
DOLOSA
(...)
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ
associam a improbidade administrativa à noção de
desonestidade, de má-fé do agente público. Somente
em hipóteses excepcionais, por força de inequívoca
disposição legal, é que se admite a configuração de
improbidade por ato culposo (Lei 8.429/92, art. 10).
O enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da
Lei de Improbidade, portanto, não pode prescindir do
reconhecimento de conduta dolosa.”26

24 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 38.755, da 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
07.05.2013, publicado em 23.05.2013.
25 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Apelação Cível nº 13506, da 5ª Turma Cível, rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, julgado em
06.05.2010, publicado em 10.05.2010
26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 604.151, da 1ª Turma, rel. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 25.04.2006, publicado
em 08.06.2006.
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Este posicionamento se destaca diante da necessidade
de o agente público agir com o desígnio desprezível de faltar
com suas obrigações em relação à Administração Pública, bem
como a necessidade da má-fé do agente público com relação
aos valores legais.
Mas existe uma confusão quanto ao dolo e a má-fé,
mormente quanto ao elemento subjetivo na Ação de improbidade
administrativa, mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem
que não só há que falar em ato de improbidade quando há
a demonstração da prática de conduta com o ânimo de
desonestidade, sendo esta condição, ao lado do dolo, para a
prática de atos de improbidade administrativa.

7 A CULPA NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Necessário analisar o elemento subjetivo da improbidade
administrativa relativo a culpa, aceitável para imputação sob o
art. 10. da Lei nº 8.429/92, relativo a atos que acarretam lesão
ao erário. Conforme exibe ARNALDO RIZZARDO, neste caso
haveria “[...] um ato culposo (...), causado por desleixe, falta de
cuidado, negligência no cumprimento das obrigações, descontrole
administrativo [...]”27.
O Direito Civil desenvolveu uma concepção própria de
culpa civil, o que muitas vezes leva à transposição para o campo
da improbidade administrativa.
A questão segundo a qual contratações públicas indevidas
levam a presunção quanto a ocorrência de dano, de atos
de improbidade do art. 10, da Lei nº 8.429/92, pode levar a
possibilidade de imputação por culpa de atos, mesmo que o
autor não tenha demonstrado o dano ao erário, imprescindível
à tipificação (LESSA, 2011, p. 152-153).28
A análise da construção do dano in re ipso, com o emprego
do conceito civil de culpa, de que a negligência faz nascer a
obrigação de indenizar, pode levar às duras penalidade impostas
pela Lei de improbidade administrativa sobre agentes públicos
que não se mostram merecedores de pena.
O entendimento adotado pelo STJ permite que a Lei nº
8.429/92 seja utilizada para avaliar se o gestor exerce boa gestão
pública, fim para o qual a norma não se destina.
Diante disso, a doutrina entende pela inconstitucionalidade
da improbidade administrativa do art. 10, na modalidade culposa,
pois: “[...] não se pode conceber a ideia de que alguém atue com
desonestidade ou de maneira corrupta, com desvio de caráter,
simplesmente por negligência, imprudência ou imperícia [...]”,
concluindo, por silogismo, que “[...] não havendo má-fé, não se
encontra, também, razão de punir [...]”29.
Nesta senda é a disposição de ARISTIDES JUNQUEIRA
ALVARENGA, quando afirma ser “[...] inimaginável que
alguém possa ser desonesto por mera culpa, em sentido estrito,
já que ao senso de desonestidade estão jungidas as ideias de

má-fé, deslealdade, a denotar dolo [...]”30 e de FRANCISCO
OCTÁVIO DE ALMEIDA PRADO, para quem “[...] a ideia
de culpa, traduzida na imprudência, imperícia ou negligência, é
incompatível com a noção de improbidade [...]”31.
São quatro as hipóteses diante um ato que tenha causado
prejuízo ao erário público, quais sejam, a que tenha decorrido de
uma atuação dolosa por parte do agente, o que poderá acarretar
na condenação sob o tipo do art. 10; aquela praticada com culpa
consciente, com conhecimento do risco envolvido, mas seguiu
na prática do ato, com desdém em relação aos seus deveres
como agente público, acreditando não causar a lesão ao erário,
também autorizando as penalidades do art. 10. Outra hipótese
é a de um acidente, onde há dano ao erário, mas que o autor,
mesmo com o dever de conhecimento inerente à sua função, não
possuía capacidade de verificar o risco envolvido, não havendo
falar que a lei não prevê hipótese de responsabilidade objetiva
para o caso do agente público que causa dano sem possiblidade
de representação do risco.
A Lei nº 8.429/92 não se apresente como código de boa
conduta da Administração Pública, uma vez que não é ferramenta
pedagógica para os agentes, devendo ser reservada para os
agentes munidos de má-fé, que agem dolosamente ou culposa.

8 CONCLUSÕES
Ao longo dos mais de vinte e cinco anos de vigência da Lei
nº 8.429/92, diversas foram as matérias que suscitaram dúvida
e debate, na doutrina e jurisprudência. Dar-se aqui especial
importância ao debate referente à necessidade de delimitação
do elemento subjetivo na prática do ato de improbidade
administrativa. A dúvida derivou do imperfeito texto legal,
que deixou de explicitar em cada uma das formas de atos de
improbidade administrativa a necessidade de identificação do
elemento subjetivo e de qual modalidade se fala.
Depois de idas e vindas no posicionamento jurisprudencial,
o STJ firmou entendimento quanto à necessidade de apuração
do elemento subjetivo da conduta para a ocorrência de ato de
improbidade administrativa e que o conceito de dolo adotado
compreende a vontade consciente de praticar determinada
conduta, capaz a produzir os resultados previstos no tipo, ou a
concordância com o fato de que tais resultados sejam atingidos.
A pacificação do entendimento do STJ permitiu que não se
presuma dolo em decorrência da violação normativa, advindo
do descuido ou desleixo, pois pensar diferente leva não apenas à
banalização da aplicação da Lei nº 8.429/92, mas a consequente
redução de seu poder e vulneração dos direitos e garantias dos
acusados.
Assim, o dano ao erário, diante de conduta concretizada
mediante culpa inconsciente, resta admissível a sua
responsabilização civil e o seu afastamento, mesmo diante da

27 RIZZARDO, Arnaldo. Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 481.
28 LESSA, Sebastião José. Improbidade Administrativa: Doutrina e Jurisprudência. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pp. 152-153
29 FIGUEIREDO, Isabela Giglio. Improbidade Administrativa: Dolo e Culpa. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 127

30 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Reflexões sobre improbidade administrativa. In: BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.).
Improbidade Administrativa: Questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 108.
31 PRADO, Francisco Octávio Almeida Prado. Improbidade Administrativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 37.
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caracterização de improbidade administrativa, mas devendo
ser determinado a recomposição ao erário.
Portanto, a Lei nº 8.429/92, não ocupa no ordenamento a
posição de um código de boa conduta da Administração Pública,
uma vez que não deve ser vista como instrumento pedagógico
para os agentes públicos e aqueles que contratam com o Poder
Público. Sua força punitiva há de ser reservada àqueles agentes
que, diante de má-fé e sem observância dos seus deveres de
probidade, agirem de forma dolosa ou culposa, contribuindo
também para uma melhor imagem do Brasil no exterior, para
o seu crescimento e para uma melhor qualidade no combate
contra os atos de corrupção.
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Resumo: O tema do presente trabalho é a mitigação dos preceitos constitucionais trabalhistas. Esse tema é importante em razão do contesto em que o
país se encontra, onde cada vez é mais fácil violar direitos fundamentais, em especial quando regulamentados em legislação ordinária. Então, o objetivo
deste artigo será entender todo o contexto que nos permite hoje, mesmo com uma constituição cidadã, em período democrático mitigar sem muitos ou
quase nenhum obstáculo os preceitos constitucionais trabalhistas. Dessa forma é necessário fazer um resgate da formação do que hoje se chama Brasil e
compreender que os quase 400 anos de escravidão não seriam apagados com a Lei Áurea. Essa mão-de-obra objetificada continuou sendo precarizada sob
a influência da Revolução Industrial. A luta dos trabalhadores que passou a ser organizada, e por consequência, sindicalizada. A intervenção do estado foi
marcante e se intensificou durante a Ditadura Militar. Desconsiderando a realidade dos trabalhadores e o princípio da dignidade da pessoa humana criou-se
a narrativa de modernização e flexibilização das relações trabalhistas, fazendo com que os preceitos antes aplicados, fossem vistos como arcaicos e entraves
do crescimento econômico. O presente trabalho foi feito a partir de pesquisa bibliográfica e do método dialético.
Palavras-chave: Constituição. Sindicatos. Flexibilização.
Abstract: The theme of this work is the mitigation of the labor constitutional precepts. This issue is important because of the dispute in which the country finds
itself, where it is increasingly easier to violate fundamental rights, especially when regulated in ordinary legislation. So, the objective of this article will be to
understand the whole context that allows us today, even with a citizen constitution, in a democratic period to mitigate the labor constitutional precepts without
many or almost any obstacles. Thus, it is necessary to rescue the formation of what is now called Brazil and understand that the nearly 400 years of slavery would
not be erased with the Lei Áurea. This objectified workforce continued to be precarious under the influence of the Industrial Revolution. The struggle of the workers
that started to be organized, and consequently, unionized. State intervention was remarkable and intensified during the Military Dictatorship. Disregarding the
reality of workers and the principle of human dignity, the narrative of modernization and flexibilization of labor relations was created, making the previously
applied precepts seen as archaic and obstacles to economic growth. The present work was made from bibliographical research and the dialectical method.
Keywords: Constitution. Unions. Flexibilization.

1 INTRODUÇÃO

A

atual Constituição brasileira surge no momento de
redemocratização do país, visto que havíamos passado
por longo e perverso período de ditadura militar. Nesse
contexto, a Constituição de 1988 vem como um resgate de tudo que
havia sido negado e mais, objetivando um país livre e justo e tendo
como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.
Com isso, a Constituição de 1988 é apelidada de cidadã,
pois traz muitos direitos, sendo uma das mais extensas, tendo
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250 artigos e várias emendas constitucionais. Apesar disso,
muito do que ela traz depende de regulamentação posterior,
o que não ocorreu em relação a vários dispositivos, mesmo
após mais de trinta anos de sua promulgação. De todo modo,
mesmo os direitos que não precisam de regulamentação para
sua efetivação, encontram dificuldades para se materializar na
vida dos brasileiros.
Neste sentido, o tema do presente trabalho é a violação
dos preceitos constitucionais, que podem ser verificados
principalmente no que tange a direitos que não se esgotam na

previsão constitucional, demandando uma regulamentação a
posteriori, como, por exemplo, os direitos dos trabalhadores.
E falar sobre isso é importante, porque os direitos trabalhistas
estão intimamente ligados ao fundamento da dignidade da
pessoa humana, afinal, a maior parte da população é composta
por trabalhadores formais e informais.
Diante de tudo isso, a pergunta que se faz é: por que é tão fácil
mitigar direitos fundamentais inerentes às relações trabalhistas?
As possíveis respostas para essa pergunta são: é fácil mitigar em
razão da criminalização/demonização/descredibilização dos
sindicatos, o que enfraquece as negociações coletivas; ou ainda
que a facilidade se dá pela ausência de efetiva consolidação dos
direitos trabalhistas, uma terceira hipótese seria a ascensão da
direita.
Então, o objetivo deste artigo será entender todo o contexto
que nos permite hoje, mesmo com uma constituição cidadã,
em período democrático mitigar sem muitos ou quase nenhum
obstáculo os preceitos constitucionais trabalhistas.
Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro,
busca fazer um resgate da formação do que hoje se chama Brasil.
Olhando para o passado, para as nuances e lutas travadas naquela
época é que será possível perceber, que ―o que aconteceu ainda
está por vir‖ como diria Renato Russo na música Índios.
No segundo, temos um breve histórico das constituições
brasileiras, para entender a importância que cada uma deu aos
direitos trabalhistas, entendendo o direito ao trabalho com um
direito fundamental. Ter essa visão do todo permite entender o
caminho jurídico ao longo do tempo, principalmente porque o
texto constitucional é a lei maior.
Já no último capítulo estará a materialização dos capítulos
anteriores, isto é, a possibilidade de compreender como se deu
a flexibilização dos preceitos constitucionais através de uma
legislação ordinária que realizou a reforma trabalhista e como
isso caminha para um desmonte dos direitos humanos a partir
da fragilização dos sindicatos.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste
trabalho foi a abordagem qualitativa, sendo feita uma pesquisa
bibliográfica para a compreensão dos sujeitos e diretamente
ligados a problemática em questão, bem como do contexto
social, histórico e jurídico. Para análise das informações coletadas
usou-se o método dialético.

2 ORIGENS DO TRABALHO E DA DESIGUALDADE
NO BRASIL
Ao fazer um paralelo entre o aventureiro e o trabalhador,
que reconhece estar no plano das idéias, Holanda (2014, p. 50)
diz que o aventureiro é alguém que deseja ―colher o fruto sem
plantar a árvore‖ e que ele ignora as fronteiras e os obstáculos. O
que hoje se chama de Brasil foi criado por aventureiros, através
do seu ideal, posto que haviam os - plantadores‘, pessoas que
foram sequestradas e em seguida coisificadas e escravizadas.
Para o autor acima citado, esse espírito aventureiro foi decisivo
na construção de nossa sociedade.

O trabalho se estabelece neste país aliado à desigualdade,
uma vez que a riqueza conquistada pelos colonizadores se
deu pela invasão às terras indígenas e pelo longo período de
escravização. ―O que o português vinha buscar era, sem dúvida,
a riqueza, mas a riqueza que custa ousadia, não a riqueza que
custa trabalho.‖ (HOLANDA, 2014, p. 56)
A escravidão, para além de uma questão humanitária,
tem forte relação com a política brasileira, uma vez que as
pessoas escravizadas sendo tidas como objetos eram totalmente
desconsideradas no plano político institucional, não podendo
assumir quaisquer cargos e tampouco participar das decisões.
Na Monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas
e eram filhos de fazendeiros, educados nas profissões
liberais, que monopolizava a política, elegendo-se
ou fazendo eleger seus candidatos, dominando os
parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições
de mando e, fundando a estabilidade das instituições
nesse incontestado domínio. (HOLANDA, 2014, p. 85)
Neste sentido, fica evidente que a mudança na lógica do
trabalho, no que tange a mão de obra escravizada, não viria da
política, pois com o advento da Lei Eusébio de Queirós do ano
1850 que proibia o tráfico de africanos, os defensores deste tipo
de negócio encontraram apoio inclusive na política para garantir
a continuidade de suas atividades, bem como a garantia de sua
própria impunidade.
Os interessados no negócio tinham logrado organizar
uma extensa rede de precauções que salvaguardassem o
exercício franco de suas atividades. Desenvolvendo um
sistema apurado de sinais e avisos costeiros para indicar
qualquer perigo à aproximação dos navios negreiros,
subvencionando jornais, subordinando funcionários,
estimulando, por todos os modos, a perseguição política ou
policial aos adversários, julgaram assegurada para sempre
a própria impunidade, assim como a invulnerabilidade
das suas transações. (HOLANDA, 2014, p. 88).
O tráfico negreiro era bastante lucrativo, sendo responsável
pela formação de grandes fortunas de muitos escravocratas. O
grande impulso para que o tráfico de africanos de fato chegasse
ao fim veio da área da economia1, com grandes facilidades de
crédito, algo que foi difícil de ser assimilado pelos fazendeiros que
tinham uma mente voltada para a propriedade baseada na posse
de bens reais e estabilidade financeira e que precisariam agora
pensar na propriedade através de bens intangíveis como ações
de uma companhia, por exemplo, e com grande instabilidade.
Nesse processo de mudança há a saída do rural para o
urbano e sobre essa passagem o historiador Holanda (2014), faz
importante análise para compreendermos o hoje. Ele observa
como a vinda para área urbana, o rompimento com a forma de
produzir traz consigo um saudosismo que faz direta relação do
trabalho mental aos antigos senhores de escravos, classificando

Não por uma mudança de pensamento sobre a imagem do homem, pelo reconhecimento da igualdade, mas porque em alguns países a escravidão estava
saindo mais cara do que o trabalho assalariado. Vide DOUGLAS, Mary. 1975. Implicit Meanings: Essays in Anthropology. Routledge & amp; Paul: London, Henley
and Boston. (Capítulo: ―Environmentat Risk‖, p. 230-248). Vale ressaltar que a pressão externa para abolição da escravidão no Brasil foi muito importante para
a edição da Lei Áurea, sendo o Brasil um dos últimos a realizar a abolição.
1
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como inferior o trabalho braçal, e como superior o trabalho
intelectual, porém colocando a inteligência numa categoria de
poder e não de conhecimento.
O prestígio universal do ―talento‖, com o timbre particular
que recebe essa palavra nas regiões, sobretudo, onde
deixou vinco mais forte a lavoura colonial e escravocrata,
como o são eminentemente as do Nordeste do Brasil,
provém sem dúvida do maior decoro que parece conferir a
qualquer indivíduo o simples exercício da inteligência, em
contraste com as atividades que requerem algum esforço
físico. O trabalho mental, que não suja as mãos e não
fadiga o corpo, pode constituir com efeito, ocupação em
todos os sentidos digna de antigos senhores de escravos e
dos seus herdeiros. Não significando forçosamente, neste
caso, amor aos pensamento especulativo – a verdade é que,
embora presumindo o contrário, dedicamos, de modo
geral, pouca estima às especulações intelectuais – mas
amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante,
à erudição ostentosa, à expressão rara. É que para bem
corresponder ao papel que, mesmo sem o saber, lhe
conferimos, inteligência há de ser ornamento e prenda,
não instrumento de conhecimento e ação. (HOLANDA,
2014, p.97 e 98)
Até o ano de 1888, o trabalho fora realizado por pessoas
escravizadas, que também eram mercadorias. Isso significa dizer
que as pessoas cuja mão de obra era utilizada não recebiam
quaisquer tipos de recompensa ou salário e também não
tinham direitos. ―A ideologia predominante à época era do
entendimento do trabalho nos trópicos como um sofrimento e
uma punição divina aos ‗desalmados‘.‖ (BORGES, 2018, p. 55).
Como o Brasil colônia se constitui por uma lógica racista, que
resulta na escravização de pessoas negras, não é de se estranhar
que o fim da escravidão, que se dá com a Lei Áurea no ano
de 1888, venha sem nenhum projeto para assistir todo um
contingente de pessoas que agora seriam livres e cujo trabalho
deveria agora ser pago. Com isso a abolição vem mais como uma
nova modalidade para exclusão do que de efetiva liberdade e
inclusão ao corpo social.
Ao negro sempre houve a força de trabalho, não como
vendedor desta, mas como a própria força de trabalho.
Neste sentido, posicionar-se como classe trabalhadora
no pós-abolição é uma experiência problemática, porque
posicionar-se em uma categoria que busca direitos
significa, primeiro, entender-se como sujeito no mundo,
algo que foi perversamente negado no sistema escravista.
(BORGES, 2014, p. 59)
Após a abolição há um grande movimento para incentivar
a imigração de portugueses, italianos, japoneses, austríacos,
concedendo auxílios financeiros para que aqui pudessem
se estabelecer. Os mesmos incentivos e direitos não foram
concedidos aos homens e mulheres negros, o que certamente
colabora para uma precarização da mão de obra que havia
recentemente saído da lógica escravista e iria agora buscar se
inserir na lógica capitalista.
Tudo isso vai desenhando o cenário urbano no Brasil, que se
vê também influenciado pela Revolução Industrial que já acontecia

68

CADERNO JURÍDICO DA ESA

na Europa e que tinha o trabalhador como parte da engrenagem,
não como sujeito, mas como máquina, submetendo-o à jornadas
exaustivas, ambientes insalubres e salários baixíssimos. Diante
disso, as fábricas seriam palco para as lutas trabalhistas. Paranhos
(2007, p. 17) explica que ―os anos 30 constituirão o solo propício
ao surgimento da ideologia trabalhista‖.
O desenvolvimento da área urbana e das indústrias, não
rompe o menosprezo pelo trabalho braçal, deste modo o
Brasil capitalista, enquanto Estado, se vê em forte tensão com
a burguesia industrial e comercial, pois esta tentava ―
desacelerar o ritmo de implantação, quando não de evitar a
aplicação das leis trabalhistas.‖ (PARANHOS, 2007, p. 20). De
outro lado, as classes trabalhadoras criticavam a não intervenção
do Estado, exigindo a regulamentação das relações de trabalho
de modo a garantir melhores condições de trabalho.
Diante de um amplo crescimento do movimento operário, o
governo que a época era Getúlio Vargas, usou como estratégia a
assimilação da ideologia do trabalhismo e é nesta aproximação
que se funda o populismo. E como há um apagamento das lutas
trabalhistas, a legislação social editada neste período é vista
como uma dádiva e não como uma conquista. Assim se constrói
a imagem de Vargas como o pai dos pobres. Neste sentido se faz
importante entender a conceituação de Paranhos:
Por todas essas razões, a ideologia do trabalhismo é
a resultante da confluência de distintas influências e
perspectivas de classe. E não o produto do mero cálculo
interesseiro, plenamente intencional, dos agentes do
Estado ou da burguesia brasileira. É possível Identificar
nela as impressões congênitas deixadas pelas lutas
das classes trabalhadoras. Nem por isso podemos
desconsiderar que, em última análise, ela é uma fala
roubada aos trabalhadores, reformulada e a eles devolvida
como mito. (PARANHOS, 2007, p. 23)
Desta forma, o populismo enfraquece as classes
trabalhadoras, enfraquece as lutas sindicais, justamente por causa
desse apagamento das lutas, ou como diz Paranhos (2007), do
roubo da fala dos trabalhadores. Nesta dinâmica, o governante é
enaltecido em detrimento dos militantes pelas causas operárias.
As armas utilizadas para dobrar a resistência das classes
trabalhadoras foram, então, a repressão aos seus agentes
mais politizados e a aproximação paternalista em relação
às classes populares como um todo. Aí é que se esclarece
a função desempenhada pela imposição da legislação
sindical e pela progressiva implantação da legislação
trabalhista, dois vigorosos suportes da política de Estado
para os trabalhadores no pós-30. (PARANHOS, 2007,
p. 26)
A legislação da época permitia ao Estado grande controle
sindical, o que significa obviamente a ausência de autonomia, uma
vez que as autoridades poderiam não só substituir os presidentes
dos sindicatos, como também dissolver as instituições. Diante
disso, os sindicatos para existirem precisavam ―conciliar‖
os interesses de seus representados, os trabalhadores, com
os interesses do Estado. Com esse controle sindical, o Estado
conseguia conter toda a classe trabalhadora uma vez que
vinculava o acesso aos direitos à condição de sindicalizado.

O período de Vargas é marcante, pelo fato de ter sido o
momento, em especial nos anos de 1942 e 1943 que foram
anunciadas novas leis que buscavam ―proteger‖ o trabalhador.
O Estado colocava a edição da legislação trabalhista com esse
tom de proteção, um tom paternalista que permitia Vargas se
aproximar do povo e com isso conseguir conter o movimento
operário.
A leitura de Paranhos (2014) permite a compreensão de
como essa fala era roubada dos operários através dos discursos
de Vargas e de alguns intelectuais da época. O autor elucida
como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC)
criado por Vargas em 1930, foi de suma importância para a
contenção da luta de classes, uma vez que o discurso do Ministro
à época, Lindolfo Collor, era sempre voltado para a necessidade
da colaboração de classes e não de luta de classes, uma vez que
a intenção do governo era proteger os trabalhadores e a luta de
classes acabaria com a harmonia social trazida pela legislação
trabalhista.
O desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a tradição
escravocrata dos até então senhores de engenhos que ainda
estão acostumados a uma exploração violenta da mão de obra
de pessoas negras, bem como degradante situação a qual foram
jogados os trabalhadores escravizados que haviam sido libertos
e a vinda de imigrantes que já estavam em outra realidade em
seus países de origem em razão da Revolução Industrial, tornou
a luta de classes muito mais acirrada no Brasil.
E foi neste sentido que o Governo Vargas baseado no
autoritarismo e no populismo buscou e até certo ponto conseguiu
fragilizar os sindicatos que se formaram, na medida em que os
coloca sob a tutela do Estado. As vozes dissonantes inseridas numa
realidade de constantes desrespeitos à legislação social como um
todo permitiu que as lutas sindicais permanecessem vivas.
Desta forma é que em 1981 na Conferência Nacional das
Classes Trabalhadoras surge a Central Única dos Trabalhadores,
que em 1983, durante o regime militar, mobiliza uma greve geral
abarcando várias categorias profissionais e repercutindo nas
principais capitais e regiões metropolitanas. A luta era contra o
arrocho salarial. As consequências foram a dura repressão dos
militares prendendo trabalhadores e cassando dirigentes sindicais.
O fortalecimento do capital nos anos 90 e 2000 com o
avanço do neoliberalismo tornaram as relações de trabalho
e todo o contexto social muito mais precários. Com isso, as
mudanças internas ocorridas na CUT e nos sindicatos foram
de alguma forma perdendo a força, o número de grevistas foi
diminuindo. Como diz Oliveira (2017, p. 144) a liberdade e a
pluralidade sindical não garante uma boa representação dos
trabalhadores, porque, os sindicatos ―podem ser capturados
pelas engrenagens do capital, como por exemplo, mediante a
criação de sindicato fragmentado ao nível da própria empresa
e eventualmente dominado pelo empregador‖. Para o autor essa
fragmentação é crucial e acredita que uma ação unificada teria
grande força para confrontar o capitalismo neoliberal.
É nesse cenário de avanço do neoliberalismo no mundo, que
no Brasil, anos de lutas sindicais e de outros movimentos sociais
resultou na ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo
federal, quando Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente
da República. Todavia, ao longo do primeiro mandato, a gestão
2

gerou descontentamento de algumas correntes sindicais e foi
nesse contexto que a CUT, que até então era a maior central
sindical do Brasil, se dividiu e com isso nasceu a Coordenação
Nacional de Lutas (Conlutas) em 2004 e a Intersindical em
2006 e mais tarde a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil (CTB). Há assim uma reconfiguração da organização
sindical no país.
Os dois mandatos do Governo Lula foram alvos de críticas
de algumas correntes do movimento sindical que não se
alinharam ao governo, em razão de medidas que ameaçavam
os direitos trabalhistas como, por exemplo, a reforma da
previdência. Contudo, o governo também teve várias medidas
que melhoraram o ganho real do salário mínimo, somando
53,67%2, o que impactou positivamente os trabalhadores formais
e informais, reduzindo o desemprego e a informalidade, já que
houve um crescimento econômico na época.
Além disso, foi um período de avanço e força dos
movimentos sociais, permitindo algumas conquistas no
âmbito social, melhorando a vida de grupos historicamente
marginalizados. Tudo isso fazia com que o governo tivesse um
alto índice de aprovação, o que por vezes também dificultava
a realização de movimentos paredistas por parte das correntes
mais críticas ao governo, o que também não impedia a
união das centrais sindicais para lutar em por pautas que
para elas eram incontroversas, especialmente no que tange
a precarização das relações de trabalho em razão do avanço
do neoliberalismo.
Apesar das críticas que se possa fazer aos oito anos de
governo Lula, foi um período de franco avanço e fortalecimento
dos movimentos sociais, que puderam colocar em pauta temas,
que em um governo de direita talvez não tivesse espaço. Esses
oito anos de Lula e seu índice de aprovação que permitiram a
eleição de Dilma Rousseff fez também os holofotes da mídia e
da oposição focarem nos fracassos do governo, realizando uma
leitura ―acrítica‖ dos erros, como se sua origem se desse com
o PT. Isso criou uma polarização no país, que culminou no
impeachment da Presidente Dilma Rousseff, que não completou
o seu segundo mandato.
O apagamento de outros atores no cenário da complexa
rede das instituições políticas brasileiras serve como
meio de demonizar o Partido dos Trabalhadores,
aproximando-o da zona perigosa do totalitarismo
- ferramenta importante na agenda da direita, em
contraponto aos regimes comunistas e revolucionários.
Do outro lado desse binarismo, apresenta-se como campo
das virtudes políticas o projeto ideológico conformado
pela direita. (CEPÊDA, 2018, p. 70)
Como se vê, colocar um único ator, no caso o PT, como
o detentor de todas as responsabilidades pela crise política,
negando o alinhamento do conservadorismo com as injustiças,
bem como uma conjuntura internacional de ascensão da direita,
colabora para a demonização de um partido e por sua vez de
todo o movimento de esquerda, o que resulta numa manipulação
que deságua na aproximação com o (neo)fascismo e, portanto,
na fragilidade da democracia.
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Essa conjuntura favoreceu a constituição de um Congresso
mais liberal, com a redução de parlamentares de esquerda, ou
seja, um movimento pró-mercado e com isso uma marginalização
do movimento sindical e das pautas das minorias.

3 HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
E O DIREITO AO TRABALHO COMO DIREITO
SOCIAL FUNDAMENTAL
A evolução do direito sindical no âmbito das Constituições
nos remete ao contexto histórico de lutas e conquistas travadas ao
longo da história da seara trabalhista. A primeira Constituição,
de 1824, reflete a realidade daqueles que estiveram no poder. É
claro que por se tratar da época de Império, não se verificava
qualquer garantia de direitos trabalhistas.
É possível verificar que o texto constitucional daquela época
não apresentava intenção de se normatizar o trabalho nem
tampouco o direito sindical no país e se preocupou em abolir as
corporações de ofício. Nas palavras de MARTINS (2008, p.
34), ―tratou de abolir as corporações de ofício, pois deveria
haver liberdade do exercício de ofícios e profissões‖.
Com a Proclamação da República em 1889, surgiu a primeira
Constituição Republicana do Brasil, a de 1891. Ela não tratou
especificamente do trabalho, não apresentava qualquer menção
aos direitos sociais ou trabalhistas. É a partir da Constituição
de 1934, que se inicia a regulamentação e proteção do trabalho.
Ainda que no auge da Revolução de 1930, é justamente neste
contexto histórico que os direitos sociais e trabalhistas surgem,
mesmo que na parte em que a Constituição trata da Ordem
Econômica e Social. Nasce aqui a previsão dos sindicatos e
associações profissionais, devendo a lei reconhecê-los, bem
como suas convenções coletivas firmadas, conforme os artigos
120 e 121, § 1º, J da referida Constituição:
Art. 120 - Os sindicatos e as associações profissionais
serão reconhecidos de conformidade com a lei.
Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e
estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos
campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador
e os interesses econômicos do País.§ 1º - A legislação do
trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros
que colimem melhorar as condições do trabalhador: j)
reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho.
Com o golpe de Getúlio Vargas, a Constituição de 1937 foi
a que marcou uma das fases de maior intervenção do Estado, o
que não impediu a ampliação dos direitos sociais trabalhistas no
âmbito constitucional brasileiro. Ressalte-se que o objetivo era
garantir o desenvolvimento econômico do país e não a garantia
de mais direitos trabalhistas.
Nesse período os direitos dos trabalhadores se apresentaram
de forma coletiva, individual e processual, porém havia a proibição
do exercício do direito de greve. A nova Constituição de 1937
passa a reconhecer os direitos relacionados aos contratos coletivos
de trabalho concluídos pelas associações. Essas teriam que ser
legalmente reconhecidas pelos empregadores e trabalhadores,
porém, somente se aplicando aos que fossem devidamente
associados.
Na contramão da Constituição que lhe antecedeu, a
Constituição de 1946 reconhece o direito de greve, desde que
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fosse regulada por lei. Os sindicatos voltam a se organizar, agora
de forma única. A constituição de 1967 promulgada na vigência
do regime militar de 64 é marcada pela previsão da valorização
do trabalho como condição da dignidade humana e tinha como
objetivo garantir a harmonia e a solidariedade entre os fatores
da produção, assim como a valorização do trabalho humano.
Apesar do regime militar, se manteve formalmente a
liberdade de associação profissional prevendo que a arrecadação
das contribuições para a manutenção e custeio dos sindicatos e
associações de profissionais teria o fim de atender suas categorias;
também se estabeleceu a obrigatoriedade do voto nas eleições
sindicais.
A Constituição de 1969, EC nº 1, no que tange ao objeto
em estudo, manteve inalterado o direito sindical estabelecido
na Constituição de 1967. Desde a Constituição de 1934 até a de
1988, que se constata inúmeras mudanças normativas quanto à
regulamentação sindical, sendo que a Carta Magna de 1988 foi
a que trouxe mais avanços e melhorias neste âmbito.
A Constituição Federal de 1988, que dá vida ao processo de
redemocratização brasileiro, reservou considerável espaço aos
direitos trabalhistas, garantindo a eles todo o rol do artigo 7º,
e ainda tratando especificamente do direito sindical no artigo
8º, refletindo o momento histórico em que foi promulgada.
O direito do trabalho sempre vivenciou influência de vários
setores sociais, culturais, políticos, jurídicos e principalmente
econômicos, sendo constantemente reestruturado, vez que sofre
grande influência das altas taxas de desemprego no país.
Os direitos sociais, do qual faz parte o direito ao trabalho,
são classificados como direitos de ―segunda dimensão‖ e se
apresentam vinculados a satisfação dos seres humanos, se
mostrando como forma de proteção de sua dignidade. Diante
desse cenário, o direito ao trabalho aparece como uma fonte de
sobrevivência e de promoção da dignidade da pessoa humana, se
vinculando ao maior bem jurídico tutelado pelo direito, a vida.
Importante observarmos que o direito do trabalho, nem
sempre foi visto como um direito fundamental, somente
adquirindo status de direito fundamental com a Constituição
Federal de 1988, especificamente no Título II, Capítulo I
e II. Deste modo, Souza e Sarmento (2010, p. 576), nos faz
compreender que o rol irrevogável dos direitos fundamentais
trabalhistas tem por escopo garantir ao trabalhador condições
de existência digna relacionada a um mínimo existencial.
Os direitos trabalhistas possuem caráter formal e material
de direito fundamental, estando expressamente previstos na
Carta Magna de 1988, assim, são dotados de todos os privilégios
constitucionais, porém, ainda há dificuldade de ser reconhecido
como tal. O reconhecimento dos direitos sociais como direitos
fundamentais no Brasil é bastante precário, sendo de difícil
constatação no meio político e até jurídico. Assim, analisar-se-á o
porquê de seu difícil reconhecimento como direito fundamental
no prisma dogmático jurídico e socioeconômico, o que acaba
por obstaculizar a efetivação desses direitos.
Os direitos fundamentais, implícitos na ordem constitucional,
devem ser compreendidos como único e com mesmo objetivo,
razão pela qual, não podemos mais falar em direitos fundamentais
unicamente negativos ou positivos, pois são interdependentes:
[…] trata-se de uma classificação que, além de
inconvincente, historicamente indemonstrável e
juridicamente infundada, ainda tem servido de válvula

de escape para que muitos governos, descomprometidos
com a efetivação dos direitos sociais, nada façam para
concretizá-los, a pretexto de que o mais importante
é cuidar dos direitos civis e políticos — o que eles já
―fazem‖—, até porque, para observá-los, na quasetotalidade dos casos, basta ―não fazer nada‖, ou seja,
não cometer violências contra os cidadãos (MENDES;
COELHO; BRANCO, 2009, p. 759-760).
Portanto, os direitos sociais, enquanto fundamentais,
dotados de dupla dimensão, objetiva e subjetiva, podem ser
objeto de demandas judiciais e/ou administrativas, seja individual
ou coletiva.
Uma compreensão de Estado Democrático e Social de
Direito deve partir da premissa de que todos os direitos
fundamentais estão no mesmo degrau da escada e possuem
destaque no ordenamento constitucional brasileiro,
bem como não podem ser entendidos e ensinados
como conceitos fechados, pois se demonstraram, com
a evolução do direito, complexos e ramificados, não
podendo dar vazão a um entendimento heterogêneo de
direitos fundamentais, mas sim homogêneo. (SCHÄFER,
2013, p. 95-96)
Os direitos sociais positivos, em sentido estrito, dependem
de recursos financeiros e de um planejamento orçamentário
do Estado, bem como, de um grande esforço financeiro para
a sua efetividade, Sarlet, enfatiza que, em razão dessa dispensa
de esforço econômico pelo Estado, o caráter fundamental dos
direitos sociais é posto em xeque:
[…] bastou fossem contemplados nas Constituições
os denominados direitos sociais, especialmente […] a
saúde […], enfim, todos os direitos fundamentais que
dependem, para sua efetividade, do aporte de recursos
materiais e humanos, para que se começasse a questionar
até mesmo a própria condição de direitos fundamentais
destas posições jurídicas. (SARLET, 2002, p. 2).
Segue o mesmo entendimento Travincas (2010, p. 206): ―
(…) o argumento dos custos constitui um dos mais enfatizados
critérios de diferenciação entre direitos de liberdade e direitos
sociais, comprometendo a fundamentalidade destes últimos
(…)‖. Assim, verificamos que, o cenário econômico é um dos
maiores limitadores do reconhecimento dos direitos sociais
como Direitos Fundamentais Constitucionais, pois diante de
crise econômica a fundamentalidade é esquecida.

4 FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS: UM
CAMINHO PARA O DESMONTE DOS DIREITOS
HUMANOS
Classificada como analítica quanto à extensão (LENZA,
2020, p. 115), a Constituição Federal de 1988 trouxe inúmeros
dispositivos que poderiam ser delegados às leis ordinárias e
complementares, e por isso representaram importantes avanços
para o sistema de garantias individuais e coletivos, pois ganharam
status constitucional.

Nesse sistema estão, lado a lado, a dignidade da pessoa
humana e os direitos trabalhistas, em especial dos artigos 7º e 8º
da Constituição Federal, que quando devidamente observados,
trazem um cenário mais favorável à consecução de um ambiente
de trabalho digno ou do respeito à dignidade do trabalhador.
Considerações que não se afastam daquelas feitas por PEIREIRA
(2018, p. 55):
A proteção integral no trabalho, decorrente da exigência
de respeito à dignidade da pessoa humana, estabelece as
condições para a efetivação dos direitos fundamentais nas
relações de trabalho, convertendo os locais de trabalho
de âmbito de supremacia do poderio empresarial em
espaços democráticos de exercício da cidadania.
A par de tais considerações, ainda que ciente que a
chamada ―Lei da Reforma Trabalhista‖ não tenha sucedido ou
precedido qualquer Emenda Constitucional sobre o tema, a Lei
nº 13.467, de 13 de julho de 2017 acabou por flexibilizar preceitos
constitucionais sob o pretexto de promover a modernização das
relações trabalhistas.
Encaminhado à Câmara dos Deputados com a EM nº
00036/2016 MTB, assinada pelo então Ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira de Oliveira, o projeto de Lei que originou a
mencionada reforma trabalhista, foi recebido e nomeado como
PL 6767/2016. Tendo como autor o Poder Executivo, o projeto
foi apresentado em 23/12/2016 e recebeu o 1º despacho em
03/02/2017. Foi sancionado apenas 05 meses e 10 dias depois
do início da tramitação, não obstante as inúmeras emendas
recebidas.
Causa espécie um projeto que tenha iniciado de forma
tímida, com apenas seis páginas de texto legal e mais três
páginas de exposição de motivos, que seria conhecido como
uma mini-reforma, em tão pouco tempo tenha se transformado
na verdadeira reforma trabalhista que conhecemos hoje,
introduzindo centenas de dispositivos legais ao ordenamento
jurídico pátrio.
As alterações dos contornos legais que foram dadas ao
mencionado projeto de lei pode ser materializada através do
contraponto entre as Ementas do projeto enviado e da redação
final:
Ementa
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
- Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de
representantes dos trabalhadores no local de trabalho
e sobre trabalho temporário, e dá outras providências.
Nova Ementa da Redação
NOVA EMENTA: Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de janeiro
de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24
de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas
relações de trabalho. (BRASIL, PL 6787, 2016).
A alteração indiscriminada do projeto enviado ao Legislativo
também se constata através do voto em separado do Partido dos
Trabalhadores, assinado pela Deputada Benedita da Silva, vice
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líder da bancada do referido partido, e apresentada à Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6787,
de 2016, do Poder Executivo:
Deste modo, o relator do PL 6787/2016 promove relevantes
alterações no conteúdo do projeto original, apresentando
um Substitutivo que reescreve a CLT, dispondo sobre
95 artigos – entre modificações na redação e inserção
de novos dispositivos – além de interferir em outros 17
artigos celetistas para fins revogatórios.
Uma análise do cenário político indica que a conjunção
de forças de parlamentares com interesses e representação
eminentemente empresarial, levaram à alteração, formação e
aprovação da Lei nº 13.467/2017. A visão da conjuntura daquele
período contribui para o entendimento de como personagens
foram içados aos postos de protagonistas, e em que momento
o necessário protecionismo antes destinado aos trabalhadores,
foi relegado à coxia.
Uma reforma com visíveis contornos neoliberais, em
um Estado que até então não tinha tão fortes relações com o
liberalismo. Essa poderia ser a descrição simplificada do cenário
que levou à aprovação da Lei n° 13.467/17.
Ao setor empresarial muito interessava essa alteração
legislativa com retirada de direitos, travestida de modernização
da legislação trabalhista. Apesar de o momento histórico de
menores taxas de desemprego, segundo IPEA (2016), 4,10% em
dezembro de 2013, ter ocorrido sob a vigência da CLT tal qual
era antes da reforma, a principal justificativa para a introdução
deste novo regramento, seria a melhora da economia através
da geração de empregos, com a modernização das relações de
trabalho através da desburocratização da legislação trabalhista.
A já mencionada conjunção de forças se valeu também
do oportunismo da crise histórica vivenciada em razão do 2º
impeachment, do governo interino e da instabilidade e apatia
social generalizadas. O processo legislativo pouco sofreu com
pressão de grupos sociais, sindicatos laborais, e mesmo da opinião
popular.
A quase que completa ausência de interesse laboral na
tramitação e alteração do projeto inicial, para incluir o que
fosse de real interesse do capital, foi observado por Verbicaro
e Mota (2020, p. 144):
Na medida em que os fundamentos da reforma
concentraram-se em reduzir as proteções trabalhistas em
benefício de maior liberdade para o capitalista gerir seus
negócios – liberdade negativa –e considerando0se que a
aprovação daquela somente foi possível após a troca de um
governo dentro do mesmo governo, evidencia-se a estreita
ligação entre as exigências abstencionistas do capital e
a ruptura do fluxo demográfico lastreado no sufrágio
universal que marca a liberdade positiva. Demonstrada,
pois, uma primeira característica do procedimento de
aprovação da reforma que a evidencia como um sintoma
de fragilização da democracia brasileira.
A flexibilização a que se refere este trabalho, foi possível
muito embora textualmente a Constituição Federal tenha
permanecido intacta. Agora o inciso I do art. 7º do texto
constitucional já não parece ecoar ao prescrever entre os direitos
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dos trabalhadores urbanos e rurais a ―relação de emprego
protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa‖, tendo
em vista que a mencionada reforma trabalhista introduziu o art.
477-A na CLT, apenas para estabelecer que:
As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou
coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo
necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou
de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho para sua efetivação.
As inovações agregadas ao projeto de lei apresentado,
motivadas por interesses eminentemente patronais, que culminou
com a aprovação da Lei nº 13.467/17 descaracterizaram quase que
por completo o projeto inicial, visto que não é possível defender
que se manteve a pretensa ―valorização da negociação
coletiva entre trabalhadores e empregadores‖.
O próprio artigo 477-A não existia no texto original,
pois não há valorização da negociação coletiva ao estabelecer
expressamente sua dispensa nos casos de demissão em massa.
O texto constitucional não parece mais tão contundente
como quando estabeleceu, de forma inovadora, em seu artigo
7º, XXVI, o ―reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho‖, se tantos aspectos importantes da relação
de trabalho foram relegados ao plano da negociação individual,
como forma de enfraquecimento de um dos lados dessa relação
de trabalho.
Esse foi o papel destinado à Lei nº 13.467/2017, o qual foi
cumprido com maestria, por exemplo, quando introduziu os
parágrafos 5º e 6º ao artigo 59 da CLT, cujo caput também foi
alterado. Não é demais esclarecer que tais disposições também
não se encontravam no projeto original:
Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida
de horas extras, em número não excedente de duas, por
acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
(Vigência)
§ 1o A remuneração da hora extra será, pelo menos,
50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 2o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se,
por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
o excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não exceda, no período máximo de um ano, à soma
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem
que tenha havido a compensação integral da jornada
extraordinária, na forma dos §§ 2o e 5o deste artigo,
o trabalhador terá direito ao pagamento das horas
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão.(Redação dada pela
Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 4o (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 5º O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo
poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde

que a compensação ocorra no período máximo de seis
meses. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 6o É lícito o regime de compensação de jornada
estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito,
para a compensação no mesmo mês. (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017) (Vigência)
A redação final dada ao artigo 611-A traz considerável
alteração quanto aquele apresentado inicialmente, e parece ser
destinado mais à relação das entidades sindicais e o Judiciário,
do que entre a negociação e as relações trabalhistas.
O artigo 611-A estabeleceu que ―a convenção ou o
acordo coletivo de trabalho tem força de lei quando dispuser
sobre‖ determinados temas, estando entre eles, na redação
original, o inciso IV que trazia ―horas in itinere”, as quais
ficaram de fora da redação final do artigo porque o referido
benefício foi inteiramente excluído do rol de garantias legais,
com a nova redação dada ao § 2º do art. 583.
Por outras tantas vezes essa dita flexibilização acabou por
esvaziar o texto constitucional. E nesse sentido, o momento em
que esse fenômeno ocorreu de forma mais grave foi quando afetou
o § 2º do artigo 114 da Constituição, através da inserção do § 3º
do artigo 614 da CLT, o qual veda expressamente a ultratividade
dos acordos e convenções coletivas de trabalho, enquanto que o
texto constitucional estabelecia que nos julgamentos de dissídios
coletivos, a Justiça do Trabalho decidiria o conflito, respeitando
―as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente‖.
Esse fenômeno de esvaziamento do texto constitucional foi
muito bem observado por PEREIRA (2018, p. 57) ao analisar que:
Esses processos de desconstitucionalização dos direitos
não comprometem a integridade do texto constitucional,
na medida em que não se questionam os direitos sociais
dos trabalhadores na Constituição de 1988. No entanto,
as relações trabalhistas são empurradas para fora do
centro, afastando o campo normativo do trabalho dos
direitos efetivamente usufruídos pelos trabalhadores.
(...)
O último aspecto que se pretende realçar no processo
de desconstitucionalização do Direito do Trabalho é a
legislação. A aprovação de legislação nem sempre cumpre
o propósito de realizar o texto constitucional, embora
muitos dos direitos sociais trabalhistas ainda careçam de
regulamentação. A reforma trabalhista, aprovada com
a Lei 13.467, de 2017, em lugar de estabelecer maior
igualdade e democracia no trabalho, contribui para
incrementar a desigualdade, como será visto.
Neste sentido, mais uma vez, a flexibilização representou
verdadeiro retrocesso, na medida em que a cada vez que expiram
os acordos e convenções, as negociações começam do zero, sem
que o ―patamar mínimo‖ seja respeitado, considerando

ainda que as inovações legislativas provocaram o completo
afastamento da Súmula 277 do TST que estabelecia:
Súmula nº 277 do TST
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU
ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação
alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em
14.09.2012) - SÚMULA CUJA APLICAÇÃO ESTÁ
SUSPENSA NOS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO STF-ADPF Nº
323/DF, REL. MIN. GILMAR MENDES - Res. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou
convenções coletivas integram os contratos individuais
de trabalho e somente poderão ser modificadas ou
suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.
Interessa observar o cenário de dissolução da luta sindical
perpetrado pela reforma trabalhista. Ao deslocar para o campo
da negociação individual, matérias que antes eram objeto de
negociação coletiva, indo de encontro à própria ideia central da
reforma, de prestígio à negociação coletiva, a Lei nº 13.467/2017
conseguiu produzir um danoso efeito de enfraquecimento das
relações trabalhistas, ao estabelecer como partes da negociação,
sujeitos que sempre foram diametralmente opostos, material e
formalmente.
O sistema protetivo que já não comportava muitas garantias,
visto que muitos dos direitos previstos constitucionalmente
tiveram a efetivação postergada para edição de leis ordinárias e
complementares, foi facilmente afastado em uma única manobra
legislativa que promoveu uma aparente cisão entre os interesses
individuais e coletivos, e o que antes poderia ser negociado
apenas com as entidades sindicais, despersonalizadas e livres,
ao ponto de as negociações preverem mútuas concessões, agora
passou a ser realizado em salas fechadas, com a participação do
empregador, que propõe o acordo, e do empregado, que muitas
vezes se vê diante das únicas opções de aceitar, ou colocar seu
emprego em risco, sem qualquer contrapartida.
Textualmente permanece a disposição constitucional
de que ―ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas‖ (artigo 8º, III da CF/88), no
entanto, essa defesa passou a ser questionada a partir
de uma postura de ―criminalização‖ dos sindicatos
e movimentos sociais, que passaram a ser vistos como
dispensáveis e oportunistas.
Não suficiente, essa defesa passou a não ser mais possível,
porque a tão difundida retirada da obrigatoriedade da
contribuição sindical, não prevista no projeto original, com a
alteração do artigo 579 da CLT, acabou por reduzir drasticamente
as receitas das entidades sindicais em todas as esferas. Assim
diz o artigo 579 da CLT:

3 Art. 58 - Omissis.

§ 1o Omissis

§ 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer
meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
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Art. 579. O desconto da contribuição sindical está
condicionado à autorização prévia e expressa dos que
participarem de uma determinada categoria econômica
ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no
art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº
13.467, de 2017)
De acordo com matéria veiculada no G14, em 11/11/2018:
5. Arrecadação sindical cai 86%
Como era: O recolhimento da contribuição aos sindicatos
pelo trabalhador formal era obrigatório e descontado da
folha de pagamento. A contribuição equivale ao salário de
um dia de trabalho, retirado anualmente na remuneração do
empregado para manutenção do sindicato de sua categoria.
O que diz a nova lei: O pagamento da contribuição
sindical, que equivale a um dia de trabalho, não é mais
obrigatório. Se optar por fazer a contribuição, precisa
informar que autoriza expressamente a cobrança. A
empresa só pode fazer o desconto com a sua permissão.
O que aconteceu: Dados do Ministério do Trabalho
enviados ao G1 mostram que a arrecadação sindical
(somando centrais, confederações, federações e
sindicatos) no acumulado de 2018 até setembro, a
arrecadação da contribuição sindical despencou 86%
em relação ao mesmo período do ano passado, passando
de R$ 1,9 bilhão para R$ 276 milhões.
O Brasil passou a ter um sistema sindical responsável pela
representação de toda uma categoria, mas que agora não é mais
custeado por toda essa categoria. Mas o projeto de desmonte
dos direitos trabalhistas com aviltamento da condição do
trabalhador através do enfraquecimento dos sindicatos, não
parou por aí. Sem qualquer indício de urgência ou relevância,
em 1º de março de 2019 foi editada a MP 873, apenas para
dispor sobre a contribuição sindical. Através dessa medida
provisória foi retirada a obrigatoriedade do desconto em folha
das contribuições, mesmo mediante da autorização do filiado,
que passou a ser obrigatória a partir da Lei nº 13.467/2017.
Bem, além de reduzir as receitas dos entes sindicais, o Estado,
que após os eventos políticos e sociais de 2015-2016, passou a
contribuir para a visão negativa destes entes, também dificultou
a arrecadação das despesas restantes.
A exposição de motivos EM nº 00026/2019 ME, que
acompanhou a mencionada Medida Provisória deixa claro essa
visão. O que não fica clara é a necessidade da retirada do desconto
em folha, visto que não havia qualquer participação estatal
no desconto em folha das entidades sindicais de empregados
privados, no entanto, a revogação da obrigatoriedade dos
descontos em folha se deu tanto para os sindicatos de servidores
e empregados públicos quanto de empregados privados. Os
trechos abaixo colacionados deixam claro que a pretexto de
retirar ônus para o estado quanto ao desconto dos servidores, o

estado acabou por interferir nas entidades sindicais, em ofensa
ao artigo 8º, incisos I e IV da Constituição Federal:
A alínea ―c‖ do art. 240 da Lei nº 8.112, de 1990,
estabelece a possibilidade de desconto em folha, sem
ônus para a entidade sindical, do valor das mensalidades e
contribuições definidas em assembleia geral da categoria.
A alínea “c” do caput do referido artigo define como sendo
direito do servidor tal desconto, no entanto, da leitura
do dispositivo fica claro que não se trata de um direito
legítimo dos servidores mas sim de um privilégio dos
sindicatos, de uma vantagem indevida e custeada pelos
impostos pagos pela população brasileira.
Entende-se que tal previsão contida na Lei nº 8.112, de
1990, é de todo inadequada, considerando a natureza
privada das entidades e a necessidade de independência
em relação ao Estado. Esse dispositivo estabelece
privilégio injustificável em prol das entidades sindicais
de servidores públicos, as quais deveriam custear suas
operações por meios exclusivamente privados, sem
qualquer interferência ou favor estatal.
Até aqui, nada indicava que o assunto diria respeito às
entidades sindicais representativas de empregados privados,
ante os fundamentos colacionados. No entanto, como um
caroço de abacate, encontrado dentro de uma melancia, um
assunto absolutamente diverso, passa a ser tratado. Saindo
da obrigatoriedade do desconto em folha nos sindicatos de
servidores públicos, para a retirada da obrigatoriedade da
contribuição sindical, que já não era mais obrigatória:
Os benefícios pretendidos pela proposta consistem em
garantir a autonomia da liberdade sindical e associativa,
constituindo mudança positiva para o servidor, que
ampliará, dessa forma, seu poder de escolha e terá seus
representantes mais próximos e com contato frequente.
Também ensejará maior transparência e clareza
para os servidores a respeito das suas contribuições,
quanto é arrecadado, qual a utilização dos recursos e
assim por diante. Além disso, afasta o envolvimento
da Administração Pública federal em relações
exclusivamente privadas, o que está em consonância com
os ordenamentos constitucional e internacional e com os
princípios de justiça, razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
No mesmo sentido, fazemos referência à Lei nº 13.467,
de 13 de Julho de 2017, que alterou a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de
janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212,
de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às
novas relações de trabalho.
16. Dentre os mais importantes avanços alcançados
pelo referido diploma legal está a eliminação da
obrigatoriedade do pagamento do chamado imposto

4 Matéria disponível em: https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2018/11/11/reforma- trabalhista-completa-1-ano-veja-os-principaisefeitos.ghtml
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sindical. Com o advento da nova lei, as contribuições
devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias
econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob
a denominação de contribuição sindical, pagas e
recolhidas exclusivamente quando prévia e expressamente
autorizadas pelo empregado.
(...)
18. Ocorre que, estando a Lei nº 13.467, de 13 de
Julho de 2017 em vigor e tendo o Supremo Tribunal
Federal se manifestado pela constitucionalidade do
término do imposto sindical obrigatório, a vontade
do legislador não vem sendo respeitada. Diversos
artifícios, tais como negociações coletivas, assembleias
coletivas, estabelecimento de requerimentos de oposição,
vinculação do acesso a benefícios de negociações coletivas
ao pagamento de contribuições sindicais de toda natureza,
vêm sendo utilizados para ferir diretamente a intenção
do legislador e os direitos dos empregados brasileiros.
(EM nº 00026/2019 ME)
A medida provisória não foi convertida em lei e caducou, mas
não sem antes cumprir seu intento de continuar com o processo
de desestruturação das entidades sindicais, que recorrem à
justiça e em muitos casos tiveram seus direitos reconhecidos 5.
E assim, sem um processo legislativo mais complexo, tal
qual de uma Emenda Constitucional; e sem um debate efetivo
com a sociedade e os seguimentos realmente afetados, como
exigiria alterações tão incisivas, essas alterações legislativas
foram introduzidas, sem o cumprimento das promessas de
modernização das relações trabalhistas e geração de empregos,
causando, ao revés (ou propositalmente), a fragilização das
relações de emprego, ao desviar temas importantes para a
negociação individual, sem, no entanto, garantir a paridade
de armas para os dois lados da negociação, que permanecem
e permanecerão desiguais em todos os aspectos, só que agora,
um dos lados não pode mais com uma entidade estruturada
ao seu lado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lógica do período pós escravagista, de desvalorização do
trabalho braçal não foi plenamente afastada, razão pela qual o
trabalho demorou para ser visto, ou talvez até hoje não seja visto,
como um instrumento de concretização da dignidade humana,
e seja mais facilmente admitido como uma forma de exploração
do homem pelo homem, considerando a manutenção de postos
de ―trabalho‖ precários.
Essa sistemática pode ser percebida pelo espaço destinado
ao tema pelas Constituições Federais. O tema só passou a ser
tratado a partir da Constituição de 1934, visto que a Constituição
de 1824 ainda era do Império e escravocrata, não muito diferente
da 1ª Constituição da República, de 1891, promulgada pouco
tempo após a abolição da escravatura, em uma sociedade que
não havia abolido o conceito da escravidão.

Os quase 400 anos de escravidão não seriam simplesmente
apagados com a Lei Áurea. A lógica com regime foi se
perpetuando no tempo, com a manutenção do trabalho dos
negros e seus descendentes, em detrimento dos imigrantes dos
diversos países, que para cá vieram.
Essa mão-de-obra objetificada seguiu sendo precarizada
sob a influência da Revolução Industrial, sendo submetido à
jornadas exaustivas, recebendo com contrapartidas salários vis.
Esse cenário mostrou-se um terreno fértil para o nascimento da
luta por melhores condições de trabalho. Que por sua vez, foi solo
fértil para um oportunismo histórico do então Presidente Getúlio
Vargas, assimilação da ideologia do trabalhismo, se tornando
um populista, mais conhecido como o ―pai dos pobres‖.
A luta dos trabalhadores que passou a ser organizada, e
por consequência, sindicalizada, passou a ser maior do que o
governante que tentou apagá-la. A intervenção do estado foi
marcante naquele período, e se intensificou durante a Ditadura
Militar.
A Constituição de 1988 trouxe a expressa previsão de direitos
trabalhistas nos arts. 7º e 8º, que por alguns anos pareceram
intocáveis. No entanto, a história mostra que durante os 14
anos de governo de esquerda, os amantes do liberalismo cego
se articulavam, e aproveitando da cisão que processo natural
de discordância causou nos movimentos sindicais, acabou por
enfraquecê-los.
Assim, imediatamente após a queda da Presidente Dilma
Rousseff, valendo-se do clima de instabilidade política, a partir de
um pequeno projeto de autoria do Poder Executivo, a Câmara dos
Deputados aprovou um substitutivo que deu origem à Reforma
Trabalhista.
Sem tempo hábil para debates abertos e profundos, os
representantes do capital, e não do povo, defendendo interesses
eminentemente patronais, conseguiram ressuscitar a lógica
da precarização do trabalho e facilitação da exploração,
desconsiderando todo o enredo que levou os direitos trabalhistas
e reconhecimento dos sindicatos aos status de proteção
constitucional.
Foi necessário então criar outra narrativa, a de modernização
e flexibilização das relações trabalhistas, fazendo com que os
preceitos antes aplicados, fossem vistos como arcaicos e entraves
do crescimento. A difusão dessas ideias foi capaz de dissociar os
preceitos existentes, da noção de dignidade da pessoa humana.
Abandonada a vinculação do protecionismo estatal ao
trabalhador e valorização e não intervenção estatal dos sindicatos
tornou-se mais fácil alterar os conceitos e direitos trabalhistas,
sem que fosse necessário alterar o texto constitucional.
A Lei nº 13.467/2017 promoveu alterações substanciais
nas relações trabalhista, contrariando inúmeros dispositivos
constitucionais, e até mesmo a noção sob a qual foi concebida,
de promoção da negociação coletiva, trazendo para o campo da
negociação individual tudo quanto pôde, como que para afastar
o gnu da manada para facilitar o ataque.
O período de tramitação e posterior aprovação foram
períodos de deliberado enfraquecimento da atuação sindical,
que via de consequência, levou ao enfraquecimento das relações

Justiça mantém descontos para sindicatos em folha: As primeiras duas decisões de juízes federais sobre ações de inconstitucionalidade contra a Medida
Provisória 873/19 foram favoráveis aos sindicatos.
5

Ministério Público do Estado do Goiás: Procuradora manifesta pela inconstitucionalidade de lei que nega desconto de contribuição sindical em folha.
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trabalhistas, maior ferramenta de flexibilização dos Preceitos
Constitucionais Trabalhistas e melhor caminho para o desmonte
dos Direitos Humanos, tudo isso, sem alterar uma linha do
texto constitucional.
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ARTIGO 8

O DIREITO AO ESQUECIMENTO DEVE SER
ESQUECIDO? UMA ANÁLISE DO INSTITUTO À LUZ
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1010606
FLÁVIA DANIELLE PEREIRA BEZERRA SAULO
falta

AUGUSTO REIS DA SILVA FILHO
falta

RESUMO: O artigo em questão vem na tentativa de compreender melhor o direito ao esquecimento e explanar se o mesmo tem que ser ignorado do nosso
ordenamento jurídico em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 1010606 no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF. O direito ao esquecimento
era, até então, considerado desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais da intimidade, privacidade, honra e
imagem, os chamados direitos de personalidade. A sua utilização vinha sendo questionada por colocar em xeque e em rota de colisão direitos fundamentais
que são bem caros aos regimes democráticos, em suma os direitos ou liberdades comunicativas, a liberdade de imprensa, de informação e de expressão e os
direitos de personalidade. No caso de embate, imperiosa a busca por alternativas para o deslinde do conflito, que, no caso, seria a técnica da ponderação.
Em que pese isso, o Pretório Excelso deliberou optando pela não conciliação do direito ao esquecimento com a Constituição Federal. O presente trabalho
utilizar-se-á de pesquisa propriamente qualitativa, dos tipos levantamento/diagnóstico e análise de arquivos, por meio basicamente da técnica de análise
documental, com pesquisa doutrinária em livros e artigos científicos em meios eletrônicos.
Palavras-chave: Direito ao esquecimento; STF; STJ; RE 1010606.
ABSTRACT:The article in question comes in an attempt to better understand the right to be forgotten and to explain whether it has to be ignored from our
legal system due to the judgment of Extraordinary Appeal 1010606 in the scope of the Federal Supreme Court - STF. Until then, the right to be forgotten was
considered a consequence of the principle of human dignity and the fundamental rights of intimacy, privacy, honor and image, the so-called personality rights.
Its use had been questioned for putting in check and on a collision course fundamental rights that are very dear to democratic regimes, in short, communication
rights or freedoms, freedom of press, information and expression and personality rights. In the case of a clash, the search for alternatives to resolve the conflict is
imperative, which, in this case, would be the technique of weighing. In spite of this, the Pretorio Excelso decided to opt for not reconciling the right to be forgotten
with the Federal Constitution. The present work will use a strictly qualitative research, of the survey/diagnosis and file analysis types, basically through the
document analysis technique, with doctrinal research in books and scientific articles in electronic media.
Keywords: Right to be forgotten; STF; STJ; RE 1010606

1 INTRODUÇÃO

O

tema direito ao esquecimento configura um assunto
que vem sendo muito debatido na contemporaneidade.
Isso vem ocorrendo, sobretudo, por conta da era da
superinformação vivenciada atualmente, marcada por um
excesso de propagação de dados de forma quase automática,
através dos mecanismos eletrônicos, principalmente da Internet
e das redes sociais.
Em síntese, no decorrer do artigo pretende-se responder
o seguinte questionamento: O direito ao esquecimento deve
ser esquecido diante do recente julgado no bojo do Recurso
Extraordinário 1010606?
A hipótese para o questionamento é a de que, apesar da
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF que não considerou
o direito ao esquecimento compatível com a Constituição
Federal, o referido julgado abordou apenas uma das dimensões
concernentes ao direito em questão, que, conforme se sabe,
possui inúmeros desdobramentos. Tal conteúdo, considerando
os inúmeros aspectos possíveis, certamente será alvo de debates
novamente na esfera dos Tribunais Superiores.
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Isso porque quando existe a divulgação de notícias que ferem
sobremaneira atributos individuais da pessoa, como no caso de
fatos relativos ao campo penal, por exemplo, ocorre um claro
choque entre os direitos inatos dos indivíduos e as liberdades
relacionadas à comunicação, dando azo para muitas discussões.
O presente estudo tem como justificativa a busca pela
compreensão a respeito de um tema que vem sendo discutido
de forma tão recorrente nos últimos anos. E também pelo fato
da grande discussão acerca da possível aplicação e aceitação do
direito ao esquecimento no direito nacional, malgrado inexistir
um marco legal que o regulamente e pela recente decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
O trabalho traz como objetivo geral a análise do direito
ao esquecimento à luz do entendimento proferido nos autos
do Recurso Extraordinário 1010606. Já como objetivos
específicos, na tentativa de uma melhor assimilação do
conteúdo, antes de tudo faz-se uma apresentação acurada
sobre o direito ao esquecimento, abordando conceitos e
histórico. Também se ocupou o presente artigo de esmiuçar
o Recurso Extraordinário 1010606, demonstrando os motivos
que fizeram o Supremo Tribunal Federal - STF a decidir dessa

maneira, demonstrando por fim, se o direito ao esquecimento
deve ser esquecido no Brasil.
A metodologia utilizada foi basicamente a pesquisa
propriamente qualitativa, dos tipos levantamento/diagnóstico
e análise de arquivos, por meio da técnica de análise documental,
com pesquisa doutrinária em livros e artigos científicos em
meios eletrônicos.
Como é cediço, os meios de comunicação são reconhecidos
como responsáveis pela frenética dispersão de dados,
proporcionando o acesso de tais fatos a um número incontável
de pessoas em pouco espaço de tempo. O direito ao esquecimento
vinha até então como uma espécie de guarda-chuva para barrar
a divulgação de informações, desde que considerados os limites
de cada direito, tendo o cuidado de não exaurir o direito à
informação e ao mesmo tempo salvaguardar os direitos de
personalidade.
O direito em questão possuía assento constitucional e
legal, considerado uma consequência do direito à vida privada,
intimidade e honra garantidos pela Carta Magna em seu preceito
5º, inciso X e pelo Código Civil em seu artigo 21. O direito ao
esquecimento também era reputado como um defluência do
princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo
1º, inciso III da Constituição Federal.
O objeto de estudo do presente artigo primeiramente se atém
em saber aspectos conceituais e de índole histórica sobre o direito
ao esquecimento, no intuito de contextuar e compreender o
conteúdo, disposto no primeiro capítulo. No decorrer do capítulo
dois pretende-se elucidar o respaldo dado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF para decidir pela incompatibilidade do direito
ao esquecimento com o ordenamento jurídico pátrio. Ao final,
o capítulo três versa sobre os pontos que demonstram dever o
direito ao esquecimento ser esquecido de vez ou não no Brasil.

2 O DIREITO AO ESQUECIMENTO
O direito ao esquecimento tem sido alvo constante de debates
tanto no campo acadêmico quanto na seara judicial. Isso tudo
pelo fato da indefinição, até então, dos rumos da possibilidade de
aplicação e conformação do respectivo direito no ordenamento
pátrio e também em razão dos constantes avanços no campo
tecnológico, vivenciados nos últimos anos.
O instituto demanda certa dificuldade quanto à sua
conceituação, mas alguns autores já se ocuparam na busca da
sua definição. Ressalte-se a concepção dada por Dotti (1998,
p. 300):
O direito ao esquecimento consiste na faculdade de a
pessoa não ser molestada por atos ou fatos do passado
que não tenham legítimo interesse público. Trata- se do
reconhecimento jurídico à proteção da vida pretérita,
proibindo-se a revelação do nome, da imagem e de outros
dados referentes à personalidade.
Segundo o entendimento doutrinário de Schreiber (2013,
p.170), o direito ao esquecimento (diritto all’oblio) advém
historicamente da seara das condenações criminais, como
uma forma de proteção da pessoa, assegurando o direito à
ressocialização e regresso do mesmo no seio social, de modo a
impedir a incriminação perpétua mesmo após o indivíduo já
ter cumprido sua pena.

O debate a respeito do direito ao esquecimento não é
algo relativamente novo. Existem diversos cases que já foram
questionados no cenário estrangeiro no que tange aos conflitos
existentes entre as liberdades comunicativas e os direitos
de personalidade, envolvendo principalmente questões de
cunho criminal.
Conforme entendimento exarado por Boldrini (2016), o
caso pioneiro que trata do direito ao esquecimento é o chamado
Red Kimono ou caso Melvin vs. Reid, transcorrido na Califórnia,
nos idos de 1931. Em resumo, cuida-se de pleito indenizatório
requerida por Bernard Melvin, esposo de Gabrielle Darley.
Darley, enquanto garota de programa, esteve enredada em
um caso de homicídio, em 1918, tendo sido posteriormente
inocentada. Ela deixou a profissão e se casou com Bernard. Seu
marido, inconformado com a exposição da vida de sua esposa
retratada no filme Red Kimono, resolveu postular reparação sob
a alegação de violação da vida privada e intimidade de Gabrielle.
O Tribunal californiano acatou o pedido feito por ele, ressaltando
que aquilo que ocorreu no passado não pode acompanhar para
sempre a pessoa, de forma a impossibilitar a personalidade e
afetar a sua imagem e o convívio no âmbito social, admitindo,
pois, aqui, o direito ao esquecimento.
O caso conhecido como Luth, que se deu na Alemanha, em
meados do ano de 1958, tornou-se em um dos mais importantes
julgados sobre direitos fundamentais. O enredo explanado por
Sankievicz (2013, p. 91-92) se desenvolve da seguinte forma:
o presidente do clube de imprensa de Hamburgo, Eric Luth,
em decorrência da abertura do festival de cinema ocorrido na
Alemanha, fez uma solicitação explícita de boicote em relação
ao filme de autoria de Veit Harlan, diretor que vinha tentando
retorno na carreira. Harlan se dedicou em produzir filmes com
teor antissemita no decorrer do período nazista. Em razão de
tal clamor, algumas companhias de cinema ingressaram na via
judicial postulando que Eric Luth fosse impedido de se manifestar
e dessa forma promoveram boicote ao filme. Os requerimentos
foram acolhidos liminarmente, coibindo Eric a prosseguir com
pedidos de tal natureza.
Ainda segundo o referido autor, as liminares foram cassadas
pelo Tribunal Constitucional alemão, que considerou duas
questões bastante interessantes: se os direitos ditos fundamentais
podem ter efeitos nas relações particulares e qual o método
de ponderação deve ser aplicado na colisão existente entre
a liberdade de expressão e outros direitos de mesmo valor
fundamental. Quanto ao primeiro questionamento chegou-se
à conclusão que os direitos fundamentais sempre serão objetos
de atenção e relevância, mesmo nas relações ditas privadas. Em
relação ao embate, concluiu-se que a liberdade de expressão
configura a porta de entrada para que se exerça outros direitos
também fundamentais. De acordo com o Tribunal, Harlan não
detinha o poder de suprimir o seu passado e reiniciar tudo
de novo fingindo nada antes ter acontecido, já que os fatos
questionados por Eric configuram algo de relevante interesse
da sociedade em geral.
O caso Lebach ocorreu na Alemanha e de acordo com
Barroso (2004), versava sobre a viabilidade de exibição de um
documentário sobre um assassinato ocorrido anos antes, o dos
soldados de Lebach. Um dos condenados, que se encontrava
no fim de cumprimento de pena, receoso da exibição do
documentário produzido pela emissora de televisão ZDF
(Zwites Deutsches Fernsehen, ou Segundo Canal Alemão),
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procurou o Poder Judiciário alemão sob a alegação de que caso o
programa fosse transmitido corria o risco de manchar de forma
indiscriminada a sua honra, além de configurar óbice na sua
reintegração em sociedade e na sua ressocialização.
O requerente solicitava a suspensão da divulgação do referido
documentário. O pedido de liminar suscitado pelo condenado
foi negado pois, tendo sido ele descrito como um dos envolvidos
no delito, se transformou em um protagonista das páginas da
história alemã, conferindo ao documentário então caráter
público. Restou entendido que a exposição do documentário
prevalece em detrimento da ressocialização. Inconformado
com o resultado, ele interpôs um recurso constitucional junto
ao Tribunal Constitucional alemão, alegando claro dano ao
princípio da dignidade da pessoa humana, que engloba inclusive a
possibilidade de reintegração da pessoa na sociedade. O Tribunal,
depois de intensos debates reformou a decisão ora atacada de
forma a deferir a liminar, de forma a inibir a transmissão do
referido programa, se o nome do autor fosse reportado.
Sankievicz (2013, p. 92) aduz que, em 1999, veio o caso
conhecido como Lebach II, em que um outro integrante do delito
cometido em desfavor dos soldados de Lebach demandou o veto
na propagação de um longa-metragem sobre o caso, realizado
pelo canal SAT1. Entretanto, nesse pleito a resolução ocorreu de
forma diversa, dando-se preferência em favor da liberdade de
expressão. O órgão julgador inferiu que o filme não se apropriou
do nome ou da imagem dos condenados do crime, não podendo
nesse caso proibir a sua veiculação.
O autor supramencionado ainda se ocupou de relatar o
caso Seldmayr. No ano de 1990 dois irmãos, Wolfgang Werlé
e Manfred Lauber, foram acusados de estarem envolvidos no
crime cometido contra a vida do ator alemão Walter Seldmayr.
Ambos foram sentenciados à prisão perpétua. Em 2007, após
verificarem inúmeras notícias veiculadas na web, sobretudo no
site Wikipedia, sobre o cometimento do crime em que figuravam
como autores do delito, os irmãos, já gozando da liberdade
condicional, decidiram ingressar na justiça na tentativa de
tentar remover os dados que relacionavam seus nomes ao crime
cometido. Utilizaram-se, pois do fundamento considerado no
julgamento do caso Lebach I, quais sejam, o de salvaguarda à
privacidade e à ressocialização.
O Tribunal decidiu pelo não provimento do requerimento
feito pelas partes, não admitindo a retirada de conteúdos já
existentes na rede mundial de computadores. Em que pese tal
decisão, entendeu o Tribunal que é possível que a pessoa requeira a
retirada de conteúdo dessa natureza somente quando da divulgação
de notícias verdadeiras onde a lesão gerada para a parte configurar
de grande relevância em detrimento do interesse público presente
na exposição dos fatos. A propagação de fatos expondo pessoas que
se envolveram em delitos se encaixa no conceito de acontecimentos
atinentes à contemporaneidade. Ressaltou ainda que os delitos
dessa natureza atingem a sociedade de tal modo que passa a se
admitir a exteriorização das circunstâncias nos exatos termos de
como aconteceram, além de permitirem revelar as causas para
tal fim e quem os cometeu. O simples passar do tempo não tem
o condão de proporcionar ao acusado a oportunidade de retirar
os dados já existentes na Internet.
O Tribunal até argumenta que a veiculação de um
documentário divulgado momentos antes do cumprimento
da pena se tornaria bem mais ofensivo para o indivíduo que
a existência de notícias impressas. O direito de personalidade

80

CADERNO JURÍDICO DA ESA

conferido aos seres humanos, por si só, não é capaz de garantir
a ela a viabilidade de remoção dos conteúdos já postados e
existentes na rede. O modo fácil com o qual se obtém informações
que podem ultrajar a honra de uma pessoa na web não influi
em nada para que seja esta apagada. A permanência de notícias
dessa natureza nos bancos de dados é possível quando estas forem
antigas e não novas, de forma a minimizar os riscos de causar
maiores malefícios ao indivíduo e ofender os seus direitos de
personalidade, garantindo-se, dessa forma, uma consonância
entre as liberdades comunicativas e os direitos de personalidade,
sobretudo da privacidade.
Adiante, merecem atenção outros dois casos que tiveram
como pano de fundo o direito ao esquecimento. Senão vejamos.
Lima (2013) tratou de narrá-los e o primeiro caso, conforme
ele, se desenrolou da seguinte maneira: em 1983, na Suíça, o
canal Sociedade Suíça de Rádio e Televisão pretendia criar
uma espécie de documentário em relação à um indivíduo
que foi acusado por assassinato no ano de 1939, tendo sido
condenado à pena de morte. Um dos descendentes do condenado
procurou a justiça no intuito de proibir a divulgação da obra,
alegando que a divulgação do documentário poderia afetar
a sua privacidade. Nesse diapasão, o Tribunal Federal Suíço,
quando do julgamento, reconheceu a inexistência de um direito
ilimitado ao esquecimento, que embaraçaria a busca pelos fatos
de interesse histórico, concedendo a possibilidade de produção
e divulgação do documentário.
O caso da Bélgica, por sua vez, ocorrido no ano de 2001,
trata da deliberação feita pelo Tribunal Civil de Bruxelas, na
qual ficou estabelecida a impossibilidade de veiculação de um
programa televisivo do canal RTL-TVI. O referido programa,
que se tratava na verdade de um filme, abordava a reconstituição
do esforço de fuga despendido pelo encarcerado Pedro C., que
restou frustrada. Ele foi sentenciado à pena de morte, no entanto,
tal pena foi convertida para a de prisão perpétua. Acontece
que, o canal RTLTVI quando da feitura do citado filme, lançou
mão tanto de imagens reais quanto reconstruídas. O filme foi
divulgado no de 1993.
Em razão disso, o encarcerado suscitou existir afronta aos
seus direitos de personalidade, vez que não concedeu autorização
para a difusão de sua imagem na obra. Intentou pedido de
reparação civil por danos morais bem como a reexibição do
filme. O órgão julgador entendeu que ao condenado é permitido
efetivar o direito à imagem e à privacidade, podendo também
se utilizar do direito ao esquecimento. Impõe-se certa limitação
ao uso que é feito das imagens do preso após o desinteresse
durante o escoar do tempo, possibilitando ao mesmo que ele
próprio postule a sua retirada do espaço público quando pretende
ressocializar-se.
O caso do espanhol Mario Costeja González configura
uma das discussões mais conhecidas envolvendo o direito ao
esquecimento. Conforme Nascimento (2017) trata-se de uma
discussão existente entre a Google Spain SL e a Google Inc versus a
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja
González. Foi a partir desse precedente que o Tribunal de Justiça
da União Europeia (TJUE) passou a utilizar a expressão “direito
ao esquecimento”, nos idos de 2003, anuindo com a possibilidade
de retirada de dados pelos sites de buscas, deixando de apresentar
resultados indesejados.
Voltando ao case em questão, a lide existente versava sobre
a divulgação de dados do advogado Mario Costeja Gonzáles,

em relação à divulgação de uma notícia da hasta pública de seu
apartamento por conta de dívidas junto à Seguridade Social
espanhola. A notícia teria sido publicada, em 1998, por duas
vezes na versão impressa do jornal, tendo sido também publicada
na versão eletrônica do jornal na Internet. O senhor Gonzáles
já até tinha quitado a dívida em questão. No entanto, sempre
que se submetia o seu nome à pesquisa, a notícia da venda da
casa aparecia.
Diante disso, após requerer a remoção do conteúdo junto a
Google Spain, o senhor González entrou com uma reclamação
junto a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
pleiteando pela remoção dos dados ou alternativamente, pela
modificação da informação, tendo como fito atravancar a
exibição de seu nome atrelado a essas informações. O julgamento
da presente demanda se deu em 13 de maio de 2014, tendo
triunfado a aplicação do direito ao esquecimento ao caso, com
a responsabilização dos sites de busca pelo processamento
dos dados pessoais resultantes após a pesquisa. O direito ao
esquecimento, no caso em questão, possuía maior relevo que o
direito à informação. Deveria ser feito um exame de cada caso
concreto para definir se determinada notícia tem um contexto
atual ou não. Não sendo o caso de circunstância recente, não
deveria perdurar no acervo de dados.
No cenário nacional também já existiram debates em
relação ao direito ao esquecimento. No entanto, nesses casos,
não se utilizava propriamente desse termo reconhecido tal qual
ele é hoje. Os fatos envolvendo Doca Street, caracterizam um
dos casos mais emblemáticos sobre a discussão do direito ao
esquecimento no Brasil.
No ano de 2003, o programa Linha Direta/Justiça da emissora
Rede Globo de Televisão noticiou o crime de homicídio da
socialite Ângela Diniz, que se deu em 30 de dezembro de 1976,
em Búzios no estado do Rio de Janeiro. Diante disso, o autor
do crime, Doca Street, então namorado de Ângela à época, em
razão da divulgação de seu nome e imagem decidiu ingressar
na via judicial requerendo ação de reparação civil contra a
TV Globo. Aduziu que já havia cumprido sua pena estando
devidamente reintegrado em sociedade e que a exposição do
programa danificaria a sua imagem, e que, por isso, tinha o direito
em cair no esquecimento. Doca Street teve a sua absolvição
decretada quando do tribunal do Júri em 1979. No entanto,
teve sua sentença revertida, restando uma pena de 15 anos de
prisão no segundo júri em 1981.
Em primeira instância, em 2003 restou exarado o
entendimento de que houve exagero na produção e apresentação,
já que realizado um programa e não simplesmente uma
reportagem, não restando que se falar, pois, em liberdade de
imprensa. A liminar requerida foi acatada de modo a coibir
a apresentação do famigerado programa. Diante disso, a TV
Globo interpôs agravo de instrumento, que restou acatado, de
modo a autorizar a divulgação deste. Quanto ao julgamento da
indenização por danos morais, a 5ª Câmara do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro reformou a sentença que havia concedido o
direito à indenização de 250 mil reais a Doca Street, tendo sido
utilizado o argumento de que a liberdade de expressão do canal
televisivo teria que ser garantida, por conta das limitações feitas
por ela, quando da construção do programa, se atendo a relatar
os fatos apenas com base nas provas documentais existentes.
No Brasil o tema direito ao esquecimento ganhou maior
destaque a pouco tempo atrás, em virtude do lançamento dos

enunciados 531 e 576 do Conselho da Justiça Federal. Em que
pese tais enunciados não possuírem carga de norma, tem o
condão de inspirar nas decisões tomadas pelos mais diferentes
tribunais pátrios.
O enunciado 531, aprovado e divulgado na VI Jornada
de Direito Civil, em 2013, aduz que: “A tutela da dignidade da
pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao
esquecimento”. Faz referência ao artigo 11 do Código Civil, que
trata dos direitos de personalidade e possui como justificativa as
crescentes lesões causadas aos indivíduos por conta das massivas
tecnologias de informação existentes atualmente. O enunciado
alude que o direito ao esquecimento é derivado da seara criminal,
como um direito dado à pessoa que foi condenada de se reintegrar
e ressocializar.
O enunciado 576 por sua vez, proposto na VII Jornada
de Direito Civil, em 2015, enuncia o seguinte: “O direito ao
esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória”.
O tipo legal relacionado ao enunciado é o previsto no artigo 21
do Código Civil, que versa sobre a vida privada. Tal enunciado
veio na tentativa de complementar o enunciado 531 na
perspectiva de confirmar o direito ao esquecimento no nosso
ordenamento jurídico, como um direito próprio da pessoa que
se reputa prejudicada em razão da difusão de dados atinentes
à sua individualidade, que não deseja que sejam revelados, que
quer esquecer.
Ainda no ano de 2013 o tema direito ao esquecimento
ganhou maior relevo com o julgamento do Recurso Especial
1.335.153/RJ e do Recurso Especial 1.334.097/RJ, ambos de
relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão.
Em que pese a discussão dos dois recursos ser sobre o direito
ao esquecimento tratarem da divulgação de fatos criminosos
no programa Linha Direta Justiça, da TV Globo, eles guardam
algumas diferenças pontuais.
O Recurso Especial 1.334.097/RJ se desenrola assim: J. G. de
F. ingressou com um pleito indenizatório contra a TV Globo, no
valor de 300 salários-mínimos. A parte autora estava envolvida
como um dos participantes dos homicídios ocorridos na Chacina
da Candelária, ocorrida no ano de 1993, na cidade do Rio de
Janeiro. Ele participou do Tribunal do Júri, no entanto, teve sua
absolvição, por negativa de autoria, decretada. Aduziu que a rede
Globo o procurou no intuito de entrevistá-lo para o programa
Linha Direta – Justiça, mas ele não aceitou participar por não
querer ter sua imagem atrelada ao crime quando da divulgação
do programa. No entanto, em junho de 2006 o programa foi ao
ar, retratando o autor como um dos envolvidos no ato criminoso,
tendo demonstrado, ao final, que ele foi absolvido.
Diante dessa exposição, de algo que já havia sido superado,
o autor e sua família começaram a ser olhados com desconfiança
onde moravam, havendo importunação e lesão aos seus direitos
à paz, ao anonimato e à privacidade. Além disso, a parte autora
ainda sofreu reflexos em sua profissão, não mais conseguindo
recolocação no mercado de trabalho após esse incidente. Foi
necessário despojar-se de seus pertences e se mudar para sua
segurança e de seus familiares e também para não ser morto. Em
razão disso, requereu ação indenizatória por conta da ilicitude
ocorrida quando da divulgação do programa, vez que não houve
o seu consentimento, tendo-lhe provocado intenso abalo moral
nesse sentido.
O juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/
RJ, sopesando o caráter público do programa e o direito
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ao esquecimento do autor julgou improcedente o pedido
indenizatório pleiteado. O autor apelou e no julgamento do apelo
houve a reforma da sentença, acatando-se o pleito indenizatório,
no entanto, com redução do montante solicitado de indenização
para 50 mil reais. A parte ré opôs Embargos infringentes, que
não foram acolhidos. Após isso, a Rede Globo opôs Embargos
de declaração, que também restaram denegados. Por fim,
interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
No Recurso Especial, a Globo argumentou violação aos artigos
333, inciso I e 535 do Código de Processo Civil e artigos 186, 188,
inciso I, 927 e 944 do Código Civil. Arrazoou a inexistência de
dever de indenizar, vez que não houve ilicitude apta a provocar
compensação, vez que a essência do entretenimento, em exteriorizar
fatos criminosos é corriqueiro tanto no Brasil quanto em outros
países. Também pondera não ter ocorrido invasão à privacidade e
intimidade do autor, em virtude de os acontecimentos narrados na
atração possuírem natureza essencialmente pública e de evidente
debate na sociedade, tendo inclusive sido revelado durante a
exibição que o recorrido fora inocentado.
Nesse diapasão, tornar-se-ia inadmissível a pretensão
suscitada pelo mesmo quanto ao argumento de haver uma
garantia de ser ignorado ou não levado em consideração, já que
na possibilidade de ser admitido o seu pedido, mitigar-se-ia o
direito à informação da recorrente. Salienta ser inviável expor o
contexto nos moldes de como ocorreu sem mencionar a parte, em
face de esta ter se tornado personagem importante no desenrolar
dos fatos. O fato de a pessoa ter sido indicada no crime, mesmo
que tenha sido absolvida em seguida, já é suficiente para reduzir
o direito à intimidade, sendo desnecessária a autorização de
sua imagem quando da apresentação do programa. Ao final,
reclama pela não constatação do dano moral suscitado ou então
seja declarada a exorbitância do valor pedido na indenização.
O presente Recurso foi recusado e, por isso, foi interposto
agravo. Nessa senda, por conta da decisão de provimento
tomada no Agravo 1.306.644, que possibilitou a alçada do
Recurso Especial, o objeto da ação foi levado à análise pelo
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, foi improvido, tendo
preponderado os direitos de personalidade do indivíduo
ofendido, possibilitando a ele o direito ao esquecimento ora
reivindicado.
O Recurso Especial 1.335.153/RJ, por sua vez, possui
discussão semelhante ao caso anterior, mas não diz respeito
ao autor de crime e sim aos familiares da vítima, que buscam o
resguardo do Poder Judiciário para verem deferida indenização
por danos morais, materiais e à imagem.
Figuram como autores da ação Nelson Curi, Roberto Curi,
Waldir Cury e Maurício Curi, devido à circulação do programa
Linha Direta Justiça, que trouxe à tona a barbárie realizada contra
a sua irmã Aída Curi, brutalmente assassinada no ano de 1958.
Alegam que o crime caiu no esquecimento com o decurso do
tempo, mas a transmissão do programa fez os mesmos reativarem
sentimentos passados aos autores, relembrando episódios que
eles querem esquecer. Aduzem ainda que, com isso, houve
exploração indevida da imagem de Aída Curi pela emissora, e
mesmo tendo sido alertada previamente sobre o desejo de não
ter os fatos rememorados, vez que a emissora usou a história
com o fito de alcançar grande visibilidade, tendo se locupletado
às expensas da imagem de sua irmã.
O juiz a quo julgou improcedentes os pedidos. Houve
interposição de Apelação pelos autores, mas a sentença foi
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mantida, vez que restou entendido haver inexistência de dano
aos familiares da vítima. Depois opuseram dois embargos de
declaração ambos não foram acolhidos. Por isso, interpuseram
em seguida Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
O presente Recurso Especial aponta violação aos artigos 14,
inciso V, 17, inciso IV e V, 18, caput, e parágrafo 2º, 131, 165,
286, incisos II e III, 302, 334, inciso IV, 436, 458, inciso II e 535
do Código de Processo Civil e artigos 12, 186, 884 e 927, caput
e parágrafo único do Código Civil, bem como artigos 6º, inciso
VIII e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteiam pelo
direito ao esquecimento do crime ocorrido há mais de cinquenta
anos, que foi reavivado com a divulgação do programa. O recurso
em questão teve seu seguimento negado. E, por conta disso,
interpuseram Agravo, tendo sido acatado, de forma a permitir
uma análise mais atenta da questão posta em discussão.
Por maioria, o Recurso Especial foi negado tendo prevalecido
o entendimento de que, em casos históricos, o direito ao
esquecimento deve ceder lugar à liberdade de imprensa, visto
que, quando o programa retratou o caso, deu maior relevo ao
delito e não à imagem da vítima. É praticamente inconcebível a
ideia de historiar fatos atinentes a um delito que chocou o país
sem elencar o nome da vítima.
Houve a interposição de Recurso Extraordinário junto ao
STF, tendo sido inclusive reconhecida a repercussão geral.
Ainda não há que se falar na existência de um preceito
legal relativo ao direito ao esquecimento na ordem jurídica
brasileira. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014),
importante demarcação a respeito da regulação da Internet no
direito pátrio, traz em seu artigo 7º, inciso X, na qualidade de
um direito e garantia do usuário, expressamente o direito ao
esquecimento, a saber:
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes
direitos:
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver
fornecido a determinada aplicação de internet, a seu
requerimento, ao término da relação entre as partes,
ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros
previstas nesta Lei;
Não obstante, a norma supramencionada apenas se refere
aos acontecimentos ocorridos na web, não abarcando os outros
meios de comunicação em massa.
Uma vez entendido todos os aspectos que rodeiam o direito
ao esquecimento importante destacar a hodierna deliberação do
Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário
1010606, que julgou o instituto do direito ao esquecimento
incompatível com a Constituição Federal. Senão vejamos.

3 ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
1010606
O Recurso Extraordinário 1010606 trata-se, em suma, de
recurso interposto em razão de acórdão proferido pela 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ
que negou provimento à apelação em que os irmãos de Aída
Curi pleiteavam ação indenizatória com pedido de reparação
material por conta da utilização de imagens da irmã já falecida
no programa Linha Direta: Justiça

O Recurso Extraordinário 1010606 teve seu julgamento
concluído em 11 de fevereiro de 2021, onde os Ministros da
Corte Suprema, em sessão plenária, sob a Presidência do Senhor
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, negaram provimento
ao Recurso Extraordinário e desconsideraram o pedido de
reparação de danos formulado contra a TV Globo.
O julgado configura o Tema 786 em sede de Repercussão
Geral - Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil
quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.
O Recurso Extraordinário pondera, com esteio nos artigos 1º,
inciso III, 5º, caput, incisos III e X, e 220, § 1º, da Constituição
Federal, a possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a
aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil, considerando
a harmonização dos princípios constitucionais relacionados às
liberdades comunicativas versus o princípio da dignidade da
pessoa humana, a honra e da intimidade.
Foram 9 votos contra 1, restando fixada a seguinte tese:
“É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao
esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão
da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos
e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação
social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no
exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser
analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais
– especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem,
da privacidade e da personalidade em geral – e das expressas e
específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.
Os irmãos de Aida Curi pretendiam reparação cível pela
exibição do programa, transmitido pela emissora Globo após
50 anos do cometimento do delito, aduzindo que a mesma teria
se valido da história para se enriquecer. Ressaltaram que com a
exibição do programa houve o revolvimento de dor e sofrimento.
De acordo com o entendimento do Pretório Excelso, o
ordenamento jurídico pátrio não comporta o direito ao
esquecimento. Em sua argumentação, o relator decidiu que a
admissão e uso do referido direito viola a liberdade de expressão.
Nas palavras dele,
Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo
como restrição à divulgação de informação verdadeira,
licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados
nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo
pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de
expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas de
ponderação judicial.
Destaque ainda dado para as razões de decidir da ministra
Carmém Lúcia, que votando pelo não provimento do recurso
afirmou a impossibilidade de retirar do ordenamento jurídico
pátrio, de forma irrestrita uma norma capaz de elidir a liberdade
de expressão, constrangendo os demais preceitos relacionados aos
fatos históricos. Destacou também a importância dada ao princípio
da solidariedade que deve existir entre as gerações, alegando ser
impossível uma geração negar à futura o acesso à história.
O Ministro Ricardo Lewandowski, frisou que a liberdade de
expressão se apresenta como um direito de grande relevância,
próprio dos regimes democráticos. Defende que, em caso de
reconhecimento do direito ao esquecimento cada caso deve ser
averiguado e contrabalanceado, através da ponderação, direitos

relacionados à comunicação e os direitos de personalidade.
Lado contrário, o Ministro Gilmar Mendes, que votou pelo
parcial provimento do recurso, exarou que a externalização de
dados degradantes ou invasivos de determinada pessoa gera
dever de indenizar mesmo com a existência de finalidade pública,
social ou histórica. Concorda que deve haver ponderação, no
intuito de saber, ao final, qual direito deverá se sobrepor em
cada caso concreto.
O Ministro Nunes Marques, assim como o Ministro Gilmar
Mendes, concordou com o pedido de indenização pleiteada
pelos recorrentes. Segundo ele,
Não é possível extrair-se diretamente da Constituição
Federal de 1988 o chamado ‘direito ao esquecimento’.
Eventuais danos materiais ou morais causados por abuso
do direito de informar ou de indexar informações devem
ser apurados ‘a posteriori’, à luz dos elementos empíricoprobatórios do caso concreto, e tendo em conta o disposto
nos arts. 5º, incisos IV, V, IX, X e XIV, 220, § 1º, e 221,
IV, da Constituição Federal.
Já o Ministro Marco Aurélio também seguiu o relator e
invocou, em seu voto, o artigo 220 da Constituição Federal que
enuncia o seguinte: “A manifestação do pensamento, a criação,
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
nesta Constituição”. De acordo com ele, os meios de comunicação
detêm o encargo de veicular os fatos.
Segundo o Ministro Luiz Fux, ainda que tenha julgado pelo
não provimento do recurso ressaltou o entendimento de que
o direito ao esquecimento advém do princípio da dignidade
da pessoa humana, enfatizando ser necessária a aplicação da
ponderação na tentativa de solucionar o embate existente entre
as normas constitucionais. Mas alegou que os dados que foram
expostos na televisão são notórios, já tendo caído em domínio
público.
Edson Fachin, por sua vez, votou pela parcial procedência
da ação de forma a reconhecer a existência de um direito ao
esquecimento no ordenamento constitucional brasileiro, não
considerando a sobreposição da vontade dos requerentes às
liberdades de cunho comunicativo.
A Ministra Rosa Weber, seguindo o relator, realçou que:
“Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem imaginação,
e sem história”.
O Ministro Barroso teve de se manifestar sua suspeição,
diante da representação, no passado, como advogado da parte.
O Ministro Alexandre de Moraes afirmou o seguinte:
Os fatos narrados são reais, concretos e ocorreram
no passado. Foram recontados no presente, em que
pese, repito, o sensacionalismo, de maneira séria, lícita
e objetiva. Não houve, por parte da recorrida, uma
narrativa ilícita, uma deturpação dos atos, uma narrativa
mentirosa, desatualizada, exagerada. Não houve, portanto,
desrespeito ao binômio liberdade e responsabilidade.
Diante de todo o exposto, o próximo capítulo analisará se
o direito ao esquecimento deve ser esquecido do ordenamento
jurídico pátrio ou não.
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4 O DIREITO AO ESQUECIMENTO DEVE SER
ESQUECIDO?
O Recurso Extraordinário 1010606 teve seu julgamento
concluído em 11 de fevereiro de 2021, tendo sido exarado o
entendimento de não conciliação do direito ao esquecimento
com a Carta Magna, surgiram inúmeros questionamentos sobre
se esse direito deve ser esquecido ou não no Brasil.
Rememorando o caso que foi julgado, os irmãos de Aida Curi
pleitearam reparação civil e material contra a TV Globo, alegando
que a emissora utilizou da imagem de sua irmã indevidamente
quando da exibição do programa Linha Direta Justiça.
Como é cediço, o direito ao esquecimento surgiu no âmbito
dos contextos criminais, como uma espécie de escudo de defesa
em relação às possíveis mostras de casos que pudessem vir a
atrapalhar a sua ressocialização e reabilitação criminal, impedindo
a continuidade da vida da pessoa após a sua condenação. No
Brasil, em alguns dos casos mais emblemáticos já discutidos
tendo como pano de fundo tal temática, estão os casos Doca
Street e o discutido em torno da Chacina da Candelária, onde
os respectivos lesados requereram indenização por verem a
eternização de fatos pretéritos impedirem a continuidade de
suas vidas.
Já o Recurso Extraordinário 1010606, mesmo dizendo
respeito também a fatos criminosos guarda um viés diferenciado
dos demais julgados acima destacados. Os requerentes da ação
indenizatória são os parentes de Ainda Curi, vítima de um crime
bárbaro. A conjuntura, pois, dos âmbitos de debate são distintos.
Depreende-se ter sido bastante adiantada a tomada de decisão
do Supremo Tribunal Federal em optar pela incompatibilidade
do direito ao esquecimento com a Constituição Federal. A essa
constatação se atribui o fato de o questionamento a respeito
do direito ao esquecimento abarcar conteúdo da esfera penal
e cível, havendo um claro choque entre os direitos atinentes às
liberdades comunicativas e os direitos de personalidade.
Os âmbitos de discussão são inúmeros e por isso mesmo é que
se pode afirmar que mais cedo ou mais tarde questionamentos de
cunho diverso, sobre o mesmo nome ou sob nova terminologia,
aparecerão nas Cortes, de forma a revolver toda a matéria já
discutida, possibilitando ou não novo entendimento. Até mesmo
pelo fato de o Supremo Tribunal Federal - STF ter declarado na
tese fixada que “Eventuais excessos ou abusos no exercício da
liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso
a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente
os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da
personalidade em geral – e das expressas e específicas previsões
legais nos âmbitos penal e cível”.
Caberá a nós aguardamos para verificar se o direito ao
esquecimento será ou não esquecido. No entanto, na nossa
visão, o referido direito encontra-se adormecido e, a qualquer
momento, poderá se tornar alvo de discussão novamente no
âmbito dos Tribunais pátrios.

privacidade das pessoas, proporcionando a perpetuação das
notícias mesmo contra a vontade daquele que foi exposto.
O derecho al olvido - termo cunhado em espanhol pelo qual
também se apresenta o direito ao esquecimento se revela um
tema ainda polêmico, ainda mais pelo fato de não se ter, ainda,
preceito legal que o abarque, bem como por conta da recente
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a
não compatibilização da sua existência no ordenamento jurídico
pátrio.
O direito ao esquecimento manifesta-se como guarida
atribuída ao indivíduo que tem dados sobre ele revelados. Essas
informações, mesmo que antigas e destituídas de caráter público
recente, são capazes de fazer com que a pessoa seja discriminada
pelos seus semelhantes, gerando desconforto.
O direito ao esquecimento até o julgamento do Recurso
Extraordinário, que declarou a sua incompatibilidade com a Carta
Maior, possuía resguardo no direito pátrio, sendo considerado
como uma decorrência do direito à vida privada, intimidade e
honra. Isso está muito bem delineado no artigo 5º, inciso X da
Constituição Federal e no artigo 21 do Código Civil.
O entendimento até então sedimentado era de que
a divulgação de informações fazia surgir um conflito entre
direitos fundamentais de mesmo status constitucional, quais
sejam o direito ao esquecimento, considerado corolário dos
direitos de personalidade como direito à honra, à privacidade
e à intimidade de quem teve dados expostos e a liberdade de
expressão, comunicação e imprensa.
Não obstante o destaque e a predileção pelas liberdades
relacionadas à comunicação, elas não são de fato absolutas, visto
que possuem limitações impostas pela própria Constituição
Federal. A própria Carta Magna indica que ocorrendo colisão
de tais direitos, é necessário proteger aqueles direitos inerentes
à pessoa e à sua dignidade.
A divulgação de acontecimentos que atingem a honra,
intimidade e privacidade da pessoa, mesmo que fidedignos,
uma vez difundidos sem medida e longe se serem atuais, podem
acarretar sérios danos àquele que foi de certa forma ali enredado.
A hipótese apontada no referido trabalho é ratificada. Em
que pese a recente decisão do Supremo Tribunal Federal - STF
no bojo do Recurso Extraordinário 1010606 tenha declarado
a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a
Constituição Federal, denota-se que a tônica versada no Recurso
Extraordinário em questão se revela como uma das muitas faces
e nuances que envolvem as discussões nesse âmbito.
Por se tratar o antes conhecido “direito ao esquecimento”
de consectário dos direitos de personalidade e do princípio da
dignidade da pessoa humana, tendo isso sido confirmado no
próprio Recurso Extraordinário 1010606, induz a abertura de
espaço para várias discussões.
Posto isto, conclui-se que o direito ao esquecimento não deve
ainda cair no esquecimento, pois o tema poderá vir a surgir no
bojo de outras demandas, mais cedo ou mais tarde.

5 CONCLUSÃO
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O direito ao esquecimento despontou justamente em uma
era manifestamente conhecida pelas modificações existentes,
principalmente no campo tecnológico. A sociedade da
hiperinformação, com a rápida propagação de fatos pelos mais
diferentes meios de comunicação é responsável por invadir a

BARROSO, Luis Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão
e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação.
Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código
Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Administrativo,
Rio de Janeiro, v. 235, p. 1-36, jan. 2004. Disponível em: <http://

84

CADERNO JURÍDICO DA ESA

bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123>.
Acesso em: 19 maio 2021.
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. 49. ed. Brasília: Câmara dos Deputados,
2016.
BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
L10406.htm> Acesso em: 23 maio 2021.
BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet
no Brasil. Brasília. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso
em: 23 maio 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso
Especial n. 1.334.097/RJ. Relator: Min. Luis Felipe
Salomão. Brasília, 28 de maio de 2013. Disponível em:
< https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/
mediado/?componente=ITA&sequenc ial=1239004&num_
registro=201201449107&data=20130910&formato=PDF>
Acesso em: 21 jun. 2021.
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso
Especial n. 1.335.153/RJ. Relator: Min. Luis Felipe
Salomão. Brasília, 28 de maio de 2013. Disponível em:
< https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/
mediado/?componente=ITA&sequenc ial=1237428&num_
registro=201100574280&data=20130910&formato=PDF>
Acesso em: 21 jun. 2021.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.
1010606/RJ. Relator: Min. Dias Toffoli. Brasília, 11 de fevereiro

de 2021. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/
downloadPeca.asp?id=15346473757&ext=.pdf> Acesso em:
22 jun. 2021.
BOLDRINI, Fernanda. O direito ao esquecimento no
ordenamento jurídico brasileiro: o conflito entre a liberdade
de expressão, de informação e de imprensa versus os direitos
de personalidade. Disponível em: <http://conteudo.pucrs.br/
wpcontent/uploads/sites/11/2017/03/fernanda_boldrini_2016_
2.pdf> Acesso em: 10 jun. 2021.
DOTTI, René Ariel. O direito ao esquecimento e a proteção
do habeas data. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.).
Habeas Data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
LIMA, Erik Noleta Kirk Palma. Direito ao esquecimento.
Discussão europeia e sua repercussão no Brasil. Disponível
em: < https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/199/ril_v50_
n199_p271.pdf> Acesso em: 20 jun. 2021.
NASCIMENTO, Valéria Ribas do. Direitos fundamentais
da personalidade na era da sociedade da informação.
Transversalidade da tutela à privacidade. Disponível
em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/
id/531162/001104270.pdf?sequence= 1> Acesso em: 20 jun. 2021.
SANKIEVICZ, Alexandre. Direito ao esquecimento e sobre os
fatos e circunstâncias dos trópicos que devemos especialmente
ponderar. Cadernos Aslegis (Associação dos Consultores
Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara
dos Deputados), nº 48 (Jan/Abr 2013).
SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2ª ed. rev.
e atual. São Paulo: Atlas, 2013.

CADERNO JURÍDICO DA ESA

85

Entrega de Certificados na
Subseção de Picos

Entrega de Certificados na subseção
de São Raimundo Nonato

86

CADERNO JURÍDICO DA ESA

ARTIGO 9

A POLÍTICA IMIGRATÓRIA BRASILEIRA E A VIOLAÇÃO
AOS DIREITOS HUMANOS DIANTE DA PANDEMIA DO
COVID-19
BRAZILIAN IMMIGRATORY POLICY AND THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS FACING
THE COVID-19 PANDEMIC
ALDERANE DE SOUSA LIMA

Advogada. Especialista em Direito Civil e Processo Civil (ESA-PI). Pós-graduanda em Direito Constitucional e Administrativo
(ESA-PI). E-mail: alderanelimaadv@gmail.com

FLÁVIA KAROLINE SOARES VASCONCELOS

Advogada. Pós-graduanda em Direito Constitucional e Administrativo (ESA-PI). E-mail: flaviavasconcelosadvo@gmail.com

PAULO JOSÉ DE SOUSA FILHO

Advogado. Especialista em Direito Civil e Processo Civil (ALEPI). Pós-graduando em Direito Constitucional e Administrativo
(ESA-PI). E-mail: paulojosedesousafilho@gmail.com

RESUMO: O trabalho apresenta a discussão envolvendo as mudanças da política imigratória brasileira durante a pandemia do COVID-19, sendo este o
objetivo geral. E os objetivos específicos são: tratar e discorrer a respeito das mudanças legais e correlacionar com os direitos humanos, especificando as
violações aos direitos fundamentais, e também, apontar dados e contextualizar com a problemática do tema. Para tanto, destaca o histórico das migrações,
apresenta a legislação brasileira, a instrumentação já no período pandêmico, demonstrando as violações aos direitos humanos e as situações reais, e reforçando
com dados estatísticos. Um assunto atual, amplamente discutido pela comunidade acadêmica e pela sociedade em geral. Assim, observou- se que as novas
políticas imigratórias implementadas ou modificadas durante a pandemia do COVID-19 violaram direitos humanos já consolidados, como o direito à vida,
à saúde, à moradia, dentre outros. Quanto à metodologia, a pesquisa segue o método dialético, por meio de um resumo de assunto, depois de um estudo
do material bibliográfico. Quanto aos objetivos, pode ser classificada como exploratória, além de ser descritiva e analítica, pois interpreta e explica fatos.
Palavras-chave: Migração; Direitos Humanos; Pandemia; Imigrantes.
ABSTRACT: The work presents the discussion involving the changes in Brazilian immigration policy during the COVID-19 pandemic, which is the general
objective. And the specific objectives are: to deal with and discuss legal changes and correlate with human rights, specifying violations of fundamental rights,
and also to point out data and contextualize the issue of the subject. For so much, it highlights the history of migrations, presents the Brazilian legislation, the
instrumentation already in the pandemic period, demonstrating the violations of human rights and the real situations, and reinforcing it with statistical data.
A current issue, widely discussed by the academic community and society in general. Thus, it was observed that the new immigration policies implemented
or modified during the COVID-19 pandemic violated human rights already consolidated, such as the right to life, health, housing, among others. As for the
methodology, the research follows the dialectical method, through a subject summary, after a study of the bibliographic material. As for the objectives, it can
be classified as exploratory, in addition to being descriptive and analytical, as it interprets and explains facts.
Keywords: Migration. Human rights. Pandemic. Immigrants.

1 INTRODUÇÃO

O

presente trabalho aborda o tema da política imigratória
brasileira, esta que objetiva implementar políticas que o
envolvam o direito à locomoção (de ir e vir), dos direitos
humanos e legislação em relação às fronteiras. Especificadamente,
em relação às mudanças diante da pandemia do COVID-19,
correlacionando com os direitos fundamentais e as violações
decorrentes.
Um tema que ainda carece de estudos mais aprofundados,
uma lacuna teórica, pois, a pandemia deixou ainda mais
evidente a problemática envolvendo as migrações, o que impacta
diretamente na ausência ou aperfeiçoamento das políticas
públicas relacionadas às migrações, agravando a situação dos

denominados “cidadãos do mundo”. Assim sendo, o objetivo
geral é analisar as mudanças da política imigratória brasileira
diante da pandemia do COVID-19, bem como observar quais
as implicações quanto aos direitos humanos e as legislações
já vigentes que abordam a respeito. E quanto aos objetivos
específicos, destacam-se: tratar e discorrer a respeito das
mudanças legais que discorrem sobre a política imigratória diante
da pandemia do COVID-19; correlacionar as aludidas mudanças
com os direitos humanos, especificando as violações aos direitos
fundamentais; além disso, apontar dados e contextualizar com
a problemática do tema.
Além disso, a pesquisa será estruturada da seguinte
forma: primeiro, conceituando o tema e discorrendo a história
da política migratória internacional e no Brasil; em seguida,
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destacando os tratados internacionais, a Constituição Federal e
a legislação relacionada; Seguidamente, apontando as medidas
adotadas durante a Pandemia do COVID-19 e demonstrando
quais as violações de direitos humanos observados, e ao final,
apresentando dados numéricos e concluindo discorrendo
concatenar todos os tópicos apresentados no trabalho.
Trata-se de um assunto que está sendo bastante discutido
pela comunidade acadêmica e pela população em geral, uma
vez que envolve direitos fundamentais, tais como a vida,
a dignidade da pessoa humana, direito à saúde, à moradia,
dentre outros. Com efeito, as mudanças foram significativas em
relação à temática, reavivando e tornando ainda mais necessário
estudar a questão mais profundamente. Além disso, é um tema
amplamente debatido internacionalmente, por ser intrínseco à
própria evolução da sociedade.
Quanto à abordagem metodológica, a pesquisa segue o
método dialético, por meio de um resumo de assunto, depois de
um estudo do material bibliográfico, em livros, artigos científicos,
discussões doutrinárias, monografias, sites do Governo Federal,
leis, portarias, convenções internacionais, dentre outros. Quanto
aos objetivos, pode ser classificada como exploratória, além de
ser descritiva e analítica, pois interpreta e explica fatos.

2 CONCEITO E HISTÓRICO DA POLÍTICA
MIGRATÓRIA INTERNACIONAL E NO BRASIL
As políticas migratórias são fenômenos intrínsecos à
humanidade, que são desencadeados por diversos fatores,
desde culturais, econômicos, políticos e de ordem natural. Seria
um ato de deslocamento, uma troca de país, região, estado ou
domicilio, tanto de pessoas como de populações, movimento
este que pode ser espontâneo ou forçado, dentro de um mesmo
território ou não, podendo ainda ser permanente ou sazonal
(GUITARRARA, 2021).
Segundo o glossário da OIM (Organização Internacional
das Migrações, 2009, p. 40), a migração trata-se de:
Processo de atravessamento de uma fronteira
internacional ou de um Estado. É um movimento
populacional que compreende qualquer deslocamento de
pessoas, independentemente da extensão, da composição
ou das causas, inclui a migração de refugiados, pessoas
deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes
econômicos.
Como já destacado anteriormente, as migrações são inerentes
ao ser humano, um processo completo e de alcance global, uma
vez que afetam a vida da população local e daqueles que estão
migrando, para que todos, principalmente os últimos, tenham
garantidos seus direitos fundamentais.
Silva (2019, p. 1) primorosamente complementa o conceito
de migração:
Migração é o deslocamento populacional pelo espaço
geográfico, de forma temporária ou permanente, que
desde o início da humanidade têm contribuído para a
sobrevivência do ser humano. O homem que migra o faz
por alguma razão e, muitas vezes, a sobrevivência de um
determinado grupo social depende de seu deslocamento
pelo espaço, como, por exemplo, durante a pré-história,
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quando os primeiros seres humanos migravam em busca
de alimento.
Infere-se ainda o migrar faz com que o indivíduo se torne
um emigrante, que é a pessoa que sai do seu local de origem
e desloca-se para outro lugar, e o também o imigrante, que é
aquele chega em um determinado lugar, mas que não é o seu
país de origem.
Os historiadores concordam, consoante assevera Enriconi
(2017), que os séculos XIV e XV foram de grande relevância para
as mudanças em relação às migrações, pois foram as épocas de
“grandes descobertas” pelos europeus, que não almejavam povoar
os territórios descobertos, mas sim conquistá-los e explorá-los. E
com isso, havia a migração internacional de tráfico de escravos,
não voluntária, forçada, os escravos que eram levados da África
para trabalhar nas Américas.
Segundo Oliveira (2019), as migrações existiram em
todos os períodos históricos mundiais, mas que somente em
meados do final do século XIX, com a primeira revolução
industrial (1760-1850), que marcou a transição do sistema
feudal para o capitalismo, bem como propiciou diversas e
profundas transformações econômicas e sociais, e com as novas
tecnologias e máquinas ocasionou desemprego em massa, e,
consequentemente, grandes migrações para o chamado “novo”
mundo, especialmente, para os Estados Unidos, e entre os países
europeus.
Desde o pós-segunda guerra mundial, a comunidade
internacional enfrenta a maior crise em relação à migração,
pois houve um significativo número de deslocados e refugiados
da guerra, além de um novo processo de expansão da economia
capitalista, com um crescente número de pessoas vítimas do
conflito, nesse contexto, os números de pessoas que estavam fora
de suas regiões de origem eram consideráveis e preocupantes.
E mais, os refugiados de países como Alemanha, Áustria, Itália
e Grécia foram inseridos em outros países, o que demonstra a
complexidade do tema.
Os conflitos intensificam os processos migratórios, isso
é histórico. Outro ponto importante a ser destacado é a
globalização, que é o ato ou o efeito de globalizar, que é um
processo, consoante Martine (2005, p. 1), “consiste no aumento
das relações entre os países a partir da diminuição das suas
distâncias”. A origem do aludido fenômeno se deu no século XV
com o mercantilismo, com o fluxo de navegação dos europeus
já destacado, que se expandiu com a revolução industrial no
século XVIII, e com o final da II guerra mundial, as mudanças
ficaram mais intensas, em decorrência também da aceleração
do processo econômica e do neoliberalismo.
Martine (2005, p. 1) ainda trata da globalização e a migração:
É importante situar essa inconsistência, referente
especificamente ao domínio da migração, dentro do
contexto mais amplo das incoerências que se registram
hoje na aplicação do atual modelo hegemônico de
desenvolvimento. A migração internacional é resultado
das desigualdades entre países - e a globalização acentua
essas desigualdades. As inconsistências entre discurso e
prática constituem os principais entraves ao crescimento
econômico dos países não-industrializados no atual
momento da globalização, e o maior determinante dos
problemas associados à migração.

Em suma, a globalização é um fenômeno que acentua e
desenvolve os países, e, principalmente, a interação/intercâmbio
internacional comercial e financeiro. Entretanto, também
aumentou as desigualdades, uma vez que as grandes potências
e a dominação em relação aos demais países, não cumprindo
os preceitos “vendidos” em relação à globalização.
Em relação à crise migratória atual, anterior à pandemia
do COVID-19, segundo o Brígido e Uebel (2020, p. 3) fazem o
importante destaque:
Atualmente, a sociedade internacional enfrenta uma
séria crise migratória, especialmente em virtude de
diversos conflitos, ou seja, uma situação de migração
forçada, na qual as pessoas são obrigadas a abandonar
suas residências. A atual crise migratória europeia teve
início entre 2011 e 2012, especialmente em razão da
guerra na Síria. Trata-se de um conflito que gerou fuga
em massa de sírios, iniciou-se com a Primavera Árabe em
2011 e agravou-se com o surgimento do Estado Islâmico.
Desde 2015, a Síria é o país com o maior número de
refugiados e deslocados internos.
Além do conflito na Síria, também com grande fluxo
migratório países como o Afeganistão e Iraque. E ainda, países
africanos com diversos conflitos como Sudão, Sudão do Sul,
República Democrática do Congo, República Centro-Africana,
Somália e Mali (Brígido; Uebel, 2020). E no ano de 2016,
Mianmar e a Venezuela, esta última com algumas questões
diferentes. Já no Brasil, desde a chegada dos europeus em 1500,
havia a presença de estrangeiros, entretanto, não objetiva se
estabelecer, o movimento era predominantemente de portugueses
para alcançar terras além-mar e do tráfico de escravos africanos.
Em 1808, com a vinda da família real portuguesa ao
Brasil, em fuga das tropas francesas comandadas por Napoleão
Bonaparte, é considerado um marco legal inicial da política
migratória brasileira, uma vez que Dom João VI abriu os portos
às nações amigas, instituindo a Carta Régia de 28 de janeiro de
1808, possibilitando a livre circulação do comércio e navegação.
(Revista GeoPantantal, 2019).
Os fluxos migratórios fazem parte da história do Brasil, o
fluxo aumentou consideravelmente nas últimas décadas, tiveram
grandes movimentações advindas da Europa nos séculos XIX
e XX. Destaca-se:
Com a abolição da escravatura na maior parte das
Américas no século XIX, iniciou- se outro tipo de
migração, também relacionado ao trabalho, desta
vez voluntária. Grande parte destes trabalhadores era
originária de regiões menos favorecidas da Europa. A
migração de italianos e alemães para o Brasil foi comum
nesta época, especialmente para o Sul do país. Apesar do
caráter contratual, as condições de trabalho eram muitas
vezes análogas à escravidão. (ENRICONI, 2017, p. 1).
Segundo Oliveira (2019), com o fim do tráfico negreiro (Ex.
Lei Eusébio de Queiroz nº. 581/1850), sentiu-se a necessidade
de substituição pela mão-de-obra dos imigrantes. Em 1871,
com o Decreto nº. 1.950, flexibilizou-se alguns requisitos para
a naturalização de estrangeiros, tais como a idade (maior de 21
anos), e tendo residido (à serviço) por mais de dois anos.

No governo republicano, foi editado um decreto de nº.
58-A, de 14 de dezembro de 1889, continuando a política do
império de recepção dos imigrantes, em seu artigo 1º previu que
os estrangeiros residentes no Brasil no dia da Proclamação da
República (15/11/1889) seriam considerados cidadãos brasileiros.
O Decreto nº. 9.081, de 3 de novembro de 1911, dispôs vantagens
aos estrangeiros que viessem trabalhar no campo. (COSTA;
SOUZA; BARROS, 2019).
Ainda de acordo com Costa, Souza e Barros (2019), o
Governo provisório de Getúlio Vargas, com a “Revolução
de 1930”, implementou medidas restritivas aos estrangeiros
com o Decreto nº. 19.482 (12/12/1930). A Constituição de
1934 previu e continuou uma política de migração xenófoba.
Já no “Estado Novo”, a Constituição de 1937 estabeleceu um
sistema de cotas aos brasileiros, apesar de não ter reproduzido
as medidas restritivas da Constituição anterior, ainda era uma
política migratória discriminatória, a exemplo do Decreto-Lei
nº. 7.967/1945.
Já na década de 80, foi editada a Lei nº. 6.815/80, o “Estatuto
do Estrangeiro”, que vigorou até 20/11/2017, ainda com um
diploma que era caracterizado como de “segurança nacional”. A
maioria dos (i)migrantes a heterogeneidade de suas trajetórias
enfrenta barreiras jurídicas, culturais e econômicas, e os riscos
de prejudicar sua saúde mental e física se exacerbaram com a
pandemia.
2.1 Tratados Internacionais, a Constituição Federal
de 1988 e as legislações correlacionadas
A Constituição Federal/1988 regulamenta os tratados
internacionais, sendo de competência da União, que representa
a República Federativa do Brasil, de maneira a se relacionar
com Estados estrangeiros, segundo Novo (2017). Este ainda
complementa que os tratados são fontes do Direito Internacional,
um acordo formal, que objetiva produzir efeitos jurídicos, é
feito entre pessoas jurídicas do Direito Internacional Público.
Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
4º, prevê, dentre outros, os seguintes princípios das relações
internacionais: “II – prevalência dos direitos humanos; VIII
– repúdio ao terrorismo e ao racismo; X – concessão de asilo
político”.
Além disso, os tratados e convenções aos quais o Brasil se
vincula preveem novos princípios e diretrizes, bem como a Lei
que trata das migrações (Lei 13.445/2017), destacam- se:
I - universalidade, indivisibilidade e interdependência
dos direitos humanos;
II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a
quaisquer formas de discriminação;
III - não criminalização da migração;
IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos
procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em
território nacional;
V - promoção de entrada regular e de regularização
documental;
VI - acolhida humanitária;
VII - desenvolvimento econômico, turístico, social,
cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil;
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços,
programas e benefícios sociais, bens públicos, educação,
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assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia,
serviço bancário e seguridade social;
XVII - observância do disposto em tratados;
Como já destacado anteriormente, os tratados e
convenções são de grande relevância, pois propiciam um maior
aprofundamento do tema. Assim se destacam as seguintes
convenções: Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(1969), a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951),
dentre outros que preveem a proteção aos direitos basilares dos
nacionais e estrangeiros.
A Lei das migrações nº. 13.445, de 24 de maio de 2017,
trouxe um novo paradigma em relação às migrações, buscando
estabelecer pontos pautados nos direitos humanos, a exemplo
dos princípios dispostos anteriormente neste tópico. Assim,
substituindo a Lei nº. 818/49 (regula a aquisição, a perda e a
reaquisição da nacionalidade e a perda dos direitos políticos)
e a Lei n. 8.615/80 (Estatuto do Estrangeiro), ambas que
apresentavam questões discutíveis e discriminatórias. Quanto
ao Decreto nº. 9.199/17, não regulamentou o visto humanitário
temporário, o que também se caracterizou como um cerceamento
de direitos dos imigrantes.
Guerra (2017, p. 7) destaca mudanças com a Lei da Migração:
No caso da nova legislação, o legislador preferiu adotar a
figura do migrante e do visitante (artigo1), em conformidade
com a política consagrada na atualidade em prol dos direitos
humanos. De certo modo, o termo empregado na Lei n.
13.445/2017 faz com que o indivíduo, que não seja nacional
do Estado, não se sinta estranho e preterido no local que se
encontra, como se um forasteiro fosse.
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece,
dentre outros, a não discriminação, isto é, “que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, prevendo
direitos fundamentais, humanos, tais como direito à vida, à
saúde, à moradia digna (BRASIL, 1988). E, de acordo com Brasil
e Mendes (2020, p. 1), o aludido artigo “restringe a proteção de
direitos a estrangeiros residentes no Brasil”, e que o Supremo
Tribunal Federal (STJ), em suas decisões, está ampliando para
os “não residentes” no Brasil, o que corrobora com os tratados,
convenções e a legislação nacional em relação aos direitos
humanos.
Conforme elucida Paulo Henrique Gonçalves Portela (2017,
p. 313):
[...] em decorrência da noção da universalidade dos
direitos humanos, que estabelece que todos os indivíduos
são igualmente destinatários dos mesmos direitos, sem
distinção de qualquer espécie, e como consequência
do incremento dos fluxos internacionais, inclusive de
pessoas, e da formação de espaços internacionais comuns,
como os blocos regionais, a situação jurídica dos não
nacionais assemelha-se cada vez mais à dos nacionais,
gozando aqueles de quase todos os direitos destes, sem
o que o desenvolvimento das relações internacionais
poderia encontrar obstáculos adicionais.
Em resumo, a legislação que norteia as migrações deverá
estar relacionada aos direitos humanos, segundo Brasil e Mendes
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(2020), observando a dignidade da pessoa humana, que é um
direito de igualdade aplicável a todos, uma qualidade intrínseca
dos seres humanos.

3 INSTRUMENTAÇÃO DE MEDIDAS
INFRALEGAIS NA POLÍTICA MIGRATÓRIA
DURANTE A PANDEMIA E AS INFRAÇÕES AOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS
A Pandemia do COVID-19 que iniciou na cidade de Wuhan,
na China, em meados do mês de dezembro/2019. No Brasil, a
primeira contaminação pelo novo coronavírus foi identificada
em fevereiro/2020. Apesar de Organização da Nações Unidas
(OMS) já divulgar os dados alarmantes no mundo (85.377
casos confirmados e 2.935 mortes) - REFERÊNCIA, no final
de fevereiro/2020, o Brasil não havia tomado medida sanitária
de maneira a prevenir a disseminação ou uma contaminação
descontrolada do COVID-19 no Brasil.
Em relação à política imigratória, a primeira medida
brasileira, publicada em 17 de março de 2020, foi a Portaria
120/2020, que previu, dentre outros, o seguinte:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição excepcional e
temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos da
República Bolivariana da Venezuela, conforme o disposto
no inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020. Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de
quinze dias, contado da data de publicação desta Portaria,
a entrada no País, por rodovias ou meios terrestres, de
estrangeiros oriundos da República Bolivariana da
Venezuela.
E a restrição citada acima se deve, segundo a Portaria em
destaque, apontou algumas dificuldades para “justificar” a
sua publicação, tais como: a dificuldade em impedir o novo
coronavírus, bem como da “dificuldade de o Sistema Único
de Saúde brasileiro comportar o tratamento de estrangeiros
infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2”. E mais, assim prevê
o art. 6º: “O descumprimento das medidas disciplinadas nesta
Portaria implicará: I - a responsabilização civil, administrativa e
penal do agente infrator; e II - a deportação imediata do agente
infrator e a inabilitação de pedido de refúgio”.
Importante salientar que a Portaria acima exposta apresentou
um tratamento diferenciado e discriminatório à Venezuela, uma
vez que fez referência a este país especificamente. E mais, em um
momento em que o Estado Brasileiro já havia reconhecido que
a Venezuela atravessava um estado crítico e com generalizadas
violações aos direitos humanos. Isto é, o governo brasileiro, como
primeira medida, impôs a medida mais drástica, principalmente,
àqueles que buscam proteção internacional, destaca-se que:
[...] qualquer medida drástica de restrição de entrada
no território nacional, com o intuito de prevenção
e contenção da pandemia do COVID19, deve ser
alicerçada em recomendação técnica e fundamentada
das autoridades sanitárias nacionais de caráter público,
sob pena de caracterizar mera restrição do direito à
mobilidade humana.
No caso do Brasil, ainda que na citada Portaria nº 120
haja menção expressa a uma eventual recomendação da

ANVISA nesse sentido, foram necessárias solicitações
formais de órgãos como o Conselho Nacional de Direitos
Humanos para que a agência em questão disponibilizasse,
tardiamente, sua Nota Técnica nº 1/2020/SEI/GADIPDP/
ANVISA, de 17 de março de 2020. (SJMR, 2020, p. 1).
A portaria ora discutida não trouxe análise e estudos
específicos a respeito do tema, principalmente, quanto à restrição
aos venezuelanos, nem da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) ou do governo de Roraima. Além disso,
não havia referência às recomendações da OMS (Organização
Mundial da Saúde), OIM (Organização Internacional para as
Migrações), ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) ou
da ACNUDH (Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos).
Ademais, as previsões da Portaria 120/2020 foi único que
direcionou à um país especifico, qual seja a Venezuela, este que
não era um país reconhecido como uma ‘área de risco’, ou seja,
mostrou-se uma medida extremamente discriminatória.
Acrescenta-se ainda que a União Europeia, ao impor as
limitações às viagens, excepcionou aqueles que se deslocam
por uma questão humanitária ou para tentar uma proteção
internacional (SJMR, 2020).
Em 19 de março de 2020, baixou-se a Portaria nº. 125, que
dispôs também a respeito da “restrição excepcional e temporária
de entrada no País”, mas, diferentemente da de nº. 120, seria
dos estrangeiros “oriundos dos países que relaciona”. Isso se
deve, dentre outras questões, das diversas críticas a portaria
120/2020, especialmente, quanto ao seu caráter discriminatório
e transgressor dos direitos humanos.
E mais uma vez, uma Portaria incorreu no mesmo equívoco
de ser publicada sem transparência a respeito da nota técnica
da ANVISA, que, inclusive, não estava publicada em seu site.
A Portaria nº. 125/2020, depois da discussão envolvendo
a de nº. 120, retirou restrição dos imigrantes com prévia
autorização de residência definitiva no Brasil, bem como,
possibilitando a execução das ações humanitárias de além
fronteira (transfronteiriços), conforme se observa nos artigos
abaixo:
Art. 4º A restrição de que trata esta Portaria não se aplica:
I - ao brasileiro, nato ou naturalizado;
II - ao imigrante com prévia autorização de residência
definitiva em território brasileiro; [...].
Art. 5º A restrição de que trata esta Portaria não impede:
[...]
II - a execução de ações humanitárias transfronteiriças
previamente autorizada autoridades sanitárias locais; e
III - o tráfego de residentes de cidades gêmeas com linha
de fronteira exclusivamente terrestre.
Entretanto, também previu em seu artigo 6º que, em caso
de descumprimento o que havia sido disciplinado na aludida
portaria, haveria responsabilização civil, administrativa e penal,
além da deportação “imediata do infrator” e a inabilitação da
solicitação de refúgio. Ou seja, trouxe as mesmas medidas
extremadas da Portaria 120/2020.
Acrescenta-se ainda que as Portarias nºs. 132, de 22 de março
de 2020, e a de nº. 195, de 20 de abril de 2020, previram restrições,
por via terrestre, de “estrangeiros provenientes da República

Oriental do Uruguai, que previam as mesmas responsabilizações
severas das anteriores.
A de nº. 158 trouxe novamente as restrições aos venezuelanos,
mas com excepcionalidades. Além das de nº. 8, de 2 de abril
de 2020 e 319, de 22 de maio de 2020, também com medidas
excepcionais, temporárias e restritivas.
A Portaria nº. 255, de 22 de maio de 2020, que também
previa restrições à circulação de estrangeiro, mas consolidou
o caráter discriminatório. Martins (2020, p. 1) assim comenta
a aludida portaria:
No entanto, a normativa se servia do argumento em favor
da saúde pública para infligir discriminação expressa
contra cidadãos venezuelanos que, mesmo com a
residência concedida no Brasil, não poderiam retornar
ao país. Não bastasse o teor discriminatório em flagrante
contradição com a própria Constituição, a Portaria nº
255, na prática, vedou formalmente a possibilidade
de solicitação de refúgio de venezuelanos, mesmo
reconhecida a situação de graves violações de direitos
humanos no país vizinho. Os efeitos da norma infralegal
foram prorrogados seletivamente no fim de julho por
mais trinta dias, já que se liberou a chegada de turistas
internacionais por via aérea, enquanto se mantiveram
os controles sobre a entrada dos venezuelanos. [...],
violar discricionariamente direitos adquiridos, enquanto
caminha no sentido de criminalizar as migrações pela
mobilização de uma base ideológica sedenta por supostos
inimigos externos.
Assim, visualizou que as normativas, a exemplo das Portarias
arroladas anteriormente, estão infringindo normas internacionais
de direitos humanos, o que demonstrou um retrocesso em
relação ao tema em questão, o que envolve direitos basilares do
deslocamento humano, sem justificativas baseadas em pesquisas.
O que justifica a necessidade de estudos aprofundados
relacionados ao tema, para que se observem avanços, e não
supressão de direitos já consolidados, o que se observou no
presente trabalho.

4 A POLÍTICA IMIGRATÓRIA BRASILEIRA E A
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DIANTE
DA PANDEMIA DO COVID-19
4.1 Os Direitos Humanos e a Política de Imigração
Integrar uma nação representa um direito básico, que está
intimamente ligado à efetivação da dignidade da pessoa humana.
Quando um determinado grupo decide migrar de um lugar a
outro, tal decisão traz consigo uma série de implicações. Por
isso, este não é um problema local. Ao revés. Daí emerge a
proteção internacional dos direitos humanos desses povos que
hoje representam uma parcela considerável da humanidade.
Após a Segunda Guerra Mundial, o globo viu a necessidade
de direitos mais abrangentes. Surgem, então, os diretos de 3º
dimensão: direitos de fraternidade, e com eles a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948). A declaração
revolucionou os direitos humanos e os Estados se uniram
com uma visão mais humana para a sociedade. Dentre os
principais direitos estabelecidos em tratados e convenções
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internacionais sobre migrantes, destacam-se os de inclusão social,
não discriminação e xenofobia, migração não documentada,
condições de trabalho e moradia decentes.
Com propriedade, discorre PIOVESAN (2019, p. 56-57):
Considerando a historicidade dos direitos, destaca-se a
chamada concepção contemporânea de direitos humanos,
que veio a ser introduzida pela Declaração Universal de
1948 e reiterada pela Declaração dos Direitos Humanos
de Viena de 1993.
Essa concepção é fruto da internacionalização dos
direitos humanos, que constitui um movimento recente
na história, surgindo, a partir do Pós-Guerra, como
resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante
o nazismo. (...).
É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução
dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético
a orientar a ordem internacional contemporânea. Com
efeito, no momento em que os seres humanos se tornam
supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a
lógica da destruição, em que é cruelmente abolido o valor
da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução
dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de
restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo
significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos,
por meio da negação do valor da pessoa humana como
valor-fonte do Direito.
A importância da proteção desses direitos é tamanha que
a Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta logo
em seu artigo segundo, o direito a não distinção do país ou do
território da naturalidade da pessoa, para que não ocorra nenhum
tipo de discriminação quando há necessidade de migrar. Garante,
ainda, em seu artigo 13 que: “1. Todo ser humano tem direito
à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras
de cada Estado. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar
qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar.”
Neste ambiente, as Políticas Migratórias exercem a função
de reconhecer o direito do imigrante ou de criminalizá-lo, de
acordo com Cintiene (2011, p. 1):

da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade
e concessão de asilo político.
No Brasil, os principais atores estatais da política migratória
são: o Ministério da Justiça (MJ), o Departamento de Polícia
Federal, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), o Conare
– Comitê Nacional para os Refugiados, o CFAE - Comitê
Federal de Assistência Emergencial, além da Defensoria Pública
da União, também é importante órgão na defesa dos direitos
desses vulneráveis.
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) é um
importante instrumento da ONU de proteção e assistência às
pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas em todo o mundo,
atuam no Brasil com o auxílio de conselhos e comitês em alguns
Estados e até no âmbito municipal como o Conselho Municipal
de Imigrantes na cidade de São Paulo.
Mesmo com o acolhimento dos pedidos de asilo ou
residência, as discrepâncias e desafios são inúmeros. Por isso,
torna-se imperiosa a atuação forte das organizações e leis
internacionais no sentido de fornecer meios de proteção aos
direitos humanos dessas populações, no âmbito interno dos
países que recebem aqueles povos. É necessário um arcabouço
jurídico e estratégico para respeitar os diplomas internacionais
sobre o tema, sobretudo os que são ratificados por ele.
Com a pandemia, o mundo inteiro se viu em meio a
um fato inédito com o qual ninguém sabia lidar, com danos
causados não somente com os efeitos da doença em si, mas os de
ordem econômica, social e existencial, pois as nações do globo
inteiro não estavam preparadas para combater uma doença tão
contagiosa, desconhecida e letal.
4.2 Análise geral e as violações aos direitos
humanos durante a pandemia do COVID-19

As políticas migratórias são exemplos de regulamentação
realizada pelo Estado em que, por meio das leis, indicam
as condições gerais de tratamento dos fluxos em coerência
com os tratados internacionais de direitos humanos para
a proteção do indivíduo.

A pandemia do Covid-19 no Brasil, foi utilizada, por
vezes, como pretexto para violações de direitos humanos.
Desde seu início, em março de 2020, o Brasil publicou mais
de 30 portarias que restringem a entrada e permanência de
estrangeiros, bem como flexibilizavam sua retirada por meio
de deportações imediatas, como foi o caso das Portarias n° 120,
de 17 de março de 2020, e da Portaria nº 125, de 19 de Março
de 2020, já mencionadas, violadoras de princípios do direito
internacional, como o da “não devolução” ou “nom refoulement”,
sob a justificativa da inabilitação para o refúgio.
A crise de saúde pública gerada pela pandemia, não justifica
supressões ou violações a direitos de imigrantes, muito pelo
contrário, agrava ainda mais a situação.
Martins (2020, p. 1) assevera:

A política imigratória brasileira se evidencia nas principais
leis que são a Lei nº 13.445 (Lei de Migração) a qual estabelece que
a política migratória brasileira se baliza por diversos princípios,
elencados em seu artigo 3°, a exemplo da universalidade, não
criminalização da migração, não discriminação, como já
destacado em momento posterior.
Destaca-se a proteção presente na Constituição Federal que
se encontra implícita no seu artigo 4º, inciso II, quando fala que
o Brasil em suas relações internacionais se rege pelo princípio
da prevalência dos direitos humanos. Mencionado preceptivo
constitucional se harmoniza com os incisos IX e X do mesmo
artigo da Lei Fundamental brasileira, que sufraga os cânones

[...] a primeira grande falha que podemos atribuir ao
Estado brasileiro é a ausência de informações detalhadas
a respeito da situação da população de migrantes
internacionais no país. A mera inclusão da informação de
nacionalidade nos formulários de saúde, que alimentam
as bases de dados do SUS, poderia já representar um
avanço nessa direção, uma vez que permitiria indicar
se cidadãos de outros países residentes no Brasil têm
sido desproporcionalmente afetados pela doença e, por
conseguinte, as causas dessa eventual disparidade, bem
como as políticas necessárias para mitigá-la. Apesar de
reiteradas iniciativas de associações e migrantes, além
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de uma ação civil pública da Defensoria Pública da
União (DPU), que requerem a inclusão deste dado nos
formulários na pasta da saúde, não houve até o momento
qualquer reação do Poder Público em nenhuma das
esferas federativas no sentido de atender a demanda. Por
mais que o SUS se oriente pelo princípio da universalidade
do atendimento, sem distinções de origem ou status
migratório do público atendido, os governos não podem
ignorar a iniquidade que pode decorrer das inúmeras
barreiras que os migrantes enfrentam na busca de
tratamentos de saúde adequados.
Dentre as principais violações a direitos durante a pandemia,
cabe ressaltar as seguintes:
4.2.1 Restrição de ingresso ao território brasileiro com o
fechamento das fronteiras
As medidas restritivas de entrada no País não podem ser
justificadas tão somente como medida de contenção do avanço
do coronavírus, mediante ausência de estudos técnicos que
comprovem a sua indispensabilidade, o que não ocorreu. Do
contrário, sua adoção apenas agrava a situação de pessoas que
não podem recorrer ao seu país, e ficariam “orbitando”, já que
os outros países lhes fecharam as portas.
Em resumo, o fechamento de fronteiras viola frontalmente o
direito a solicitar refúgio, um direito reconhecido em diferentes
tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, viola a nãodiscriminação que é um dos principais objetivos da República
Federativa do Brasil (artigo 3º, IV da Constituição Federal,
1988), porque exclui explicitamente venezuelanos das exceções
tendo em vista que o país abriu em junho de 2020, por meio de
portaria, suas fronteiras aéreas para turistas.
4.2.2 Violação do direito de reingresso do migrante
residente no país
Os imigrantes que possuem residência de fato no Brasil,
com situação regular ou irregular, e que estejam nesses países
abarcados por essas proibições, pessoas que possuem família,
trabalho, ou algum vínculo no País, poderão ser proibidas de
retornar, o que pode gerar aglomeração nas fronteiras ou busca
de rotas alternativas de entrada no País.
Dentre as exceções de entrada, algumas portarias falam
em “autorização de residência definitiva”, termo inexistente na
legislação migratória brasileira, o que dá margem a interpretações
discricionárias dos agentes fronteiriços.
As pessoas que possuem a chamada autorização de residência
provisória (comumente chamada de solicitação de refúgio) e
autorização de residência por prazo determinado (conhecida
também como temporária) poderiam então ser facilmente
excluídos da exceção de entrada, o que violaria direitos como
o de reunião familiar, previsto na Lei de Migração, pois não ficou
claro se familiares de imigrantes e refugiados que não possuem
RNM poderiam entrar/retornar ao país. As preocupações da
comunidade refugiada ficam evidenciadas na fala desse refugiado
congolês de 40 anos:
A COVID-19 afeta muito a comunidade refugiada e
imigrante. […] Tem o fechamento das fronteiras. É

bom para prevenir a entrada de mais doenças, mas e
aqueles que já tinham vistos e passagens aéreas [...] e
quem está fora do país e precisa entrar, você não pode
permitir que apenas os brasileiros entrem e esquecer dos
imigrantes que as famílias estão fora. As pessoas aqui
estavam guardando dinheiro e, quando conseguiram
comprar as passagens, o Brasil fechou as portas. Essa
pessoa de fora pode embarcar em um avião ou não?
Essas pessoas estão sendo identificadas e recebendo
informações? […] Essas pessoas possuem conexões com
o Brasil porque aqueles que sustentam elas estão no Brasil
(MARTUSCELLI, p 1452).
A medida evidencia o descaso das autoridades para com a
população refugiada, deixando-os à mercê de regulamentações
ambíguas e ausência de informação. Pessoas que estão em busca
de melhores condições de vida, e acabam se deparando com
empecilhos à proteção aos seus direitos fundamentais como ser
humano, agravando ainda mais sua situação e dificuldade suas
chances de melhoramento de vida.
A violação acima infringe toda a regulamentação já
conquistada durante todo a história da política migratória
brasileira e a proteção aos direitos já conquistados pelos
imigrantes, o direito de reingresso já tem previsão e proteção
pela legislação no Brasil, e foram desrespeitos de forma mais
acelerada por conta da pandemia.
4.2.3 Possibilidade de deportações imediatas
A deportação corresponde a uma medida administrativa
de retirada compulsória, prevista pela Lei de Migração, de
estrangeiro que ingressou de modo irregular no território
nacional ou que, apesar da entrada regular, sua estadia encontrase irregular.
Na Lei de Migração, as deportações imediatas são proibidas,
devendo passar sempre por um procedimento que possibilite
contraditório, ampla defesa e o devido processo legal para o
imigrante ou refugiado. As portarias citadas permitiriam, entre
outras coisas, a deportação imediata de pessoas, ainda que elas
tenham direito ao refúgio violando diametralmente o princípio
da não devolução, que é uma proteção estabelecida na Convenção
de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados.
Segundo Leite e Sousa (2021), as deportações no Brasil
aumentaram 5.708% em comparação com 2019, o país deportou
2.901 pessoas em 2020, segundo dados da Polícia Federal. Tal
medida gera risco de migrações coletivas, prática expressamente
vedada pela Lei de Migração.
As portarias previram, ainda, a responsabilização do infrator
em caso de descumprimento das medidas nela previstas (a mera
entrada irregular já configuraria), ferindo, desse modo, o princípio
da não criminalização da imigração previsto na Lei de Migração
(13.445/17). No entanto, essa lei classifica a entrada irregular em
território nacional como infração administrativa, sujeita a multa
e outras penalidades administrativas e não criminal, ou seja, o
dispositivo contraria norma hierarquicamente superior.
4.2.4 Inabilitação de pedido de refúgio
Pela previsão de inabilitação de pedido de refúgio, quem
cruza as fronteiras do país não pode sequer solicitar um protocolo
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de refúgio na Polícia Federal, primeiro passo para se tornar
refugiado. Consequência para o descumprimento das medidas
disciplinadas nas referidas portarias, o termo “inabilitação” é
impreciso, e mais uma vez geraria interpretação discricionária
do agente de fronteira.
Para Pedro Greco (2020, p. 1):
Em outras palavras, se os atos infralegais estão adstritos
aos termos da Lei houve falta de harmonia o que
permitiria por si só a revisão dessas Portarias, graças a
norma constitucional da legalidade que está estampada
no art. 5º, II da Constituição da República. Ademais, a
nosso sentir, essa terminologia: “inabilitação do refúgio”
engloba uma gama dilatada de possibilidades o que
permitiria à autoridade policial de fronteira um extra
poder demasiadamente grande.
Esta punição mostra-se desproporcional, porquanto o
ingresso irregular no território brasileiro não pode constituir
impedimento para solicitação de refúgio às autoridades
competentes, nos termos da Lei 9.474/97 e da Convenção de
Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Ademais,
segundo Kaufmann (2011), elege como ponto primordial de
um discurso da teoria dos direitos fundamentais o princípio
da dignidade da pessoa humana, sendo o ponto central dos
discursos do direito constitucional. Sendo de suma importância
para o estudo do tema relacionado à política imigratória tanto
internacional como a brasileira.
4.2.5 Acesso a documentação e saúde
Em seu artigo 6º a Lei do Refúgio (Lei 9474/1997) garante
o direito à documentação para refugiados. O artigo 4º da Lei de
Migração garante direitos como saúde e assistência social sem
discriminação baseada na nacionalidade. Durante a pandemia,
a Policia Federal restringiu seus serviços e suspendeu a emissão
do RNM e do RNM provisório (para solicitantes de refúgio), e
alguns prazos para regularização migratória foram suspensos.
Em contrapartida, procedimentos de refúgio foram paralisados,
muitos imigrantes estavam em meio a processos de naturalização,
ou aguardando atendimento há meses, e ficaram sem respostas
das autoridades.
A pandemia da desinformação fez com que diversos
imigrantes sem documentação, ou mesmo os que já as portavam,
não fossem buscar auxílio médico, mesmo tendo os sintomas
da COVID-19, por medo de serem presos no hospital, medo
de sofrer discriminação, pois já enfrentavam xenofobia nos
serviços de saúde mesmo antes do COVID-19, como relata o
refugiado congolês: “Algumas vezes a gente é maltratado, a gente
sofre discriminação. A gente reza para não pegar essa doença
porque a gente sabe que vai ser difícil receber tratamento. Não
vai ser como os brasileiros” (MARTUSCELLI, ANO, p. 1452).
Com o País já tendo iniciado o processo de vacinação contra
a COVID-19, a aflição dos imigrantes afigura-se reafirmada. Mais
uma vez, o principal documento solicitado é o CPF (Cadastro de
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Pessoa Física), que estrangeiros indocumentados não possuem.
Sem documentação, os imigrantes também não tiveram acesso
aos programas governamentais de distribuição de cestas básicas,
de acordo com entidades que acompanham as ações sociais do
governo (CRUZ; MARINS, 2020).
Os imigrantes sem documentação estão à margem dos
programas governamentais de saúde, moradia, econômicos
e educacionais, e não conseguem cumprir as recomendações
sanitárias (muitas vezes alojados em grupos em abrigos
insalubres). Mas a Constituição Cidadã garante a todos nacionais
e estrangeiros regulares ou não o acesso aos serviços de saúde
por meio do SUS.
4.2.6 Acesso ao benefício emergencial (auxílio
emergencial do Governo Federal)
O Auxílio Emergencial do Governo Federal foi criado dia 07
de abril de 2020 por meio do Decreto nº 10.316, e é um benefício
emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), inicialmente
por 3 meses, para pessoas em situação de vulnerabilidade por
causa da pandemia.
Para receber o auxílio as pessoas precisavam baixar o
aplicativo criado em parceria com a Caixa Econômica Federal,
onde fariam um cadastro com o CPF e outras informações
que seriam analisadas. Mesmo tendo direito a assistência
social garantida em lei, os imigrantes não sabiam se teriam
direito a qualquer benefício no governo federal, muitos não
tinham acesso à internet ou mesmo sabiam se cadastrar, pois
todo o aplicativo está em língua portuguesa e não há qualquer
informação em outro idioma. Fora isso, na hora do cadastro
é solicitado documento de identidade brasileiro como RG ou
CPF, os imigrantes possuem apenas o RNM e muitos nem isso,
segundo Cruz e Marins (2020) em publicação na Folha de São
Paulo.
Quando aprovados pelo aplicativo, alguns imigrantes
encontravam ainda a barreira do banco que negou acesso ao
dinheiro pois o documento que possuíam não era aceito para
abrir contas virtuais, de acordo com Patrícia Nabuco pesquisadora
na área de imigrações. (MARTUSCELLI, p.1453).
4.3 Dados gráficos da imigração no Brasil
Abaixo alguns dados numéricos que corroboram com todo
o exposto no bojo do trabalho, fazendo um comparativo entre
dados antes da pandemia do COVID-19 e durante.
4.3.1 Dados antes da pandemia do COVID-19
No gráfico abaixo, destacam-se dados comparativos dos
números da quantidade de migrantes entre os anos de 2018
e 2019, e também da subdivisão entre os que são temporários
e os residentes. Frisa-se que são dados da Polícia Federal e os
gráficos foram elaborados pela OBmigra (Observatórios das
Migrações Internacionais).

Infere-se a partir do gráfico acima que é inegável a queda
do número de registros de imigrantes no ano de 2020, e mais,
se comparado ao ano de 2019, registra-se uma redução de quase
50,0%, e esse percentual é ainda maior quando se trata de registros
das mulheres temporárias (- 55,0%). E mais, a diminuição foi
em todos os gráficos representados acima.

com fevereiro/2021 e março/2021, dos principais países que
fazem a solicitação de refúgio, segue abaixo a demonstração.
Os dados colhidos e apresentados acima são cristalinos em
divulgar que o número de solicitações de refúgio despencou,
pode-se apresentar, por exemplo, os pedidos dos venezuelanos,
que em março/2020, era de 5.771, e já em fevereiro/2021 foram
863, isto é, 6X (seis vezes) menos solicitações do que o ano de
2020. Dados semelhantes os das solicitações de países como
Haiti e Cuba.

CONCLUSÃO
Verificou-se a partir do presente trabalho a importância do
estudo em relação à migração, que são fenômenos que estiveram

4.3.2 Dados comparativos dos anos de 2020 e 2021
No gráfico reproduzido abaixo, também elaborado pela
OBMigra, a partir de informações fornecidos pela Polícia Federal,
que aborda outros dados, que são quanto as solicitações de
refúgio, por mês e sexo, e faz um comparativo de março/2020

presentes em todos os períodos históricos até a atualidade, frutos
de diversos fatores, desde culturais, econômicos, políticos e de
ordem natural. E é conceituado como um processo complexo e
de alcance global de deslocamento de pessoas. E as mudanças da
sociedade estão diretamente relacionadas ao sistema migratória,
a exemplo das “grandes descobertas” nos séculos XIV e XV ou
das migrações em massa consequência da revolução industrial.
E com o final da II guerra mundial e do “surgimento” e expansão
da globalização, acentuou-se os deslocamentos migratórios e
juntamente com isso, a necessidade de estudos mais profundos
em relação ao tema, bem como de proteção aos que estavam
migrando.
Além dos tratados e convenções internacionais que tratam
do assunto, o Brasil previu na Constituição Federal de 1988
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direitos basilares/fundamentais aos (i) migrantes/estrangeiros.
Há previsão de princípios e diretrizes como da universalidade,
não criminalização da migração, proteção aos direitos humanos,
dentre outros. A Lei da Migração nº. 13.445/2017 expandiu as
proteções aos ‘não nacionais”, principalmente, no que tange à
política discriminatória.
Com a pandemia do COVID-19, que teve início em dez/2019
na China, e que o primeiro caso confirmado no Brasil foi em
fev/2020, foram implementadas mudanças na política imigratória
brasileira consideradas discriminatórias, a exemplo da Portaria
nº. 120/2020, que restringiu a entrada de estrangeiros advindos
da Venezuela, sem qualquer justificativa plausível ou estudo
relacionado.
E mais, punindo os imigrantes, os denominando de “agentes
infratores”, além da responsabilização civil, administrativa e
penal, a deportação imediata e a inabilitação de pedido de refúgio.
E houve outras portarias com o mesmo caráter discriminatório,
infringindo normas internacionais de direitos humanos,
revelando um retrocesso em relação à legislação vigente.
Ademais, é possível citar as violações aos direitos humanos
dos imigrantes durante a pandemia do COVID-19, tais como:
restrição de ingresso ao território brasileiro com fechamento
das fronteiras, proibição do direito de reingresso do migrante
residente no país, possibilidade de deportações imediatas,
inabilitação de pedido de refúgio, o não acesso à documentação
e à saúde, os estrangeiros não têm CPF, documento exigido
para ter acesso à um atendimento, ao auxílio emergencial, aos
serviços de saúde do SUS, dentre outros.
Por fim, conclui-se que os imigrantes tiveram seus direitos
humanos violados durante a pandemia do COVID-19 no Brasil.
Isso pode ser observado pelos dados estatísticos dos órgãos
competentes, redução dos pedidos de refúgio, da quantidade de
migrantes, e em contrapartida, o aumento das desigualdades, da
fome, da miséria, do não acesso à saúde, da alocação em locais
insalubres, dentre outros. Isso se deve a política imigratória
brasileira e suas mudanças durante a pandemia que violou e
continua infringindo conquistas históricas e legais em relação
à proteção do ser humano e seus direitos fundamentais,
independente do lugar em que esteja ou resida.
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ARTIGO 10

MODELO DE ARGUMENTAÇÃO DE TOULMIN E A
ÉTICA ARISTOTÉLICA NA LIVRE ARGUMENTAÇÃO
NO TRIBUNAL DO JURI: INFLUÊNCIAS NAS
FUNDAMENTAÇÕES JUDICIAIS
FRANCISCA CECÍLIA DE CARVALHO MOURA FÉ

Aluna de Direito Penal e Processo Penal pelo Programa de Pós-graduação da Escola Superior da Advocacia do Piauí
(ESA-OAB); Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Pós- graduada em Direito Civil e Processo
Civil pela Uninovafapi; Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); Advogada atuante pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Piauí.

RESUMO: O Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais é uma garantia mínima, no exercício jurisdicional, para todo aquele que se direciona ao
Poder Judiciário. Tal direito está elencado na Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, proporcionando normas principiológicas a fim de regular
a ação dos atores processuais e garantir o devido processo legal. Assim, o referido artigo trata a fundamentação processual penal a partir das influências
do Princípio da Livre Argumentação no Tribunal do Júri e teve como objetivo a plenitude da eficácia desse órgão como o realizador de justiça em casos
de crimes dolosos contra a vida, e os pressupostos da ética de Aristóteles nesse exercício que visa a garantia de um Estado Democrático de Direito. O
caráter metodológico utilizado é pluridimensional, pois há necessidade de certos procedimentos na argumentação jurídica a fim de se chegar a um
resultado racional e justo. Por fim, conclui-se que não pode o magistrado se preocupar, usando a hermenêutica, apenas com a estrutura processual, mas
em harmonizar o agir humano com a justiça e conter os excessos dos atores processuais em ocasião da livre argumentação.
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Livre Argumentação. Ética.

1 INTRODUÇÃO

D

iante da necessidade de se garantir o Estado Democrático
de Direito e a efetivação dos Direitos Humanos no que
tange ao julgamento de crimes contra a vida, nota-se a
importância de pesquisas que visem analisar as fundamentações
das decisões judiciais a partir da livre argumentação em tribunal
do júri. Nesse sentido, a investigação dos pressupostos éticos
usados dentro do discurso jurídico é necessária para confirmar
se há decisões embasadas em valores morais que cumprem as
necessidades da justiça.
A Lei N° 11.689 de 2018, com a atualização do Código de
Processo Penal, no artigo 478, I, determina o caso de exceção
para a limitação da livre argumentação em Tribunais do Júri o
que se trata de uma inovação no referido código e baliza para
esse processo penal. Pois, há necessidade de se ater sobre os
parâmetros no que concerne a ética do discurso e as questões
morais relevantes a esse evento (BRASIL, 1941).
O Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais é uma
garantia mínima, no exercício jurisdicional, para todo aquele
que se direciona ao Poder Judiciário. Tal direito está elencado
na Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, proporcionando
normas principiológicas a fim de regular a ação dos atores
processuais e a garantia do devido processo legal (BRASIL,

1988). Nesse sentido, o referido artigo trata-se da fundamentação
processual penal a partir das influências do Princípio da Livre
Argumentação no Tribunal do Júri, tendo como premissa a
plenitude da eficácia desse órgão como o realizador de justiça
em casos de crimes dolosos contra a vida, e os pressupostos da
ética de Aristóteles nesse exercício que visa a garantia de um
Estado Democrático de Direito.
A partir disso, há necessidade de parâmetros argumentativos
baseados em modelos como o do Toulmin em que o contexto
histórico, disciplinar e/ou social é fortemente considerado em
uma análise da argumentação, em que o argumento varia de
acordo com tal contexto e deixa de ser uma questão formal para
ser uma questão de procedimento que precisa ser julgado de
acordo com critérios apropriados para cada respectivo campo
que se trate (ROCHA, 2015).
O filósofo Stephen Toulmin, em sua obra The Use Of
Argument, propõe a construção de um raciocínio decisional,
mediante a identificação de vários tratamentos teóricos possíveis
do Direito, tanto como norma e como decisão, oferecendo uma
aprofundada visão crítica da lógica formal (ROCHA, 2015, p.93).
Assim, os seguintes questionamentos são estabelecidos:
como o modelo de argumentação Toulmin pode colaborar na
fundamentação judicial e na livre argumentação para o rito do
Tribunal do Júri? E como as partes, embasadas no Princípio da
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Livre Argumentação, devem suceder para que não extrapolem
dos limites éticos? Até que ponto a livre argumentação pode
influenciar as fundamentações judiciais?
Dos questionamentos primários, eleva-se a questão: qual a
colaboração da ética aristotélica nas bases dessa argumentação e
fundamentação jurídicas para a garantia do Estado Democrático
de Direito e efetivação dos Direitos Humanos nos julgamentos
de crimes dolosos contra a vida?
Logo, o presente artigo busca verificar os parâmetros
argumentativos, com a colaboração do modelo Toulmin a partir
da sua obra The Use Of Argument, para as fundamentações
processuais penais em ritos de Tribunais do Júri, levando em
consideração o Princípio da Livre Argumentação, embasado
em diretrizes éticas de Aristóteles, apreciando, para isso, os
princípios da hermenêutica aristotélica.
O caráter metodológico usado é pluridimensional, partindo
da análise dimensional dogmática analítica, empírica e normativa,
pois há necessidade de certos procedimentos na argumentação
jurídica a fim de se chegar a um resultado racional e justo. Para
isso, os principais referenciais teóricos são: Os usos do argumento,
do Stephen Edelston Toulmin; Tratado da argumentação: a
Nova Retórica, de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts- Tyteca;
Teoria da argumentação jurídica, Robert Alexy. Bem como as
principais obras de Aristóteles para análise do processo ético,
dentre elas, Ética a Nicômaco.
Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: texto
completo disponível em língua portuguesa e inglesa sem delimitação
de ano para as literaturas encontradas acerca do assunto.
As informações obtidas possibilitarão descrever, observar
e classificar os dados de forma que o conhecimento obtido pela
pesquisa seja agrupado de acordo com o conteúdo do estudo.
A análise de dados ocorrerá de forma crítica e pormenorizada,
garantindo assim a validação da revisão, procurando explicar e
comparar os resultados dos diferentes estudos. Essa etapa ainda
auxiliará na tomada de decisão dos atores envolvidos utilizando
os resultados na prática cotidiana.
Por se tratar de uma pesquisa utilizando dados secundários,
este estudo isenta-se de parecer de aprovação do Comitê de Ética
e Pesquisa (CEP). Ainda assim, ressalta-se que esta encontrase em consonância com os preceitos éticos e legais envolvidos
em pesquisa.
O contemporâneo operador do direito tornou-se
mecanicista e racionalista, perdendo o zelo na produção de
suas fundamentações. Além disso, está cada vez mais distante
de uma prática consistente de retórica que − quando usada −,
muitas vezes, ocorre de forma escusa para garantia de suas defesas
ou acusações. Assim, faz-se mister a análise argumentativa das
fundamentações judiciais e da livre argumentação no Tribunal
do Juri sob o prisma dos modelos de argumentação de Toulmin,
incluindo a análise da Nova Retórica de Chaïm Perelman e Lucie
Olbrechts-Tyteca (CORREIA NETO, 2018).
O júri trata-se de uma garantia fundamental, ofertado pelo
Estado Democrático de Direito. Assim, a Constituição prevê
que o órgão acusador possui a livre argumentação acusatória,
enquanto a defesa dispõe do princípio da plenitude de defesa,
onde, seguindo Eugênio Pacelli de Oliveira:
[...] defesa ampla é uma defesa cheia de oportunidades,
sem restrições, é a possibilidade de o réu defender-se de
modo irrestrito, sem sofrer limitações indevidas, quer
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pela parte contrária, quer pelo Estado-juiz, enquanto que
defesa plena é uma defesa absoluta, perfeita, completa,
exercício efetivo de uma defesa irretocável, sem qualquer
arranhão, perfeição, logicamente dentro da natural
limitação humana (2011, p. 44).
Logo, o debate oral das partes faz com que se conheçam os
atores processuais, as provas dos autos, além das sustentações
orais. Todo esse cenário tem como destinatário o jurado. No
entanto, verifica-se a importância de se conhecer os limites
expressos pela lei e exceções para essa atuação diante do Tribunal
do Júri. Além disso, a livre argumentação é um princípio, não
se tratando de norma ou regra, que atrai o público, porque
faz parte de um espetáculo verbal de utilização de estratégias
persuasivas aliadas ao instituto legal. A justificação das decisões
judiciais consiste, também, na análise da verdade, correção ou
aceitabilidade das proposições apresentadas como premissas
(GALVÃO FILHO, 2011).
Dessa forma, constatou-se a necessidade de aperfeiçoamento
da fundamentação judicial e da livre argumentação no que
concerne a atuação das partes no Tribunal do Júri. Para isso,
a obra de Stephen Toulmin mostrou-se relevante contribuição
para os operadores do direito, levando em consideração as
críticas às formas clássicas até o modelo proposto. Além disso,
as diretrizes éticas estabelecidas por Aristóteles, tendo como
obra principal Ética a Nicômaco, fornecem parâmetros morais
mínimos para a livre argumentação durante a sustentação oral a
fim de garantir a dignidade da pessoa humana dos participantes,
principalmente do réu.

2 TRIBUNAL DO JURI
2.1 Princípios Constitucionais do Júri
O Tribunal do Júri tem origem na Grécia Antiga, no Tribunal
dos Heliastas, e baseava-se no princípio da justiça popular,
porém, tal qual é entendido atualmente, origina-se, de fato, na
Magna Carta da Inglaterra, de 1215.
No Brasil, esse instituto constitucional foi instituído pela
Lei de 18 de julho de 1822, nessa época, o Júri era composto por
24 cidadãos “bons, honrados, inteligentes e patriotas”, prontos a
julgar os delitos de abuso da liberdade de imprensa, sendo suas
decisões passiveis de revisão somente pelo Príncipe Regente
(NUCCI, 2015).
Assim, está na Constituição Federal de 1988 para garantir do
Estado Democrático de Direito. O artigo 5°, da Magna Carta, em
seu inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, assegurando
a plenitude de defesa, soberania das votações e dos veredictos,
além da competência para o julgamento de crimes contra a vida
(BRASIL, 1988).
Nesse âmbito, o operador do direito, no caso o juiz, deve
estar consoante às novas perspectivas do direito, isento dos
métodos dogmático-positivistas. Pois, com o advento do
pluralismo jurídico, o conteúdo valorativo das normas jurídicas
e a preponderância dos princípios gerais do direito, numa
perspectiva voltada para a realização da justiça humana, diminui
o espaço do positivismo jurídico com a defesa intransigente
das leis no âmbito formal (BANDEIRA, 2010, p. 32).
A atuação do magistrado dentro do Tribunal do Júri possui
limitações que o Código de Processo Penal de 1941 e os princípios

constitucionais ofertam. Conforme explicita o jurista Lênio
Streck ao citar Ferrajoli:
A partir desta ótica garantista, explica Ferrajoli, o juiz
está sujeito somente à lei enquanto válida, isto é, coerente
com a Constituição: “A interpretação judicial da lei é
sempre um juízo sobre a própria lei, relativamente à
qual o juiz tem o dever e a responsabilidade de escolher
somente os significados válidos, ou seja, (os significados
que são) compatíveis com as normas substanciais e com
os direitos fundamentais por ela estabelecidos”. Fazer isto,
segundo o mestre italiano, é fazer uma interpretação da
lei conforme a Constituição, e quando a contradição é
insanável, é dever do juiz (ou do Tribunal) declará-la
inconstitucional (STRECK, 2001, p. 62).
Observa-se a supremacia constitucional quando seus
princípios − como o da legalidade, contraditório, juiz natural,
presunção da inocência, ampla defesa, proibição de provas
ilícitas, publicidade, motivação das decisões, duplo grau
de jurisdição, entre tantos outros – se sobrepõem caso haja
confronto com as demais normas processuais. Com base nesses
princípios das normas gerais pátrias, os processuais penais estão
fundamentados. Nesse caso, o intérprete deve levar em contas
os princípios gerais e específicos do direito, com muito mais
razão merecem os princípios constitucionais, que orientam
todo o sistema jurídico, em lugar de destaque da aplicação de
normas (NUCCI, 1999, p 13).
Nesse meando, o júri, formado por um colegiado popular
decidindo pela procedência ou improcedência da imputação,
possui como primazia a soberania dos veredictos, que não podem
ser modificados pelo juiz, no entanto, a parte lesada poderá
recorrer. Caso os jurados manifestem-se contrários às provas dos
autos, é permitida a Apelação contida no artigo 593, II, alínea
d, do Código de Processo Penal, embasando a interposição do
Reformatio in Pejus (BRASIL, 1941).
Outro princípio específico que rege o Tribunal do Júri é
o do sigilo das votações, denominado também de princípio
informador, onde as decisões dos jurados não podem ser
publicadas, garantindo a segurança e a liberdade de escolha
(BRASIL, 1988).
Entretanto, a credibilidade e a segurança dessa importante
instituição, o Tribunal Popular, está em risco, pois, é imperativo
analisar que a composição do corpo de jurados é estritamente
leiga. O ato de decidir exige uma prévia cognição e compreensão
da complexidade jurídica, sendo, no mínimo, questionável o
simples empirismo empregado pela maioria dos jurados. Dessa
forma, “cidadãos de vida idônea” que compõem o júri são os
destinatários de toda a sustentação oral da acusação e da defesa,
bem como das expectativas e pressões da sociedade.
Elencado no artigo 5°, da Constituição Federal de 1988,
XXXVIII, também se encontra o princípio da plenitude da defesa,
ligada ao instituto da ampla defesa, mas com defesa irretocável
(BRASIL, 1988). Esse princípio se divide em autodefesa e defesa
técnica, nas quais são apresentadas também argumentações não
jurídicas, com teor sentimental, versão própria dos fatos, assim,
há um processo de maior liberdade para a atuação retórica do
advogado de defesa.

2.2 Limites ao princípio da livre argumentação
Durantes os debates das partes para defender suas posições
nos plenários, a fim de convencer o jurado ao veredicto desejado,
são lançados artifícios retóricos e argumentativos. Permitese, na sustentação oral dos advogados, o princípio da livre
argumentação, até mesmo como artifício para a plenitude da
defesa, além da livre argumentação acusatória para o órgão
de acusação. Assim, a articulação da linguagem a ser utilizada
cruza elementos religiosos, literários, ciência, ditos populares,
entre outros, com o caso a ser tratado no referido tribunal.
Essas estratégias retóricas possuem validade legal, embora, não
sejam recursos de teor jurídico. São válidos, mas, os conteúdos
produzidos nessas ocasiões possuem consequências objetivas,
subjetivas e legais (ESTEVES, 2014).
As limitações dadas ao princípio da livre argumentação
parecem se estabelecer apenas no artigo 478, I, do Código de
Processo Penal. Pois, as partes durante os debates não poderão,
sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia,
às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à
determinação do uso de algemas como argumento de autoridade
que beneficiem ou prejudiquem o candidato. Tal exceção foi
incluída pela Lei N° 11.689 de 2008 (BRASIL, 1941).
2.3 Ritualística dramatização dos operadores do
direito no Tribunal do Júri
O Representante do Ministério Público assume o papel da
acusação, visto que é o responsável por apresentar a denúncia.
Durante o julgamento, o lugar que ocupa é explicitado por sua
localização espacial – está ao lado direito do Juiz. Seu posto é,
de certa forma, privilegiado em relação à Defesa. Ele apresenta
a denúncia e precisa argumentar em favor dela, ou seja, em
favor da condenação. O defensor, por seu turno, deverá tentar
desconstruir tal denúncia a fim de conseguir a absolvição do
réu. Há, então, nesse momento, duas instâncias discursivas
coexistindo em direções opostas, representadas pela acusação
e pela defesa. Durante o julgamento, eles mantêm um tipo de
troca que, apesar de monolocutiva, possibilita o contato e um
diálogo permanente (LIMA, 2006).
Conforme a nova redação da Lei n° 11.689 de 2008, segundo
o artigo 477, o tempo destinado à acusação e à defesa será de uma
hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto
para a tréplica. Ainda segundo a referida lei, havendo mais de um
acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de
uma hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado
o disposto no § 1° do mesmo artigo (BRASIL, 2008).
É possível à defesa inovar na tréplica, muito embora haja
respeitáveis posições doutrinárias e jurisprudenciais em sentido
contrário. Na verdade, para Bandeira (2010, p. 179), “admitese a inovação na tréplica, porquanto o órgão acusador tem
delimitado o seu campo acusatório e a defesa sempre falará por
último, tanto que se não houver réplica nem tréplica, a defesa,
da mesma forma, irá esposar a sua tese defensiva por último.”
O discurso jurídico é a forma que o jurista tem de, usando
os jargões da profissão, transmitir sua mensagem para o público
desejado. Nesse caso, o uso da argumentação é imprescindível
em ocasiões que demandam a necessidade do convencimento.
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Nos Tribunais do Júri, as sustentações orais são permeadas de
certa teatralização e é inegável o poder da comunicação oral
que é estabelecido para a persuasão dos jurados. Assim, essa
comunicação é superior, pois quem fala tem a seu talante as
modulações da voz, a postura do corpo, os gestos dos braços e
das mãos, a fisionomia da face, a vivacidade do olhar. Comunicase, portanto, pelo ouvido, mas é coadjuvado ainda e, sobretudo,
pela cinestesia dos gestos e atitudes corporais (SARAIVA, 2006).
A linguagem corporal do Promotor e do Advogado, através
da capacidade de persuasiva, influencia emocionalmente
colegiado popular. Dentro deste embate jurídico em plenário, há a
transformação de elementos, da frieza dos autos ao aquecimento
de sentidos, tudo isso se trata da missão das partes, acusação
e defesa, no palco sério do júri, sobressaindo o melhor ator
professional (ALMEIDA, 2004).
Sob esse prisma, a Lei N° 11.689 de 2018, com a atualização
do Código de Processo Penal, no artigo 478, I, determina o caso
de exceção para a limitação da livre argumentação em Tribunais
do Júri o que se trata de uma inovação no referido código e baliza
para esse processo penal. Pois, há necessidade de se ater sobre
os parâmetros no que concerne a ética do discurso e as questões
morais relevantes a esse evento (BRASIL, 1941).
Entretanto, compreende-se que, no Tribunal do Júri, a
defesa não pode ser apenas ampla, mas plena, cabal, ou seja,
prepondera o princípio da plenitude da defesa, conforme previsão
constitucional estabelecida no art. 5º, inciso LXXXVIII, ‘a’, da
CF de 1988.
Nesse diapasão, pode o juiz-presidente, por força do
princípio da plenitude da defesa, utilizar como fonte de quesitação
defensiva o interrogatório do acusado – autodefesa –, mesmo
que seja uma tese antagônica em relação à tese apresentada pela
defesa técnica. O juiz-presidente, com fulcro no artigo 497,
V, do CPP, pode declarar o réu indefeso, quando aferir que a
defesa técnica é deficiente e compromete a defesa do acusado em
plenário, hipótese em que dissolverá o Conselho de Sentença,
designando novo dia para o julgamento e nomeando defensor
ao acusado, tudo nos termos da nova redação dada ao inciso
supracitado pela Lei n.º 11.689, de 2008 (BANDERA, 2011).

3 A FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL EM
PROCESSOS PENAIS
3.1 A fundamentação judicial em processos penais
O Estado Democrático de Direito garante a fundamentação
das decisões judiciais por meio da Constituição Federal de 1988,
artigo 93, IX, que, por sua vez, estabelece princípios basilares
para esse exercício:
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
Essa conquista é um princípio norteador para que o julgador
exerça a justificativa de suas sentenças que são públicas, como
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consta no Novo Código de Processo Civil. A promulgada Lei
N° 13.105 de 2015 instituiu o NCPP e exige, em seu artigo 489,
que as decisões judiciais sejam devidamente justificadas, caso
interlocutórias, sentenças ou acórdãos. Essa mudança segue a
base constitucional do artigo 93, IX, da Carta Magna. Pois, o
magistrado não necessita fazer explicações reiteradas sobre a
motivação da escolha de seus argumentos, a fundamentação é
base da matéria disciplinada.
3.2 A fundamentação da sentença em Tribunal do
Júri
Visto que há, como princípio constitucional, soberania dos
veredictos nos Tribunais do Júri, a lei processual penal prevê
a apelação e revisão criminal como limites a esse princípio. O
artigo 593, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal,
proporciona a possibilidade de apelação quando, durante a
dosimetria da pena, o juiz fundamentar contrariamente ao
colegiado popular. Nesse caso, o juiz deve estabelecer uma relação
racional entre as necessidades do caso concreto, deve demonstrar
que determinada situação de direito material deve ser protegida
por certo tipo de tutela jurisdicional (MARINONI, 2006).
O magistrado pode, motivado também pela livre argumentação
das partes, fundamentar a decisão desse processo penal julgando
independente do veredicto soberano do júri popular.

4 MODELO DE TOULMIN
4.1 Modelo Toulmin de argumentação racional
O filósofo britânico Stephen Toulmin desenvolve, em sua
obra intitulada The Use of Argument, uma estrutura ou modelo
para analisar se um argumento é válido. Ele prefacia a primeira
edição destacando que a proposta é radical, mas não original e
que se possa usar em diferentes áreas. Ele utiliza termos técnicos
como campo de argumento, explicitando que dois argumentos
pertencem ao mesmo campo, quando os dados e as conclusões
de cada argumento são do mesmo tipo lógico por pertencerem
ao mesmo campo (TOULMIN, 2006).
Segundo Toulmin, o contexto histórico, disciplinar e/ou
social é fortemente considerado em uma análise da argumentação,
onde o argumento varia de acordo com tal contexto e deixa de
ser uma questão formal para ser uma questão de procedimento
que precisa ser julgado de acordo com critérios apropriados para
cada respectivo campo que se trate (ROCHA, 2015).
Ele apresenta bases para argumentos racionais e qualificados,
negando a suficiência dos silogismos clássicos, fundamenta,
também, a necessidade da lógica no sentido analítico-matemático
para avaliar argumentos conforme os critérios de força ou de
qualidade. Compreende que os argumentos precisam de uma
forma específica que obedeça regras básicas de procedimento
(TOULMIN, 2006).
4.2 O uso do modelo de argumentação Toulmin em
fundamentações judiciais
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de
1988, por meio do artigo 93, IX, garante que todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade (BRASIL, 1988).

Para que as justificativas das decisões judiciais não fiquem
no âmbito do caráter dedutivo, faz-se mister a utilização do
modelo de argumentação Toulmin como um norteador na
produção das fundamentações, por orientar elementos mínimos
que uma fundamentação de decisão judicial deve ter, a fim de
atender a exigência constitucional, elencada no artigo 93, IX,
da Magna Carta. Pois, para Toulmin, além da metodologia
utilizada para produção do argumento, o contexto histórico e
social é fortemente considerado (ROCHA, 2015).
4.3 O uso do modelo de argumentação Toulmin na
livre argumentação das partes no Tribunal do Júri
Para o britânico Toulmin, a qualidade do argumento
está vinculada com o qualificador do modelo oferecido por
ele, pois ao qualificar as conclusões e asserções, os ouvintes
passam a ter mais confiança. Ao usar um raciocínio prático na
confecção da argumentação, associado ao trabalho da retórica,
nas fundamentações judiciais ou nos ritos que colaboram para
essas fundamentações possuam a qualidade e profissionalismo
necessários, além de cumprir as exigências elencadas na
Constituição Federal (CORREIA NETO, 2018).
Para alcançar a adesão do auditório, é preciso manejar
argumentos os mais próximos possíveis da verdade e da lógica.
Trata-se de um ideal argumentativo: “aqueles que se dirigem ao
auditório universal não podem supor como admitidos senão
fatos objetivos, verdades incontestáveis, valores universais,
supostamente admitidos por todos os seres razoáveis e
competentes.” (PERELMAN, 1987).
O início de toda argumentação é a instauração de um acordo
prévio entre orador e auditório, há nele uma comunidade de
espíritos interessada no debate de determinada questão, a
instalação de um acordo entre o orador e o auditório é o primeiro
passo para que se possa ter a argumentação. Assim, aquele que
enuncia só pode desenvolver seu plano de persuasão conectando
seus argumentos a teses já admitidas pelos ouvintes, sob pena
de ser sumariamente rejeitado.
Esse acordo tem por objeto além do conteúdo das premissas
explícitas, as ligações particulares utilizadas e a forma de
servir-se dessas ligações. Por outro lado, a própria escolha das
premissas e sua formulação, com os arranjos que comportam,
estão impregnadas de valor argumentativo e se configuram
como uma preparação para o raciocínio que, mais do que uma
introdução dos elementos, já constitui um primeiro passo para
a sua utilização persuasiva (PAULINELLI, 2011).

5 ÉTICA ARISTOTÉLICA
5.1 As bases éticas de Aristóteles
Aristóteles, ao elaborar os princípios éticos, tratou como
objeto o próprio bem humano, visto ser finalidade última, e o
objetivo na realização desse bem, na condição de praticar e não
apenas conhecer. A ética, para o filósofo, não é compreendida
como um modelo matemático de única forma de racionalidade,
mas no que é possível aos homens atingir, além disso, a ideia
do bem não seria algo passivo de conhecimento, uma vez que,
tem tantos sentidos quanto “ser” (visto que é predicada
tanto na categoria de substância, como de Deus e da

razão, quanto na de qualidade, isto é, das virtudes; na de
qualidade, isto é, daquilo que é moderado; na de relação,
isto é, da oportunidade apropriada, na de espaço, isto é,
do lugar apropriado, etc.), está claro que o bem não pode
ser algo único e universalmente presente, pois se assim
fosse não poderia ser predicado em todas as categorias,
mas somente numa...(ARISTÓTELES, 1979, p.53)
Para o grego, mesmo ainda que exista algum bem único que
seja universalmente predicável dos bens ou capaz de existência
separada e independente, é claro que ele não poderia ser realizado
nem alcançado pelo homem, mas o que nós buscamos aqui é
algo de atingível (ARISTÓTELES, 1979).
Segundo Aristóteles, o bem atingível se faz essencial para
conquistar o bem-estar do indivíduo, pois o bem universal
não pode vir a ser alcançado pela reflexão. Assim, cada ação
humana passa a ter uma configuração de um bem próprio ao
qual se destina potencialmente a realizar ações boas. As ações
praticadas pelo homem se direcionam a fins e cada fim é um
bem, dessa forma, não se pode falar de um bem universal, mas
sem de “bens” próprios a cada circunstância, executáveis por
meio de escolhas intencionais.
A vida ativa orientada pela prática das virtudes e pela
razão, segundo Aristóteles, propicia ao indivíduo um status
diferenciado em relação aos demais animais. O Livro V da Ética
a Nicômaco trata da justiça, considerada a maior das virtudes,
pois pode ser exercida sobre si e sobre o próximo. Para o filósofo,
o melhor dos homens é aquele que exerce sua virtude para com
o outro, pois essa tarefa é a mais difícil. A justiça se manifesta
na distribuição das honras, de dinheiro (justiça distributiva); e,
por outra vertente, através de seu papel corretivo nas transações
entre os indivíduos (justiça reparativa) (ROCHA, 2008).
5.2 Os princípios de justiça de Aristóteles
Aristóteles ao estabelecer a justiça como virtude moral
sintetiza-a com a injustiça, procurando, dessa maneira, iniciar
sua investigação a respeito dessa virtude segundo a mesma
estratégia utilizada nas demais virtudes abordadas, ou seja,
indagando quais ações se relacionam com a justiça e a injustiça
e que tipo de meio-termo é esta virtude, isto é, quer saber entre
quais ações externas se encontra o ato justo.
Ainda segundo o filósofo, todos os homens entendem
por justiça aquela disposição de caráter que torna as pessoas
propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e
desejar o que é justo; do mesmo modo, por injustiça se entende
a disposição que as leva a agir injustamente e a desejar o que
é injusto. Assim, justiça está sendo considerada enquanto uma
virtude ética, em que, a princípio, trata-se de uma disposição da
alma graças à qual as pessoas se dispõem a fazer o que é justo,
a agir justamente e a desejar o que é justo; de maneira idêntica,
diz-se que a injustiça é a disposição da alma graças à qual eles
agem injustamente e desejam o que é injusto (ARISTÓTELES,
1979, p. 58).
A teoria da justiça aristotélica desenvolve-se a partir do
conhecimento prático do senso comum que parte da imagem
criada pelo próprio indivíduo para posteriormente, acrescentar
a essa definição outros elementos que possibilitam a efetivação
da justiça na polis. Ou seja, a práxis da justiça não se dá de
maneira individual, mas politicamente, isto é, ela acontece na
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relação de indivíduos entre indivíduos em suas relações sociais
(ROCHA, 2008).
4.3 A ética aristotélica nas argumentações judiciais
O juiz que pretende alcançar a justiça não pode negar a
força de seu poder de decisão e do poder da fundamentação
de suas decisões judiciais. Sendo assim, não pode o magistrado
tomar decisões partidárias, mas compreender que elas devem
dar tratamento equitativo às partes a fim de assegurar a justiça.
Nesse sentido, não pode o magistrado se preocupar, usando
a hermenêutica, apenas com a estrutura processual, mas em
harmonizar o agir humano com a justiça.
Outrossim, a defesa ou a acusação, responsáveis pelo caráter
de convencimento do colendo tribunal do júri, precisam de
limites éticos, pois as provas de persuasão fornecidas pelo
discurso são de três espécies: umas residem no caráter moral do
orador; outras no modo como se dispõe o ouvinte; e outras, no
próprio discurso, pelo que este demonstra ou parece demonstrar.
(ARISTÓTELES, 1998, p. 105).
A falta de critérios para esse agir ético muitas vezes torna
o exercício decisional mecanicista e burocrático, deixando o
magistrado limitado às razões técnicas. A partir do momento em
que sociedade prioriza os bens exteriores, inicia-se um processo
de exclusão das virtudes, conforme expõe Olívia Brandão Melo
Campelo:
Ao lembrar esta tese de Tomás de Aquino, o filósofo
escocês afirma o início abandono das virtudes, porque
as sociedades ocidentais materialmente desenvolvidas
deixaram-se seduzir pelos bens exteriores, vendendo
a alma ao dinheiro e aos bens exteriores que ele
proporciona. Segundo MacIntyre, a responsabilidade
da exclusão das virtudes nas sociedades ocidentais
materialmente desenvolvidas está diretamente ligada
à predominância da ética individualista, nascida com
Kant e alimentada, mais tarde, pela genealogia ética
pós-moderna (CAMPELO, 2014, p.7).
Assim, Aristóteles procura definir a felicidade e quais ações
humanas conduzem a esse bem supremo, para isso, as virtudes
morais e intelectuais dão elementos para a caracterização do
justo, que nada mais é do que aquele que pratica a justiça, tendo
este disposição de caráter do ser humano em relação ao outro.

5 CONCLUSÃO
Dentro da relação jurídico-processual, o Juiz, o Promotor
de Justiça e o Defensor são considerados sujeitos principais que
praticam uma série de atos e produzem inúmeros documentos
dentro da demanda do caso fortuito do júri. Em todo o processo,
comenta-se as provas e articula-se argumentos a fim de encerrar
com o pedido de condenação da ré, no caso, por parte do órgão
acusatório.
Ao usar um raciocínio prático na confecção da argumentação,
associado ao trabalho da retórica, nas fundamentações judiciais
ou nos ritos que colaboram para essas fundamentações possuam
a qualidade e profissionalismo necessários, além de cumprir
as exigências elencadas na Constituição Federal (CORREIA
NETO, 2018).

104

CADERNO JURÍDICO DA ESA

Entretanto, não se deve excluir os pilares éticos norteadores
desses argumentos, para isso, faz-se profícuo uma teoria ética
central a ser discutida como a de Aristóteles.
A vida ativa orientada pela prática das virtudes e pela
razão, segundo Aristóteles, propicia ao indivíduo um status
diferenciado em relação aos demais animais. O Livro V da Ética
a Nicômaco trata da justiça, considerada a maior das virtudes,
pois pode ser exercida sobre si e sobre o próximo. Para o filósofo,
o melhor dos homens é aquele que exerce sua virtude para com
o outro, pois essatarefa é a mais difícil. A justiça se manifesta
na distribuição das honras, de dinheiro (justiça distributiva); e,
por outra vertente, através de seu papel corretivo nas transações
entre os indivíduos (justiça reparativa) (ROCHA, 2008).
Nesse sentido, não pode o magistrado se preocupar, usando
a hermenêutica, apenas com a estrutura processual, mas em
harmonizar o agir humano com a justiça.
O Direito embasa-se na busca pela verdade, esse
direcionamento ocorre por meio de processos argumentativos
e modelos de fundamentações, com influências clássicas ou
modernas. Nesse contexto, é necessário analisar princípios como
o da livre argumentação, usada geralmente em tribunais do júri,
e averiguar os limites éticos na condução dessas sustentações.
Assim, tratar a relação entre direito e moral nesse âmbito
procedimental e argumentativo, conforme Robert Alexy:
Esta ideia não é, de modo algum, vazia. Sua vinculação
com o direito significa que ao direito pertence não só
as regras especiais de fundamentação jurídica, como
também as regras gerais de argumentação moral, porque o
que é correto no âmbito da moral, também o é em virtude
destas regras. Além disso, a ideia de uma moral correta
tem o caráter de uma ideia reguladora no sentido de
um objetivo que se aspira. Nesta medida, a pretensão de
correção conduz a uma dimensão ideal necessariamente
vinculada com o direito (2004, p. 84- 85).
Conforme Izumino (1998, p.52), cada sentença deve ser
analisada como um instrumento de consolidação de um ‘conjunto
de verdades’ a respeito de crimes e de leis, mas também como
a consolidação de modelos de vítimas e agressores, de homens
e mulheres na sociedade.
É inegável que a verdade jurídica fundou-se em valores
morais e sociais, estereotipando réu e vítima, o que possibilitou
um veredicto como este. As raízes latinas da palavra veredicto já
dizem bastante sobre sua importância no âmbito jurídico, veredictum: dito verdadeiro. O ciclo se encerraria nele; a verdade seria
encontrada. Todavia, como fruto de uma construção, a verdade
jurídica só tem soberania no sentido em que é ela a responsável
pelos rumos dos atores envolvidos no caso (LIMA, 2006).
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RESUMO: Antecederam a previsão expressa na nova redação do art. 17, parág. 1° da Lei nº 8.429 fartas discussões acerca do cabimento ou não de meios de
autocomposição na esfera de improbidade administrativa. Com a entrada em vigor, em 23 de janeiro de 2020, das alterações efetuadas à Lei de Improbidade
Administrativa (LIA), que introduziu categoricamente o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) no ordenamento jurídico brasileiro, tal discussão
encontrou sua resposta pelo próprio legislador pátrio, o que, contudo, longe de elucidar os questionamentos sobre o objeto, deu lugar a diversos outros
aspectos controversos, vez que os pressupostos e limitações ao instituto não foram trazidos no texto legal, após os vetos sofridos, restando à doutrina e à
jurisprudência debruçar-se sobre a temática para tentar preencher as lacunas, valendo-se da analogia, do arcabouço principiológico e de um olhar sistêmico
à luz da Constituição Federal e das demais legislações existentes. Desse modo, o presente trabalho visa a contextualizar o tema e expor os principais pontos
desafiadores da aplicação do ANPC às ações de improbidade e os debates em seu entorno, bem como as perspectivas sinalizadas pelos intérpretes e operadores
do Direito brasileiro.
Palavras-chave: Direito Público. Acordo de Não Persecução Cível. Improbidade Administrativa. Desafios. Perspectivas.

1 INTRODUÇÃO

A

tendência mundial de estímulo aos institutos da
autocomposição, na conjuntura da “Terceira Onda
Renovatória de Acesso à Justiça”, assim denominada
pelos juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988), aponta para o entendimento de que a sociedade
não mais percebe suficiente o proferimento de sentenças judiciais,
ainda que justas, como a melhor forma de satisfazer os anseios
dos que movimentam o sistema em busca de solução para as
diversas formas de crise.
Desse modo, a concepção mais ampla de acesso à justiça,
conforme discorre Cappelletti, perpassa pela utilização de
outros meios legítimos e pela criação de novos mecanismos
procedimentais exequíveis, que proporcionem efetiva satisfação
e resolutividade aos litígios, especialmente aos que envolvem
interesses metaindividuais e difusos.
O novo enfoque de acesso à Justiça (...) tem alcance
muito mais amplo. Essa “terceira onda” de reforma inclui
a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de
advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela
centra sua atenção no conjunto geral de instituições e
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para
processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades
modernas. Nós o denominamos “o enfoque do acesso à

Justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste
em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas
de reforma, mas em tratá-las como apenas algumas
de uma série de possibilidades de melhorar o acesso.
(CAPPELLETI; GARTH, 1988).
Inserto nesse contexto, observa-se a crescente e gradativa
inclinação no ordenamento jurídico brasileiro no sentido de
perseguir a justiça satisfativa e restauradora, mesmo no interior
de uma cultura arraigada do direito sancionador, demandista
por essência.
O Código de Processo Civil de 2015, para ilustrar, mostrou
explicitamente tal movimento, ao incentivar a conciliação, a
mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos,
ao positivar o negócio jurídico processual, para que as partes
pudessem adaptar certos aspectos procedimentais, bem como
ao enfatizar o direito das partes à obtenção de decisões justas,
efetivas e em prazos razoáveis, fomentando a compreensão de
que a justeza da prestação jurisdicional também perpassa por
uma solução rápida e eficaz.
Ademais, em outros âmbitos do Direito, especialmente o
Penal e Processual Penal, pela influência de institutos americanos
como o plea bargaining, nota-se que a Justiça Negociada vem
galgando relevante espaço tanto entre o legislador pátrio, como
entre as práticas cotidianas dos operadores do Direito, com os
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adventos das transações penais, suspensões condicionais do
processo e da pena, liberdade condicional, e destaque para a
recente utilização considerável das colaborações premiadas
em operações de grande monta, acerca de investigações sobre
corrupção no Brasil.
Por seu turno, no universo da Lei nº 8.429, famosa Lei
de Improbidade Administrativa (LIA), da maneira como
originariamente pensada e editada pelo legislador de 1992,
vedava-se expressamente, no § 1º do artigo 17, qualquer
possibilidade de transação, acordo ou conciliação no bojo de
ações destinadas a se apurar a prática de ato de improbidade
por agentes públicos.
Esse sectarismo processual, contudo, alterou-se
sobremaneira, da década de 90 para as duas primeiras do
novo milênio, devido à tônica da Lei Anticorrupção (Lei nº
12.846/2013), com a permissão de realização dos acordos de
leniência, do Código de Processo Civil, já mencionado, e da Lei
de Mediação (Lei nº 13.140), estes dois de 2015, com uma vasta
carga principiológica muito arraigada de consensualidade, com
o propósito de chancelar a ideia da justiça negociada.
Foi tomada desses novos ares que a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, que se imbuiu do propósito de aperfeiçoar a
legislação penal e processual penal, impactou não apenas a seara
criminal, mas também as Leis cíveis, sobretudo com as sensíveis
alterações que operou na Lei de Improbidade Administrativa,
em prevendo a possibilidade de celebração do Acordo de Não
Persecução Cível. Com efeito, a redação do artigo 17 da Lei nº
8.429/1992 foi alterada para o sentido diametralmente oposto.
O referido Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) consiste
em instituto de justiça negociada, com natureza jurídica de
negócio jurídico, haja vista que sua celebração necessita da
impreterível manifestação de vontade de ambas as partes, de
modo claro e livre, do que decorre a consequência lógica de
que nem o infrator, nem o legitimado à propositura do acordo
estariam obrigados a aceitá-lo.
Desse modo, suscitou-se o debate acerca do cabimento
desse instituto em se tratando da LIA, tendo em vista que
a matéria de improbidade administrativa, por sua essência,
envolve o patrimônio público, que não pertence ao legitimado
à propositura do acordo para que este possa transacionar a
seu respeito, além de envolver direitos, em tese, indisponíveis
e princípios constitucionalmente estabelecidos, tal como a
moralidade pública.
Contudo, a alteração trazida pelo art. 17 da Lei nº 8.429/1992
arrefeceu tais caudalosas discussões na doutrina brasiLei nºra,
acerca do cabimento de acordos à temática, posto que trouxe
expressamente a admissão do acordo de não persecução cível
no âmbito da LIA, conforme o que segue:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar.
§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração
de acordo de não persecução cível, nos termos desta
Lei nº.
§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual,
poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo
para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa)
dias.
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Por outro lado, à revelia do que se pensava, a chegada da
positivação do ANPC não trouxe a pacificação do tema, mas
sim, acarretou diversos debates na doutrina, nos tribunais,
nos conselhos nacional e estaduais dos Ministérios Públicos,
entre os operadores do direito em geral, uma vez que a Lei nº
não apresentou respostas aos mais variados questionamentos
necessários à aplicação do instituto, tais como, os pressupostos
a serem preenchidos que ensejariam a aplicabilidade do acordo,
quais os legitimados para a propositura, entre outros, razão
pela qual se faz precípuo trazer o tema a baila em produções
acadêmicas e nos meios jurídicos.

2 DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A democracia e o Estado Democrático de Direito só são
verdadeiramente vivenciados quando, na prática, decorrem de um
desempenho eficiente de funções estatais, em busca dos grandes
objetivos da República, contidos no art. 3º da Constituição
Federal. Entre os vários pressupostos para que isso ocorra está
a existência de um governo probo, que zele pelo patrimônio
público, que adote os princípios da boa administração. Assim,
pode-se concluir que a probidade administrativa é a essência da
democracia, o que já é ressaltado desde a primeira Constituição
da República (1891) e repetido no texto atual, ao afirmar que são
crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República
e dos Ministros de Estado que atentem contra a probidade na
administração (art. 85, V).
Na égide da Constituição de 1946, dois diplomas editados
antecederam a Lei de improbidade, quais sejam: a Lei
nº3.164/57 (Lei nº Pitombo-Godói Ilha) e a Lei nº 3.502/58
(Lei nº Bilac Pinto). Tais legislações conviveram até meados
de 1992 e conferiam legitimidade ativa ao Ministério Público
para promover a ação civil de perdimento de bens em face do
servidor que tivesse enriquecido ilicitamente, porém acabaram
se revelando ineficazes no combate à corrupção e à malversação
administrativas, pois os atos de improbidade administrativa
se limitavam as hipóteses de enriquecimento ilícito. Além
do mais, essas Leis exigiam do autor da ação um ônus muito
pesado de comprovar a ocorrência de um ato de corrupção, do
enriquecimento ilícito do servidor e do nexo causal entre ambos,
sem o que não incidiria a sanção de perdimento de bens. Tudo
isso, somado às imprecisões técnicas e às lacunas dos textos,
retirou-lhes eficácia prática.
Improbidade é um substantivo feminino, derivado do
latim improbitate, que significa imoralidade, desonestidade,
indicando aquilo que não tem probidade, desonestidade, que
não é probo, íntegro. Assim, a ação de improbidade é um
instrumento processual, contido na Lei nº 8.429/92, que visa
aplicar sanções aos agentes públicos ou terceiros que praticarem
atos de improbidade.
Existem muitas teorias para explicar se a moralidade e
a probidade seriam sinônimos ou não; a teoria adotada pela
doutrina majoritária é a de que a probidade é conceito mais
amplo de moralidade, pois a probidade não abarcaria apenas
elementos morais. A probidade administrativa é conceito mais
amplo que o de moralidade, já que se traduz em vez de respeito
não só o princípio da moralidade administrativa, mas também
os demais princípios da administração pública (legalidade,
impessoalidade, publicidade e eficiência). Apesar de existirem
vozes discordantes, a doutrina majoritária entende que a tutela

da probidade administrativa (abarcando a defesa do patrimônio
público e da moralidade administrativa) efetivamente tem
natureza de interesse difuso. Isso porque, a tutela da probidade
administrativa apresenta as características marcantes dos
interesses difusos, quais sejam: a indeterminação dos sujeitos,
posto que a defesa da probidade não pertence a uma pessoa
isolada, nem a um grupo delimitado de pessoas, mas sim à
coletividade como um todo; a indivisibilidade do objeto, pois o
interesse no respeito à probidade é, ao mesmo tempo, de todos
e de cada um; o fator de agregação dos sujeitos, os titulares do
direito à probidade administrativa estão agregados em função
de uma situação de fato em comum, a circunstância de estarem
sujeitos aos efeitos da lesão à probidade administrativa. Esse é
o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ao
afirmar que “é cabível a propositura de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa, tendo em vista a natureza
difusa do interesse tutelado.”
O primeiro dispositivo a tratar do tema é o artigo 37, § 4º da
Constituição Federal, que dispõe que “Os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em
Lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. Ainda no bojo da
Carta Magna, existem outros dispositivos que tratam do tema,
como: art. 14, §9º; art. 15, V; art. 37, caput; art. 85,V. Assim,
como bem ressaltado por José Afonso da Silva, a improbidade
administrativa entra pela primeira vez no ordenamento jurídico
constitucional como causa de suspensão de direitos políticos,
que pode ser considerada a sanção máxima aplicável em um
regime democrático ao agente ímprobo.
No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.429/92 desponta
como o marco que define todos os sujeitos ativos, os sujeitos
passivos, os atos de improbidade, as sanções, as normas
processuais. Essa é uma Lei nº nacional, exceto quanto aos seus
aspectos essencialmente administrativos, nesses é aplicada apenas
ao plano federal. Quanto à aplicação da Lei nº 8.429/92 no tempo,
deve-se explanar que a Constituição de 1988 adotou o princípio
da irretroatividade das Leis como regra e o da retroatividade
como uma exceção. Portanto, a Lei nova regulará os casos
pendentes e futuros, só podendo atingir fatos pretéritos quando
estiver expressamente estabelecido em seu texto. Fixadas essas
bases, e constatado que o texto da Lei de improbidade não contém
preceito que trate de sua retroatividade, pode-se concluir que
somente os atos praticados após sua entrada em vigor estarão
sujeitos às sanções por ela instituídas. Destaca-se, ainda, que
a competência para legislar sobre improbidade é privativa da
União, como se pode depreender do art. 22, I, CF/88.
Os legitimados ativos para propor a ação de improbidade
são o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada (entes
da Administração Direta, entidades da Administração Indireta,
empresas incorporadas ao patrimônio público, entidade criada
ou custeada com recursos do erário), destacando-se que quando
o parquet não for autor da ação será necessariamente fiscal da
Lei, sob pena de nulidade da ação. Ademais, caso o autor desista
da ação, o Ministério Público pode assumir o polo ativo, por
meio da sucessão processual, já que aplica-se analogicamente
o microssistema de ações coletivas.
Quanto aos legitimados a propor a ação de improbidade
administrativa, deve-se ressaltar que as concessionárias e
permissionárias de serviços públicos não podem ser consideradas

como legitimadas, já que não constam do texto do art. 1º da Lei
nº 8.429/92, posto que são pessoas jurídicas de direito privado
que prestam serviços públicos delegados pelo poder público e
não integram a Administração pública.
Os sujeitos ativos do ato de improbidade são os agentes
públicos em sentido amplo, englobando desde os servidores
públicos, aos agentes políticos, trabalhadores celetistas e
temporários e particulares em colaboração, e os terceiros.
Esses seriam aqueles que mesmo não sendo agente públicos,
induzem (fazem surgir na mente de outrem a ideia do ilícito,
até então inexistente) ou concorrem (quando participa dos
atos preparatórios ou executórios) para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficiam direta ou indiretamente.
Percebe-se, portanto, que o art. 3º da Lei nº 8.429/92 apresenta
uma norma de extensão pessoal dos tipos de improbidade, a
autorizar a ampliação do âmbito de incidência da LIA, que
passa a alcançar não só o agente público que praticou o ato de
improbidade, como também os terceiros que estão a seu lado, que
de qualquer modo concorreram para a conduta ímproba ou dela
se beneficiaram. Por conclusão lógica, os terceiros responderão
solidariamente pela prática do mesmo ato de improbidade.
Porém, aos terceiros só pode ser imputada a prática de um ato de
improbidade caso haja a concorrência com os agentes públicos e
caso tenha praticado os atos com dolo, ou seja, com a intenção
de concorrer para a prática de improbidade e dela se beneficiar.
Quanto aos parlamentares, quando exercem a função atípica
(administrativa), se sujeitam a sanções da Lei de Improbidade
Administrativa, porém, existe um questionamento na doutrina a
respeito do instituto da imunidade parlamentar material, se ele
impediria a aplicação da Lei de Improbidade a tais agentes, quando
exercem função legislativa típica. A imunidade parlamentar
material está prevista no art. 53 da Constituição Federal, mas
devido à amplitude dessa prerrogativa instituída por preceito
constitucional, que não admite restrições, é imperioso concluir
que o conteúdo do voto do parlamentar não poderá ensejar a
aplicação das sanções da Lei de improbidade. Portanto, o voto do
congressista, isoladamente considerado, mesmo que dissonante
das normas constitucionais, do interesse público, não está sujeito
as sanções previstas na Lei nº 8429/92, porquanto inviolável.
Nesse sentido também é o entendimento da Corte Cidadã. Porém,
o próprio STJ, em um julgado interessante, já reconheceu a
possibilidade de aplicação da Lei de Improbidade para sancionar
condutas relacionadas ao exercício da função legislativa típica,
quando em uma situação em que os parlamentares editaram
uma Lei nº, com desvio de finalidade subjacente à majoração
ilegal dos seus próprios vencimentos para a mesma legislatura,
posteriormente camuflada em ajuda de custo desvinculada da
prestação de contas, com prejuízo ao erário. Logo, excetuado
o conteúdo do voto, que é inviolável por força de preceito
constitucional, as sanções da Lei de Improbidade podem atingir
as condutas dos parlamentares praticadas no exercício da função
legislativa típica, sobretudo quando caracterizado o desvio de
poder ou de finalidade.
Os atos de improbidade estão tipificados nos artigos 9º
(enriquecimento ilícito), 10º (dano ao erário), 10º-A (concessão
ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário) e 11
(violação aos princípios da Administração) da Lei nº 8.429/92.
Deve-se atentar que o rol destes artigos é exemplificativo,
podendo ser enquadradas outras condutas e não somente aquelas
expressamente tipificadas.
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Os atos de improbidade que importam em enriquecimento
ilícito, do art. 9º da Lei nº 8.429/92 são aqueles em que o agente
obteve qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida,
independentemente de prejuízo ao erário, mas tais atos só
podem ser praticados dolosamente e havendo nexo causal
entre o recebimento da vantagem e a conduta do agente. Essas
condutas que se enquadram no art. 9º da Lei nº 8.429/92, podem
ser comissivas ou omissivas.
Os sujeitos que forem responsabilizados pela prática de
atos que importem enriquecimento ilícito estarão sujeitos às
sanções de: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função
pública; suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos;
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial; e proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo
prazo de dez anos.
Os atos de improbidade que causam danos ao erário,
presentes no art. 10 da Lei nº 8.429/92 estão relacionados a ação
ou omissão, dolosa ou culposa (são os únicos que admitem a
forma culposa), que gera perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento dos bens ou haveres da Administração Pública
e demais entidades. É deveras importante perceber que os atos
de improbidade do art. 10 da Lei nº 8.429/92 admitem condutas
culposas ou dolosas. Esse artigo exige que ocorra dano ao erário
para que se configure o ato de improbidade, mas erário não se
confunde com patrimônio público, posto que este é mais amplo,
compreendendo não apenas os bens e interesses econômicos,
mas também aqueles com conteúdo não econômico.
A prática de tais atos caracterizados como causadores de
dano ao erário sujeitam os seus infratores às penas do artigo
12, II, da Lei nº 8.429/92, que são o ressarcimento integral do
dano; a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, caso haja; a perda da função pública; a suspensão
dos direitos políticos por cinco a oito anos; pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano; e proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios
por cinco anos.
Sujeitos aos quais forem imputados os atos do art. 10-A
da Lei nº 8.429/92 incorrem na ação ou omissão de conceder,
manter ou aplicar benefício financeiro ou tributário contrário
ao que dispõem o art. 8º-A, caput e §1ºda LC nº116/03, que
trata sobre o Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS)
de competência dos municípios e do Distrito Federal. Assim,
esse artigo tem como sujeito ativo, basicamente, os prefeitos,
os vereadores, o governador do Distrito Federal e os deputados
distritais, porém, juntamente deles podem ser responsabilizados
os terceiros que contribuírem para os atos desses agentes.
A ação ímproba estará configurada quando houver a fixação
de uma alíquota mínima do ISS em patamar inferior a 2%;
quando houver a concessão de isenções, incentivos ou benefícios
tributários ou financeiros relativos ao ISS que resultem em carga
tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota
mínima de 2%, exceto para os serviços a que se referem os
subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa à Lei Complementar
nº 116/03. Dessa forma, fica nítida a intenção do legislador em
evitar a guerra fiscal entre os municípios.
Esses atos de improbidade decorrentes de concessão
ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
dependem da comprovação de uma conduta dolosa dos
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agentes envolvidos. As sanções relativas ao ato de improbidade
encontram-se no art.12, IV da Lei nº 8.429/92 sendo a perda
da função pública, a suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos, multa civil de até três vezes o valor do benefício
financeiro ou tributário concedido.Os atos de improbidade
podem ser caracterizados por violarem os princípios da
administração pública, de forma comissiva e omissiva,
contrariando os princípios da Administração Pública e os deveres
de imparcialidade, legalidade, lealdade, honestidade, nos termos
do art. 11 da Lei nº 8.429/92. Está a configurada improbidade
administrativa na hipótese de violação a qualquer princípio,
expresso ou implícito, da administração pública. Isso se deve
ao reconhecimento do princípio da juridicidade, que impõe a
obediência pelo administrador público das regras expressas
em Lei, mas também de todos os princípios reconhecidos pelo
ordenamento jurídico. Para que esteja configurado o ato de
improbidade do art. 11 desta Lei nº, é preciso que haja violação
aos princípios da administração pública; conduta dolosa; e nexo
de causalidade entre a ação ou a omissão e a respectiva violação
ao princípio aplicável a administração.
A configuração do ato de improbidade que viola os princípios
da Administração Pública independe do enriquecimento ilícito
do agente ou de lesão ao erário. Porém, é necessário que haja
como elemento subjetivo, a comprovação do dolo por parte do
agente público ou do terceiro. Aplica-se ao agente as sanções
mencionadas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, quais
sejam: ressarcimento integral do dano, caso haja; perda da
função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos; pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente; e, proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Além dessas hipóteses, contidas na Lei de improbidade,
existe, ainda, uma quinta hipótese de improbidade administrativa
prevista no art. 52 da Lei nº 10.257/2001(Estatuto da cidade). O
Estatuto da cidade tutela ordem urbanística, um direito difuso
que também é protegido pela Lei nº da ação civil pública. O art.
52 do Estatuto da Cidade traz condutas que são classificadas
como ímprobas, mas não define as respectivas sanções. Devido
a isto, essa norma só pode ser aplicada juntamente com a Lei de
improbidade, em seu art. 12, que traz as sanções aplicáveis aos
atos de improbidade. Os principais destinatários da norma de
improbidade do art. 52 do Estatuto da Cidade são os prefeitos
e o governador do Distrito Federal.
As condutas ensejadoras de improbidade administrativa
também podem ser encontradas na Lei nº das ELei nºções (Lei
nº 9.504/97), que no seu art. 73, proíbe aos agentes públicos a
prática de uma série de condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pLei nºtos eLei nºtorais. No
seu parágrafo sétimo, do mesmo artigo, há previsão expressa de
que as condutas ali previstas caracterizam, ainda, a modalidade
de improbidade administrativa do art. 11, inciso I da Lei de
Improbidade, sujeitando-se às sanções previstas no art. 12, inciso
III da mesma Lei nº. O problema é que várias condutas descritas
nos incisos do art. 73 da Lei nº 9.504/97 podem ser enquadradas
nas outras duas modalidades de improbidade reguladas pela Lia,
quais sejam o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, para
as quais há previsão de sanções mais severas. Como exemplo

pode-se citar a conduta do art. 73, inciso III, da Lei nº das ELei
nºções. Existe aqui uma clara antinomia entre a Lei nº 8.429/92
e a Lei nº 9.504/97 cuja solução deve ser encontrada mediante
o diálogo entre essas duas fontes normativas.
Nesse diálogo, devem ser aplicados, prioritariamente, os
preceitos fundamentais da Lei de Improbidade, aplicandose a Lei nº 9.504/97 apenas complementarmente no que for
necessário e compatível com a Lei de Improbidade. Assim, caso
as condutas vedadas a agentes públicos no art. 73 da Lei nº 9.504
importa enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, deverão ser
enquadradas, nos artigos 9º e 10º da Lei de Improbidade. O
tipo de improbidade previsto no art. 11 da Lei de Improbidade
continua tendo aplicação residual e somente incidirá quando as
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
os candidatos nos pLei nºtos eLei nºtorais não se amoldarem à
tipologia dos artigos 9º e 10º da Lei de Improbidade.
Os prazos contidos na Lei de improbidade para a propositura
da ação variam de acordo com o sujeito ativo da improbidade,
sendo de cinco anos após o término do exercício de mandato,
de cargo em comissão ou de função de confiança; o prazo de
prescrição previsto em Lei específica a qual o agente esteja
subordinado, para faltas disciplinares puníveis com demissão a
bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou
de emprego; cinco anos da data da apresentação à administração
da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo
único do art. 1º da Lei de improbidade.
A competência para processar e julgar a ação de improbidade
administrativa é do juízo de primeiro grau, já que não existe
foro por prerrogativa de função em ações administrativas, mas
somente no âmbito penal. Regra geral, a competência será da
Justiça Estadual, porém, nas ações propostas pelo Ministério
Público Federal e nas ações com presença ativa ou passiva de
pessoas indicadas no art. 109, inciso um, da Constituição Federal,
a competência será da Justiça Federal.
Qualquer pessoa física ou jurídica poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
Isso é devido ao direito de petição, do art. 5º, inciso XXXIV,
da Constituição Federal. É possível, até mesmo uma denúncia
anônima.
Os principais aspectos do rito processual podem ser assim
resumidos: antes de receber a petição inicial, o juiz ordenará
a notificação do réu para que, no prazo de 15 dias, apresente
uma defesa prévia, que pode levar ao indeferimento da petição
inicial; após receber a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias,
pode rejeitar ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da
via eLei nºta; recebida a petição inicial, será o réu citado para
apresentar contestação, admitindo a interposição de agravo de
instrumento contra essa decisão.
Devido à alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, o
art. 17, parágrafo primeiro da Lei nº da Ação de Improbidade
passou a prever expressamente a possibilidade de celebração
de Acordo de Não Persecução Cível. Na tutela coletiva não só
é possível, mas frequente a transação, como se pode notar pela
quantidade termos de ajustamento de conduta celebrados pelos
legitimados a defender o Direito Coletivo lato sensu.
A sentença de procedência determina a aplicação das
sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade. Para o STJ,
as sanções da Lei de Improbidade não são necessariamente

cumulativas, cabendo ao magistrado sua fixação de acordo
com a natureza, a gravidade, as consequências da infração.
A condenação do réu ao ressarcimento integral do dano e ao
perdimento de bens e valores não tem natureza sancionatória,
dessa forma, sempre que presentes os requisitos objetivos de
responsabilidade civil do réu, o juiz é obrigado a condená- lo. A
sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação de
improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário;
quanto à coisa julgada material, aplicam-se ao caso as regras
que compõem o microssistema coletivo. A improcedência do
pedido por falta de provas não impede a propositura de nova
ação (coisa julgada secundum eventum probationis).
A possibilidade de condenação do agente ímprobo ao
ressarcimento do dano moral é admitida com quase unanimidade
pela doutrina. Está consolidado na jurisprudência do STJ o
entendimento de que a defesa da probidade administrativa tem
natureza de direito difuso, como acima explicado. Aplicam-se,
portanto, às ações civis de improbidade as normas da Lei nº nº
7.347/85 (Lei nº da Ação Civil Pública), no que não contrariar os
dispositivos da Lei de Improbidade. Deve-se atentar, ainda, para
o fato de que a Lei nº da Ação Civil Pública prevê expressamente
a possibilidade de reparação dos danos morais, logo no seu artigo
primeiro, em consonância com a Constituição Federal, e com a
Lei de Improbidade, que estabelece o ressarcimento integral do
dano, o que inclui não apenas o dano material à administração
pública, como também o dano moral causado à entidade pública
vitimada ou à sociedade.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que
pessoas jurídicas também podem sofrer dano moral (súmula
227). Assim, nada justifica a exclusão das pessoas jurídicas direito
público, pois um ato ímprobo pode gerar um enorme descrédito
à entidade pública vitimada, que também goza de determinado
conceito junto à coletividade, do qual depende o equilíbrio social
e a subsistência de suas negociações. O dano moral individual
acaba cedendo espaço, portanto, ao dano moral coletivo, com
sentimento de desapreço que afeta negativamente a coletividade.
Deve-se registrar que o próprio STJ tem reconhecido o
cabimento de danos morais em ações de improbidade, pois não
há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais
em ações que discutam improbidade administrativa, seja pela
frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo
desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a
ação estatal. Logo, quer seja pelo desprestígio causado à entidade
pública lesada, quer seja pelo sentimento de desapreço que afeta
negativamente toda coletividade, é possível a condenação do
agente público ao ressarcimento dos danos morais decorrentes
da sua conduta ímproba.
Tratando acerca da aplicação das sanções aos autores dos
atos de improbidade administrativa, dispõe o art. 12, caput e
o parágrafo único da Lei de Improbidade que o juiz deverá
considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e
o proveito patrimonial obtido pelo agente. Porém, nesse ponto, a
Lei nº disse menos do que gostaria, posto que esses dois últimos
elementos valorativos (extensão do dano e proveito patrimonial)
sequer estão presentes nas hipóteses de ato de improbidade que
atenta contra os princípios da administração pública. Portanto,
podem existir outros elementos que também servem como
parâmetros para o juiz decidir quais sanções serão aplicadas, em
que medida, como a intensidade do elemento subjetivo (dolo
ou culpa) da conduta, a ofensividade da conduta do agente,
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o grau de reprovabilidade do comportamento, a natureza da
participação dos agentes, a reincidência etc. José dos Santos
Carvalho Filho afirma ser possível ao julgador, inclusive,
socorrer-se das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, que seria m inteiramente adequadas à aplicação
das sanções de improbidade.
Existe uma celeuma na doutrina para saber se a ação civil
de improbidade administrativa pode ser considerada uma
espécie do gênero ação civil pública. Para alguns, a ação civil
de improbidade administrativa não é uma espécie de ação civil
pública. Isso porque, para essa corrente, a Lei nº 7347/85 (Lei
nº da Ação Civil Pública) não trata especificamente da defesa
da probidade administrativa, que não teria natureza de interesse
difuso, que é justamente o objeto da Lei de Improbidade. Assim,
pela regra da especialidade, a Lei nº da Ação Civil Pública não
se aplica às hipóteses de responsabilização pela prática de ato
de improbidade de administrativa. Já no sentido contrário,
a doutrina majoritária entende que a ação de improbidade
administrativa é uma espécie de ação civil pública, na medida
em que tem por objeto a tutela de interesses de natureza difusa
(patrimônio público e moralidade administrativa). Também é
este o entendimento pacífico da Corte Cidadã. Portanto, se a
ação civil pública se destina à tutela jurisdicional de qualquer
interesse difuso ou coletivo, não há impropriedade técnica em
considerar a ação de improbidade administrativa como uma
modalidade de ação civil pública, mas com regras procedimentais
próprias, traçadas pela Lei nº da improbidade, aplicando-se
subsidiariamente as normas do microssistema do processo
coletivo, e o Código de Processo Civil.

3 DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE
PÚBLICO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
CÍVEL
A Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação
original, vedava a transação, o acordo ou a conciliação nessas
ações (art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/92). No entanto, sempre
houve um anseio, por parte da doutrina, para que ocorresse uma
modificação nesse artigo. Com o advento do Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/19), finalmente, foi criada a figura do Acordo de
Não Persecução Cível.
Apesar da revolução ocasionada por essa criação, os
artigos correspondentes ao acordo foram parcialmente vetados,
em especial, as indicações correspondentes aos requisitos e
parâmetros para a sua efetiva instituição. Dessa maneira, a tão
aguardada introdução no ordenamento jurídico pátrio desse
acordo foi marcada por lacunas e inseguranças.
Antes de se chegar à análise das implicações práticas
acerca da falta de regulamentação do acordo, é importante se
rememorar o contexto histórico de criação do art. 17, §1º da Lei
de Improbidade Administrativa. Nesse contexto, entendia-se que
a a ação de improbidade representava um direito indisponível não
patrimonial vinculado ao interesse público. Assim, o Ministério
Público, por exemplo, como um dos legitimados extraordinários,
não poderia transacionar. Esse entendimento pode ser extraído
da jurisprudência pátria anterior:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO
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ENTRE AS PARTES. VEDAÇÃO. ART. 17, § 1º, DA
LEI Nº 8.429/1992. MICROSSISTEMA DE TUTELA
COLETIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE
EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC.
NOMENCLATURA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
1.
Tratando-se de ação de improbidade administrativa, cujo
interesse público tutelado é de natureza indisponível, o
acordo entre a municipalidade (autor) e os particulares
(réus) não tem o condão de conduzir à extinção do feito,
porque aplicável as disposições da Lei nº 8.429/1992,
normal especial que veda expressamente a possibilidade
de transação, acordo ou conciliação nos processos que
tramitam sob a sua égide (art. 17, § 1º, da LIA).
2. O Código de Processo Civil deve ser aplicado
somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade
Administrativa. Microssistema de tutela coletiva.
Precedente do STJ.
Não é a nomenclatura utilizada na exordial que define
a natureza da demanda, que é irrelevante, mas sim o
exame da causa de pedir e do pedido. 4. Recurso especial
não provido. (STJ - REsp: 1217554 SP 2010/01847486, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de
Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data do julgamento: 15 de Agosto de 2013)
É claro que a indisponibilidade do interesse público e a
supremacia do interesse público sobre o privado sempre foram
considerados as bases fundantes do regime jurídicoadministrativo e o entendimento que se tinha era de que
fazia parte desses princípios o patrimônio público, que imporia
a vedação a transação, visto que não se poderia dispor de um
direito que seria de toda a coletividade.
Esse era o posicionamento de Waldo Fazzio Júnior que
afirmava que não haveria transação ou acordo nem fase
conciliatória na ação de improbidade administrativa, já que
os interesses em questão - patrimônio público e probidade
administrativa - seriam indisponíveis, não sendo direitos
patrimoniais privados (FAZZIO JÚNIOR, 2015).
Outro autor que retratava o tema era Wallace Paiva Martins
Júnior, que restringia a transação para sanções possíveis em
ressarcimento, já que afirmava que em se tratando de probidade
administrativa, a natureza do interesse particular não permite
renúncia a qualquer dos provimentos típicos previstos, visto
que a indisponibilidade seria absoluta. As sanções seriam
irrenunciáveis e indisponíveis, não permitindo transação,
composição ou acordo, que, se fossem realizados, seriam
absolutamente nulos, e essa marca reforçaria o entendimento de
cumulatividade das sanções. Assim, para o autor, os legitimados
para a ação não poderiam dispor sobre o patrimônio publico ou
a moralidade administrativa e nem seria possível a desistência
da ação (MARTINS JÚNIOR, 2001).
Um outro impedimento que era utilizado como justificativa
para a vedação de acordo era retirado do Código Civil em seus
artigos 840 e 841, que restringia a solução consensual aos direitos
patrimoniais e a transação exigia concessões muitos, que seira
inviável quando se referisse a direitos como a moralidade
administrativa. Esse entendimento pode ser confirmado com
julgados do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DOPERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVOLEGAL SOBRE O QUAL
SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA.
SÚMULA N. 284DO STF, POR ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE
DISSÍDIOCOM JULGADOS DO STF. PRECEDENTES.
AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME NECESSÁRIO.TRANSAÇÃO. DIREITO
INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impossível conhecer do especial interposto com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
pois, mesmo nestes casos, é necessária a indicação do
dispositivo da legislação infraconstitucional federal
sobre o qual recai a divergência, sob pena de atração
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia (fundamentação deficiente). 2. Por outro lado,
também não merece conhecimento o recurso pelo alegado
dissídio jurisprudencial já que foram trazidos aos autos
somente julgados do Supremo Tribunal Federal - STF. A
uniformização da interpretação de matéria constitucional
nos Tribunais pátrios não está dentre os objetivos
alcançáveis via recurso especial, cabendo tal tarefa ao
Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário
e outros instrumentos jurídicos postos à disposição
dos interessados, sob pena de usurpação de funções
daquela Corte por este Tribunal. 3. Discute-se nos autos
a legalidade de acordo firmado entre o recorrente e o
Município de Goioerê/PR, no qual se transacionou a
compensação dos débitos existentes na Ação Civil Pública
de n.97/2001 com os créditos que seriam apurados na
Ação Ordinária de Cobrança n. 300/2004, decorrentes
de subsídios a que o autor teria direito pelo exercício do
cargo de Vereador e Presidente da CâmaraMunicipal
na gestão 1993/1996, além do pagamento de crédito
remanescente a ser pago pelo Município no valor de R$
15.000,00. 4. A insurgência especial está embasada na
alegada ofensa ao disposto nos artigos 475, I, e 269, III,
ambos do CPC, asseverando o recorrente que a sentença
homologatória extinguiu o processo com julgamento de
mérito, inexistindo qualquer nulidade, na medida em
que teve anuência do Ministério Público. Acrescenta
que a sentença exarada não contraria os interesses do
Município, e, por tal razão, não se sujeita ao reexame
necessário. 5. Na hipótese dos autos, o Município, com a
realização do acordo, admitiu como devidos valores que
sequer foram apurados judicialmente, e ainda terá que
desembolsar mais uma quantia de R$15.000,00 a serem
pagos ao ora recorrente em prestações de R$ 1.000,00. Em
sendo assim, revela-se notoriamente desfavorável ao ente
público a decisão homologatória da transação formulada
entre as partes, que ostenta a natureza de sentença de
mérito, dando ensejo a sua submissão ao duplo grau
de jurisdição, segundo a regra do artigo 475, inciso I,
do CPC. 6. Outro aspecto relevante a ser apreciado
diz respeito à impossibilidade de Municipalidade
firmar acordo semelhante ao que fora celebrado nos

autos, em que reconheceu a existência de uma dívida
e compensou-a com créditos discutidos em ação civil
pública, vez que se tratam de direitos patrimoniais de
caráter indisponível. 7. Segundo o disposto nos arts. 840
e 841 do novo Código Civil, a transação que previne
ou põe fim ao litígio tem como características (i) a
existência de concessões recíprocas entre as partes, o
que pressupõe se tratar de direito disponível e alienável;
(ii) ter por objeto direitos patrimoniais de caráter
privado, e não público. Assim, in casu, por se tratar
de direito indisponível, referente a dinheiro público,
é manifestamente ilegítima a transação pecuniária
homologada em primeiro grau. 8. Há, ainda, aspecto
de suma importância atinente ao fato de que o acordo
teve como finalidade compensar créditos provenientes
de condenação sofrida pelo ex-edil em ação de
improbidade administrativa proposta pelo Ministério
Público, que tem como objeto a aplicação das demais
penalidades previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92,
inclusive o pagamento de multa civil de até duas vezes
o valor desviado. Considerando esse dado, o acordo
firmado entre as partes é expressamente vedado pelo
art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92. Portanto, a sentença que
homologou transação realizada entre a Fazenda Pública
Municipal e o recorrente, reconhecendo débito para com
este último, mostra-se totalmente eivada de nulidade
insanável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido,
e, nesta parte, não provido.
(STJ - REsp: 1198424 PR 2010/0108482-2, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2012, T2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/04/2012) . [Sem negrito no original].
Esse cenário perdurou desde o advento da Lei de
Improbidade Administrativa. No entanto, começou-se a perceber,
paulatinamente, uma mudança. Isso porque, cada vez mais,
afastava-se o posicionamento de que o direito indisponível não
poderia ser resolvido de maneira consensual.
Como forma de corroborar esse novo entendimento, pode-se
citar a Lei nº dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95),
que previu os institutos da transação penal e da suspensão
condicional do processo, que seriam formas de se substituir
as sanções penais. Recentemente, o Pacote Anticrime (Lei nº
13.869/19) regulamentou o Acordo de Não Persecução Penal.
Essas duas situações demonstram a flexibilização da
indisponibilidade da ação penal pelo Ministério Público. Isso
porque, apesar de existir uma doutrina que afirma que com a Lei
nº 9.099/95 não houve uma disponibilidade do direito material,
mas sim do processual, o que predomina é que a aplicação da
transação penal é uma flexibilização do direito indisponível
protegido pelo tipo penal.
É importante destacar, ainda, que o direito penal sempre
foi considerado a ultima ratio, assim, as sanções só podem ser
aplicadas quando todos os demais ramos do direito se mostrarem
não adequados e insuficientes para a proteção dos bens jurídicos.
Entretanto, como demonstrado nos parágrafos anteriores,
até mesmo esse ramo do direito já flexibilizou o interesse público
através de transações, das suspensões condicionais do processo,
das colaborações premiadas e dos acordos de não persecução
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penal. Dessa forma, não seria lógico o direito civil e o direito
administrativo vedarem a possibilidade de acordos, sendo que a
infração às suas normas é muito mais branda do que as infrações
às normas penais. Inclusive esse posicionamento foi exarado
por Fredie Didier Júnior e Daniela Santos Bonfim, in verbis:
A interpretação literal do comando do §1º do art. 17 da Lei
nº 8.429/92 levava a uma situação absurda: seria possível
seria possível negociar sanções tidas como mais graves
pelo sistema porque decorrente da prática de crimes
(por definição, o ilícito mais reprovável), mas não seria
possível negociar no âmbito de uma ação de improbidade
administrativa. Além de absurda, a intepretação desse
texto ignoraria completamente a diferença entre os
contextos históricos da promulgação da Lei nº (1992)
e de sua aplicação.
Além disso, não apenas na seara penal houve essa revolução
do pensamento. No âmbito cível também ocorreram mudanças.
Pode-se citar o próprio Código de Processo Civil de 2015 que
trouxe inúmeros procedimentos de solução consensual dos
conflitos, relativizando, assim, certos direitos indisponíveis ou,
até mesmo, incentivando a autocomposição.
Também podem ser citadas como exemplo o paragrafo único
da Lei nº 10.259/01 que concedeu poder ao Advogado Geral da
União e aos dirigentes máximos das empresas públicas federais
para autorizarem a conciliar, transigir ou desistir, nos processos
da competência dos Juizados Especiais Federais.
Ademais, a Lei nº 12.846/13 trouxe o Acordo de Leniência;
a Lei nº 13.129/15 autorizou a arbitragem no âmbito da
administração direta e indireta e a Lei nº 13.140/15 dispôs
sobre a medição entre particulares como meio de solução de
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito
da administração pública.
Diante disso, uma parte considerável da doutrina começou a
entender que a Lei nº 13.140/15 teria autorizado expressamente
a possibilidade conciliação nas situações de improbidade
administrativa. Isso porque o seu artigo 36 possui a seguinte
redação:
Art. 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia
jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que
integram a administração pública federal, a AdvocaciaGeral da União deverá realizar composição extrajudicial
do conflito, observados os procedimentos previstos em
ato do Advogado-Geral da União.
[…]
§ 4º Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja
sendo discutida em ação de improbidade administrativa
ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União,
a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência
expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça continuou
com a vedação a realização de acordo na ação de Improbidade
Administrativa, como pode ser extraído do seguinte julgado:
A D M I N I S T R AT I VO. I M P R O B I DA D E
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO PARA
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QUE SEJAM BUSCADOS MEIOS DE COMPENSAÇÃO
DA CONDUTA ÍMPROBA, À LUZ DA LEI Nº
13.655/2018. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA
REGRA ESPECIAL CONTIDA NO ART. 17, § 1º, DA
LIA. Lei de RESPONSABILIDADE FISCAL. AUMENTO
DE DESPESAS COM PESSOAL. ATO ÍMPROBO
CARACTERIZADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Prevalece em nosso sistema jurídico o princípio da
especialidade, segundo o qual, diante de um eventual
conflito aparente entre normas, a Lei nº especial deverá
prevalecer em relação à norma geral. Precedentes:
AgRg no REsp 1.359.182/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2013;
AgRg no Ag 1.327.071/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/04/2011. 2.
Conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 27, de 30/05/2016, publicado
no DOU de 31/05/2016, a MP 703, de 18/12/2015,
publicada no DOU de 21/12/2015, teve seu prazo de
vigência encerrado no dia 29/05/2016, o que importou
no restabelecimento da vigência do art. 17, § 1º, da Lei nº
8.429/1992, que veda a transação, acordo ou conciliação
nas ações de improbidade administrativa.
3. É inviável o acolhimento do pedido de suspensão
do processo, a fim de que sejam buscados os meios de
compensação da conduta ímproba praticada, à luz da
Lei nº 13.655/2018, uma vez que deve prevalecer a regra
especial contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992. 4.
Na forma da jurisprudência do STJ, “tratando-se de ação
de improbidade administrativa, cujo interesse público
tutelado é de natureza indisponível, o acordo entre a
municipalidade (autor) e os particulares (réus) não tem o
condão de conduzir à extinção do feito, porque aplicável
as disposições da Lei nº 8.429/1992, normal especial que
veda expressamente a possibilidade de transação, acordo
ou conciliação nos processos que tramitam sob a sua
égide (art. 17, § 1º, da LIA)” (REsp 1.217.554/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe
22/08/2013). 5. Tendo o Tribunal de origem firmado a
compreensão no sentido de que as nomeações efetuadas
pelo ora agravante acarretaram indevido aumento de
despesa com pessoal, sem planejamento orçamentário
e financeiro - sendo certo que tal conduta tinha por
finalidade última prejudicar a gestão de seu sucessor,
causando-lhe desgaste político, o que caracteriza desvio
de finalidade, eis que sua atuação não visava atender o
interesse público, mas interesses pessoais -, a revisão de
tais conclusões demandaria novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ. 6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado
na forma exigida pelos art.
1.029. § 1º , do CPC/15 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com
efeito, a parte agravante apontou como paradigma
julgado que não guarda similitude fática com a matéria
ora apreciada. 7. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1654462 MT 2017/0033118-5,
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento:
07/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de

Publicação: DJe 14/06/2018). [Sem destaque no original].
Além de tudo isso que foi narrado até aqui, houve a tentativa
de mudar o antigo entendimento de vedação do acordo na ação de
improbidade administrativa com a Medida Provisória nº 703/15
que revogou expressamente o art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/92. No
entanto, a referida medida provisória não foi convertida em Lei,
o que, consequentemente, acabou não impactando, de maneira
significativa, no entendimento acerca da vedação do acordo.
Apesar dessa situação, o entendimento que vinha se
consolidando era, efetivamente, de que não mais aceitável a
vedação ao acordo na Lei de Improbidade Administrativa.
Muito desse posicionamento foi construído por causa da
interpretação em face da Constituição Federal, que, com a
Emenda Constitucional nº 19/98, consagrou o principio da
eficiência e com a Emenda Constitucional nº 45/04, que trouxe a
principio da duração razoável do processo. Isso porque as ações
pautadas na Lei nº 8.429/92 se prologavam, demasiadamente, no
tempo por causa do seu procedimento e do excesso de processos,
não sendo possível, assim, obter do Estado uma resposta eficiente
e razoável.
Dessa maneira, diante de todo esse cenário de mudanças
que vinha sendo desenhado no ordenamento jurídico pátrio,
alguns Ministérios Públicos estaduais e o Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP regularam a possibilidade da
realização de Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito da
ação de improbidade administrativa. O art. 1º, §2º, da Resolução
nº 179/17 do CNMP tem a seguinte redação:

pessoas jurídicas. Assim, pode-se citar o acordo de colaboração
premiada, previsto na Lei nº 12.850/13 (essa Lei nº dispõe sobre
as organizações criminosas, em que o julgador pode deixar
de aplicar a pena caso seja celebrado acordo de colaboração
premiada que atenda aos requisitos previstos na Lei nº), e o
acordo de leniência, previsto na Lei nº 12.846/13 (essa Lei nº
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra administração pública,
nacional ou estrangeira, conhecida como Lei Anticorrupção):

Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é
instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e
coletivos, individuais homoĝneos e outros direitos de cuja
defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza
de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da
conduta às exiĝncias legais e constitucionais, com efićcia
de título executivo extrajudicial a partir da celebração.
[…]
§ 2º cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas
hipóteses configuradoras de improbidade administrativa,
sem prejuízo do ressarcimento ao eŕrio e da aplicação de
uma ou algumas das sanções previstas em Lei, de acordo
com a conduta ou o ato praticado.

Os óbices que apresentam às transações em matérias de
improbidade administrativa, trazidos pelo §1º do art.
17 da Lei nº 8.429/92, podem ser superados a partir da
interpretação sistemática do microssistema da tutela
do patrimônio público, de onde se extraem, inclusive,
os instrumentos jurídicos necessários à materialização
da composição. Diz-se isto, porque a ordem jurídica
nacional conta com o sistema de tutela da probidade da
Administração Pública, de forma tal que o mesmo ato de
corrupção é capaz de sujeitar o agente público a diferentes
sanções advinda do Direito Penal, do Direito Civil e do
Direito Administrativo. Assim, a prática de uma mesma
conduta ilícita possui repercussões em diferentes esferas
de responsabilização.

Assim, a doutrina passou a construir o entendimento de
que o termo de ajustamento de conduta não se referiria a uma
renúncia ao direito indisponível, mas sim uma efetivação da
proteção a probidade e ao patrimônio publico de maneira
consensual e razoável, sendo aplicável não só ao ressarcimento
ao erário, mas também as sanções previstas na própria Lei nº.
O acordo não teria o condão de retirar do agente a obrigação
de ressarcimento integral do dano causado pelas condutas
ímprobas praticadas. Dessa maneira, não haveria uma disposição
do patrimônio público e muito menos da moralidade, ja que se
afirmaria o direito à probidade administrativa no caso concreto
e asseguraria sua efetividade, de modo mais célere do que se se
aguardasse o transcurso da ação civil de improbidade.
Outro argumento que permitiria o acordo seria a aplicação
do microssistema da tutela do patrimônio público, já que esse
microssistema já prevê instrumentos de solução consensual
para o mesmo fato que constitui a improbidade administrativa,
porém para a área criminal e quando há a participação de

Lei nº 12.850/13:
Art. 3º-A O acordo de colaboração premiada é negócio
jurídico processual e meio de obtenção de prova, que
pressupõe utilidade e interesse públicos.
Lei nº 12.846/13:
Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
pública poderá celebrar acordo de leniência com as
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos
previstos nesta Lei nº que colaborem efetivamente com
as investigações e o processo administrativo, sendo que
dessa colaboração resulte: I - a identificação dos demais
envolvidos na infração, quando couber; e II - a obtenção
célere de informações e documentos que comprovem o
ilícito sob apuração.
Pode ser colacionado, assim, o entendimento de Fredie
Didier Júnior e Daniela Santos Bonfim:

Corrobora esse posicionamento a afirmação de José dos
Santos Carvalho Filho:
A LIA veda expressamente a transação, o acordo e a
conciliação (…). O fundamento consiste que, tratando-se de
ofensa ao princípio da moralidade, não haveria ensejo para
acordos. No entanto, a legislação vem, a cada dia, admitindo
mitigações ou exclusões de penalidades, para permitir que o
Estado conquiste benefícios de maior amplitude, mediante
informação dos infratores. Nesse sentido o acordo de
leniência e da delação (ou colabaração premiada)
Inclusive esse entendimento acerca do microssitema da tutela
do patrimônio já era retratado pela jurisprudência:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
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ADMINISTRATIVA. Lei de IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI Nº ANTICORRUPCAO.
MICROSSISTEMA. ACORDO DE LENIÊNCIA. VÍCIO
DE COMPETÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DETERMINADA. 1. A Lei nº 12.846/2013,
denominada Lei nº Anticorrupcao (LAC) estatuiu
sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas de natureza privada pela prática de
atos contrários aos interesses do Poder Público e sua
administração, tanto nacionais quanto estrangeiras. 2. O
Acordo de Leniência pressupõe como condição de sua
admissibilidade que a pessoa jurídica interessada em fazêlo manifeste prima facie sua disposição, reconhecendo
expressamente a prática do ato lesivo, cessando-o e
prestando cooperação com as investigações, além de
reparar integralmente o dano causado. 3. O Acordo
de Leniência é uma espécie de colaboração premiada
em que há abrandamento ou até exclusão de penas, em
face da colaboração na apuração das infrações e atos de
corrupção, justamente para viabilizar maior celeridade
e extensão na quantificação do montante devido pelo
infrator, visavis a lesão a que deu causa, ao tempo
em que cria mecanismos de responsabilização de coparticipantes, cúmplices normalmente impermeáveis
aos sistemas clássicos de investigação e, por isso,
ocultos. Esse o objetivo da norma e sua razão de ser,
tendo por pano de fundo, obviamente, o inafastável
interesse público. 4. Enquanto a Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) busca, primordialmente, punir
o agente público ímprobo, alcançando, eventualmente,
o particular, a Lei nº Anticorrupcao (LAC) tem por
objetivo punir a pessoa jurídica envolvida em práticas
corruptas, podendo também, em sentido inverso,
identificar agentes públicos coniventes, levando-os, por
consequência, para o campo de incidência da LIA. 5.
Não há antinomia abrogante entre os artigos 1º e 2º da
Lei nº 8.249/1992 e o artigo 1º da Lei nº 12.846/2013,
pois, naquela, justamente o legislador pátrio objetivou
responsabilizar subjetivamente o agente ímprobo, e
nesta, o mens legislatoris foi a responsabilização objetiva
da pessoa jurídica envolvida nos atos de corrupção.
6. No entanto, há que se buscar, pela interpretação
sistemática dos diplomas legais no microssistema em
que inserido, como demonstrado, além de unicidade e
coerência, atualidade, ou seja, adequação interpretativa
à dinâmica própria do direito, à luz de sua própria
evolução. 7. Por isso, na hipótese de o Poder Público
não dispor de elementos que permitam comprovar a
responsabilidade da pessoa jurídica por atos de corrupção,
o interesse público conduzirá à negociação de acordo de
leniência objetivando obter informações sobre a autoria e
a materialidade dos atos investigados, permitindo que o
Estado prossiga exercendo legitimamente sua pretensão
punitiva. 8. Nem seria coerente que o mesmo sistema
jurídico admita, de um lado, a transação na LAC e a
impeça, de outro, na LIA, até porque atos de corrupção
são, em regra, mais gravosos que determinados atos
de improbidade administrativa, como por exemplo,
aqueles que atentem contra princípios, sem lesão ao
erário ou enriquecimento ilícito. 9. Esse o contexto
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que levou o legislador a prestigiar o acordo de leniência
tal como hoje consagrado em Lei, quando abrandou ou
excluiu sanções à pessoa jurídica que, em troca de auxílio
no combate à corrupção, colabora com as investigações
e adota programas de compliance e não reincidência
na prática de atos corruptivos, desde que confirmada
a validade do acordo de leniência. 10. A autoridade
competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito
do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da
União (CGU). 11. Não há impedimentos para que haja a
participação de outros órgãos da administração pública
federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral
da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de
Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de
uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos
entes públicos. 12. O acordo de leniência firmado pelo
Grupo Odebrecht no âmbito administrativo necessita ser
re-ratificado pelo ente competente, com participação dos
demais entes, levando-se em conta o ressarcimento ao
erário e a multa, sob pena de não ensejar efeitos jurídicos
válidos. 13. Enquanto não houver a re-ratificação do
acordo de leniência, a empresa deverá permanecer
na ação de improbidade, persistindo o interesse
no bloqueio dos bens, não porque o MP não pode
transacionar sobre as penas, mas porque o referido
acordo possui vícios que precisam ser sanados para
que resulte íntegra sua validade, gerando os efeitos
previstos naquele ato negocial. 14. Provido o agravo
de instrumento para determinar a indisponibilidade de
bens das empresas pertencentes ao Grupo Odebrecht.
(TRF-4 - AG: 50239726620174040000 502397266.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA,
Data de Julgamento: 22/08/2017, TERCEIRA TURMA).
Assim, a Lei Anticorrupção passou a prever a possibilidade
de celebração de acordo de leniência com pessoas jurídicas
relativamente aos mesmos bens jurídicos que eram protegidos
pela Lei de Improbidade, que seriam o patrimônio público e a
moralidade administrativa. Ademais, muitos dos atos lesivos
previstos na Lei Anticorrupção também podem configurar
atos de improbidade administrativa. Dessa forma, se a pessoa
jurídica poderia celebrar um acordo de leniência no âmbito da Lei
Anticorrupção, não se poderia negar uma situação semelhante
no âmbito da ação de improbidade administrativa.
Além disso, pode-se dizer, ainda, que a Lei nº 8.429/92,
juntamente, com a Lei nº 4.717/65 (Lei nº da Ação Popular); a
Lei nº 7.374/85 (Lei nº da Ação Civil Pública) e a Lei nº 12.846/13
constituem um macrossistema de combate à corrupção, como
forma de observância das diretrizes previstas nos tratados
interncionais sobre o tema de que o Brasil ratificou.
Diante disso, percebe-se que, paulatinamente, foi
sendo construído na doutrina e na jurisprudência pátria o
posicionamento acerca da possibilidade de acordo na ação
de improbidade administrativa, apesar da vedação na redação
original da Lei nº.
Essa mudança foi consolidada com a previsão expressa
do Acordo de Não Persecução Cível introduzida pelo Pacote
Anticrime. O acordo tem por finalidade impedir que se deflagre
uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa
mediante a aceitação de algumas condições e aplicação de sanções

aos agentes que foram responsáveis pela prática desses atos,
sendo uma maneira de tornar mais célere e efetiva a reparação
aos danos que foram causados ao erário.
No entanto, apesar de se ter enterrado a discussão acerca
da possibilidade ou não de acordo nas ações de improbidade
administrativa, os questionamentos atuais pairam acerca da sua
aplicação. Isso porque os avanços com essa previsão também
trouxeram inúmeras dúvidas e questionamentos acerca da sua
aplicação, já que não houve uma regulamentação geral sobre o
tema e os artigos que tinham previsões sobre a sua aplicação
foram vetados pelo Presidente da República, sob o argumento
de que ao determinar que caberia ao Ministério Público a sua
celebração, se violaria o interesse público, além de provocar
insegurança jurídica, visto que o próprio art. 17 da Lei nº 8.429/92
prevê que a ação judicial pode ser proposta pelo Parque ou pela
pessoa jurídica de direito publico que foi vítima do ato. Dessa
forma, entendeu-se que excluir a pessoa jurídica de direito
público da possibilidade de celebração do acordo representaria
um retrocesso.

4 A INCIPIÊNCIA NORMATIVA E AS INICIATIVAS
DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL
A aplicação do Acordo de Não Persecução Cível no
ordenamento jurídico brasileiro, como se divisa das reflexões
até aqui encetadas, é carente de regulamentação própria e acaba
por valer-se de uma interpretação analógica do microssistema
processual de proteção do patrimônio público, inclusive com a
utilização, por empréstimo, da regulamentação e do delieamento
do Termo de Ajustamento de Conduta, regulado pela Lei nº da
Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985).
Essa deficiência decorre, sobretudo, do fato de, posteriomente
à alteração que o Pacote Anticrime promoveu no art. 17, §1º
e §10-A da Lei de Improbidade Administrativa, permitindo a
solução consensual nas ações que versem sobre improbidade
administrativa, ocorreu um veto presidencial ao Art. 17-A da
LIA, que fora introduzido pela Lei nº 13.964/2019 e regulava,
ao menos em alguma medida, o procedimento do ANPC no
âmbito do Ministério Público. Era esta a redação vetada:
Art. 17-A. O Ministério Público poderá, conforme as
circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não
persecução cível, desde que, ao menos, advenham os
seguintes resultados:
I – o integral ressarcimento do dano;
II – a reversão, à pessoa jurídica lesada, da vantagem
indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados;
III – o pagamento de multa de até 20% (vinte por cento)
do valor do dano ou da vantagem auferida, atendendo a
situação econômica do agente.
§ 1º Em qualquer caso, a celebração do acordo levará
em conta a personalidade do agente, a natureza, as
circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do
ato de improbidade, bem como as vantagens, para o
interesse público, na rápida solução do caso.
§ 3º As negociações para a celebração do acordo ocorrerão
entre o Ministério Público e o investigado ou demandado
e o seu defensor.
§ 4º O acordo celebrado pelo órgão do Ministério Público
com atribuição, no plano judicial ou extrajudicial, deve

ser objeto de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta)
dias, pelo órgão competente para apreciar as promoções
de arquivamento do inquérito civil.
§ 5º Cumprido o disposto no § 4º deste artigo, o acordo
será encaminhado ao juízo competente para fins de
homologação.
Com efeito, atualmente não remanesce dúvida acerca da
possibilidade de celebração do ANPC, tendo-se em vista a atual
redação do § 1º do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa,
mas couberam aos órgãos de persecução de cada Estado e da
União as iniciativas isoladas de regulamentação, a exemplo
dos pioneiros: Ministério Público do Estado de Pernambuco
(Resolução nº 01/2020), de São Paulo (Resolução nº 1.193/2020)
e do Piauí (Resolução nº 04/2020), que têm ensejado propostas
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para
uniformizar a regulamentação.
Essurge daí um ponto de magna importância: a necessidade
de padronização de requisitos para a celebração de ANPC.
Nesse particular, é curioso notar que – muito em razão do
diálogo interinstitucional – alguns requisitos tem se mostrado
uníssonos entre os órgãos persecutores, os quais serão explanados
doravante.
Entendem as Resoluções e a doutrina que tem se formado
em torno da matéria que não é possível se firmar ANPC sobre
quaisquer atos irregulares praticados contra a Administração
Pública. Na verdade, a conduta que justifica a realização
de Acordo de Não Persecução Cível é apenas aquela que se
enquadrade nas hipóteses previstas nos arts. 9º, 10, 10-A e 11 da
Lei nº 8.429/92, aptas a ensejar a condenação do agente público
investigado nos termos do art. 12 desse diploma. a existência de
conduta que configure improbidade administrativa.
Por seu turno, a legitimidade para propor o ANPC
repousa sobre o Ministério Público ou o responsável pelo
ilícito, podendo ser apresentada isolada ou conjuntamente,
por todos os envolvidos. É o que diz o art. 5º da Resolução
CPJ/MPPI nº 01/2020, inspirado no art. 5º da Resolução nº
01/2020 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado
de Pernambuco:
Art. 5º A iniciativa da proposta para a celebração
do Acordo de Não Persecução Cível poderá ser do
responsável pelo ato de improbidade administrativa,
hipótese em que a proposta será apresentada de forma
isolada, por um ou mais investigados, ou conjuntamente,
por todos os envolvidos.
Nesse aspecto, cabe pontuar que a celebração do acordo de
não persecução cível não exige a anuência da pessoa jurídica
interessada (entidade da Administração Pública lesada pelo
ato ímprobo) para sua validade ou eficácia. Contudo, tendo
em vista a legitimação concorrente para o exercício da ação de
improbidade administrativa (art. 17 da Lei nº 8.429/1992), deve
o Ministério Público oportunizar a participação dessa pessoa,
como estabelece o artigo 6º, § único, da Resolução n° 04/2020,
inclusive com vistas a evitar uma nova persecução ainda na
seara cível.
É curioso notar que as razões do veto presidencial
mencionado alhures concerniram, sobremaneira, no fato de
a legitimidade do acordo de não persecução cível cingir-se ao
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Ministério Público, excluindo-se o ente público lesado. Divisase que não houve objeção da Presidência da República aoajuste
de não persecução cível propriamente, tanto que não ocorreu
o veto ao dispositivo que alterou o parágrado 1º do art. 17 da
LIA, passando a admitir transação por meio do acordo de não
persecução cível. Lei nºa-se trecho da mensagem de veto n°
726/2019:
A propositura legislativa, ao determinar que caberá
ao Ministério Público a celebração de acordo de não
persecução cível nas ações de improbidade administrativa,
contraria o interesse público e gera insegurança jurídica
ao ser incongruente com o art. 17 da própria Lei de
Improbidade Administrativa, que se mantém inalterado,
o qual dispõe que a ação judicial pela prática de ato
de improbidade administrativa pode ser proposta pelo
Ministério Público e/ou pessoa jurídica interessada Lei
nºa-se, aqui, pessoa jurídica de direito público vítima
do ato de improbidade. Assim, excluir o ente público
lesado da possibilidade de celebração do acordo de
não persecução cível representa retrocesso da matéria,
haja vista se tratar de real interessado na ﬁnalização da
demanda, além de não se apresentar harmônico com o
sistema jurídico vigente.
No que concerce ao momento adequado para o firmamento
do ANPC, predomina o entendimento de que acordo pode ser
firmado em âmbito judicial ou extrajudicial. Na fase judicial,
ele poderá ocorrer no bojo de uma Ação Civil Pública por
prática de Ato de Improbidade Administrativa, oportunidade em
que deverá ser submetido à homologação judicial, devendo-se
comunicar ao Conselho Superior do Ministério Público, apenas
para fins de registro, a exemplo do que dispõem os artigos 12
da Resolução CPJ/MPPI nº 04/2020 e art. 6º, §12, do Resolução
nº 01/2020 do MPPE.
Veja-se o que preleciona o art. 17, § 10-A, da Lei nº 8.429:
“Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as
partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação,
por prazo não superior a 90 (noventa) dias”. Nesse espeque,
contudo, a despeito da estipulação de prazo bem elástico,
em cujos limites seriam entabuladas as cláusulas do acordo,
entendem estes autores que o ANPC poderá ser firmado até
mesmo depois da contestação, e que a tendência é que isso
possa ser estendido a até mesmo após o trânsito em julgado do
processo, tendo em vista a diretriz geral do art. 139, V, do CPC,
que enuncia que incumbe ao juiz dirigir o processo e “promover,
a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com
auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Não há, todavia,
consenso doutrinário ou jurisprudencial – e nem a matéria já
foi amadurecida para tanto – acerca desse particular.
Já na fase extrajudicial, o acordo de não persecução cível
poderá ser firmado no bojo de um Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil (PPIC) ou mesmo de um Inquérito Civil Público
(ICP), justamente instaurados com o propósito de investigar a
ocorrência da conduta ímproba. Nesse caso, o Ministério Público
deverá ter angariado elementos bastantes para a identificação
da prática de conduta não só irregular, mas ímproba e tipificada
na Lei nº 8429/92. No caso da seara extrajudicial, o ANPC será
submetido à homologação no Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí (CSMP), como condição de validade e eficácia
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da avença.
Seguindo, tem-se o mais importante dos requisitos: a
necessidade de contemplar o interesse público e proteger ao
máximo o patrimônio público. O ANPC deve, necessariamente,
ser mais vantajoso ao interesse público que o ajuizamento ou
o prosseguimento da ação civil por prática de improbidade,
considerando-se, nessa balança, a estimativa de duração do
processo, a efetividade da aplicação de sanções, a adequada
responsabilização de agentes e terceiros envolvidos, o mais
breve ressarcimento de valores aos cofres públicos, entre outros.
Sopesam-se, aqui, variáveis de natureza, por vezes, utilitária: as
vantagens que o acordo propicia no mister de majorar a eficiência
da proteção do patrimônio público.
Ainda perscrutando-se os requisitos comuns às
regulamentações infralegais analisadas, chama atenção uma
exigência cativa: a aplicação de, pelo menos, uma sanção do art.
12 da Lei de Improbidade Administrativa. É o que diz o art. 1º,
§ 1º da Resolução nº 1.193/2020 do Colégio de Procuradores de
Justiça do MPSP, em consonância com o art. 3º, I, da Resolução
nº 01/2020 do CSMP/MPPE e da Resolução nº 04/2020 do CPJ/
MPPI:
O acordo será firmado sem prejuízo do ressarcimento
ao erário, do perdimento de bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio e da aplicação de pelo menos
uma das sanções previstas em Lei, considerados a conduta
ou o ato praticado e o dano causado.
Ressalte-se, dessa sorte, que o ANPC não será cabível no bojo
de Ação Civil Pública que não tenha por objetivo a imposição
de sanções por ato de improbidade praticado por agente público
ou particular, ou seja, que somente visa a impor obrigações de
fazer, não fazer ou pagar. Neste caso, a composição será possível,
mas não com fundamento no art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992.
Dentre muitos aspectos significativos das resoluções
estudadas, alguns merecem especial atenção, embora não
sejam comuns a todas a elas. As normativas do MPPI e do
MPPE elencam, com alguma diferença, algumas cláusulas
de observância inerredável quando da elaboração da avença:
confissão da participação nos fatos (clara inspiração no caput
do art. 28- A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº
13.964/2019); aceite voluntário a, pelo menos, uma das sanções
da LIA; reparação integral do dano ou restituição do produto
do enriquecimento ilícito; prazo razoável para o cumprimento,
observando-se o prazo prescricional; previsão de multa por
descumprimento; cessação do ilícito e compromisso de não
praticá-lo novamente; comparecimento perante o Ministério
Público ou em Juízo sempre que necessário; oferecerimento
de garantias real ou fidejussória para o cumprimento dos
pagamentos de multa civil e ressarcimento do dano, além da
transferência de bens, direitos e/ou valores, em conformidade
com a extensão do pactuado, entre outras.
Ainda na tônica de ilustrar as iniciativas normativas que
visam a estabelecer para o Acordos de Não Persecução Cíveis
parâmetros mínimos e inarredáveis dentro do largo espectro
da autonomia da vontade que é própria da celebração dos
negócios jurídicos, cumpre anotar a existência do Projeto de Lei
nº 10.887/2018, que é resultado do trabalho de uma comissão de
juristas coordenada pelo ministro Mauro Campbell, do Superior
Tribunal de Justiça. Tal projeto altera a Lei de Improbidade

Administrativa para, entre outras coisas, acrescentar-lhe o art.
17- B, com o seguinte texto:
Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as
circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não
persecução cível, desde que, ao menos, advenham os
seguintes resultados:
I – o integral ressarcimento do dano;
II – a reversão, à pessoa jurídica lesada, da vantagem
indevida obtida, ainda que
oriunda de agentes privados; III – o pagamento de multa.
§ 1º A celebração do acordo dependerá, cumulativamente:
I - de anuência da advocacia pública do ente federativo,
caso esta esteja organizada da forma prevista no art. 132
da Constituição Federal;
II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo
órgão do Ministério Público competente para apreciar
as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se
anterior ao ajuizamento da ação;
V - de homologação judicial, se posterior ao ajuizamento
da ação.
§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo levará
em conta a personalidade do agente, a natureza, as
circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do
ato de improbidade, bem como as vantagens, para o
interesse público, na rápida solução
do caso.
§ 3º O acordo também poderá ser celebrado no curso
de ação de improbidade.
§ 4º As negociações para a celebração do acordo ocorrerão
entre o Ministério Público e a advocacia pública do ente
lesado, desde que organizada conforme previsto no § 1º,
I, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado
e o seu defensor.
§ 5º O acordo poderá contemplar a adoção de mecanismos
e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito
da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras
medidas em favor do interesse público e de boas práticas
administrativas.
§ 6º Em caso de descumprimento do acordo, o investigado
ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do conhecimento
pelo Ministério Público do referido descumprimento.
No texto do projeto de Lei, percebe-se que a maioria das
diretrizes já vislumbradas nas resoluções ministeriais alhures
são novamente contempladas, malgradas algumas divergências
e alguns pormenore. Em suma, a tônica é a mesma. Destaquese, nese mister, uma particularidade: o art. 17-B, § 4º, do PL
10.887As negociações para a celebração do acordo ocorrerão
entre o Ministério Público e a advocacia pública do ente lesado,
desde que organizada conforme previsto no § 1º, I, de um lado,
e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente monografia é o resultado de uma detida
investigação acerca da Improbidade Administrativa e da aplicação

da solução negociada de conflitos no domínio publicista. Nesse
mister, estudou-se a Improbidade Administrativa como matéria
de fundo, tratrando-se en passant de suas hipóteses de ocorrência
e, mais detidamente, do ressabido conflito entre a defesa da
aplicabilidade das teorias de resolução consensual de demandas
e a intransigência da indisponibilidade do interesse público, como
entrave à realização de Acordos de Não Persecução Cível no
ordenamento jurídico brasileiro. Adiante, perscrutaram-se as
fontes normativas do Acordo de Não Persecução Cível no direito
pátrio, com crítica à parca regulamentação infraconstitucional
acerca da matéria e, bem assim, da sua cada vez mais fecunda
regulamentação infralegal, pelos Ministérios Públicos dos Estados.
Constatou-se, ao longo do estudo que encerra esta
monografia, que o cenário jurídico e político atual tem revelado
uma iniciativa clara de valorização dos instrumentos consensuais
de resolução de conflitos, inclusive com a substituição de sanções
unilaterais aplicadas pelo Estado por formas colaborativas de
resposta aos interesses jurídicos eventualmente flagelados,
sejam tais interesses privados ou públicos. Exemplos disso
são as previsões de acordo de leniência na Lei de Defesa da
Concorrência e na Lei Anticorrupção.
Vale dizer que a substituição do paradigma heterônomo e
monopolizador da capacidade decisória ao alvitre do Estado
por um modelo cooperativo resulta, dentre outras razões,
da constatação da falência daquele modelo, que tem se
mostrado insuficiente para atender às legítimas expectativas
dos jurisdicionados, seja em demandas individuais, seja em
coletivas. Essa insuficiência parece ser óbice, inclusive, para as
iniciativas institucionais de proteção do patrimônio público.
Nesse particular, é preciso considerar que modernizar a coisa
pública demanda abrir mão de parcela da solenidade que envolve
os institutos de Direito Público, tanto procedimentais quanto
materiais, e que, em verdade, constituem um padrão ultrapassado
de tutela da ordem jurídica.
Nesse cenário, a inserção da possibilidade de celebração
de Acordo de Não Persecução Cível na Lei de Improbidade
Administrativa foi um grande passo do Poder Legislativo federal.
A nova redação do artigo 17, §1°, da Lei 8.429/1992 (LIA) é
diametralmente oposta à vetusta e dispõe, expressamente,
que “as ações de que trata este artigo admitem a celebração de
acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei”. O grande
problema é que a regulamentação a que alude o final do excerto
não veio a operar efeitos. Inserido pela Lei Anticrime, o 17-A
da LIA foi integralmente vetado pelo Presidente da República,
muito por preocupação com o fato de o dispositivo ter conferido
legitimidade exclusiva ao Ministério Público para a celebração
do acordo, enquanto o caput do art. 17 prevê a legitimidade
tanto para o Ministério Público como para as pessoas jurídicas
interessadas ajuizarem ação de improbidade administrativa.
Esse aparente zelo pela integridade e sistematicidade do
ordenamento jurídico, em vez de ensejar um incremento na
segurança jurídica, implicou a total carência de parametrização
procedimental e material para a realização dos Acordos de Não
Persecução Cível. Na ausência de regulamentação, essurgem
debates de toda sorte, inclusive no tocante à aplicação analógica
das normas que compõem o microssistema de tutela do
patrimônio público, máxime a Lei da Ação Civil Pública, e
sobretudo, à iniciativa legiferante dos Conselhos Superiores
dos Ministérios Públicos dos Estados, com a pronúncia de
Resoluções que preveem requisitos, condições, prazos e demais
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pormenores, para se dar aplicabilidade, de forma objetiva e clara,
ao art. 17, § 1º da LIA.
Dentre as tentativas isoladas de regulamentação, estão as
dos pioneiros: Ministério Público do Estado de Pernambuco
(Resolução nº 01/2020), de São Paulo (Resolução nº 1.193/2020)
e do Piauí (Resolução nº 04/2020), que têm ensejado propostas
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para
uniformizar a regulamentação. Contudo, toda a questão ainda
está em aberto, o que gera total insegurança jurídica aos
aplicadores e mesmo aos possíveis destinatários dos Acordos
de Não Persecução, diante da falta de parâmetros procedimentais
e materiais a serem observados nesse tipo de ajuste, em ordem
a padronizar, em todo o território nacional, as negociações
dessa natureza.
Ao cabo desse estudo, concluiu-se que o cerne da questão
ora posta não é mais o cabimento ou não dos meios de
autocomposição na esfera da improbidade administrativa,
questão já tão fartamante discutida pela doutrina, haja vista
que a resposta a esse questionamento – malgradas as críticas
– foi dada pelo próprio legislador pátrio, com a entrada em
vigor, em 23 de janeiro de 2020, das alterações efetuadas na Lei
de Improbidade Administrativa (LIA). Os questionamentos
pulsantes acerca da objeto deram lugar a diversos outros aspectos
controversos, concernentes aos pressupostos, às delimitações
e aos procedimentos de aplicação do instituto, que não foram
trazidos no texto legal, após os vetos sofridos. Resta à doutrina
e à jurisprudência debruçarem-se sobre a temática para tentar
preencher as lacunas, valendo-se da analogia, do arcabouço
principiológico e de um olhar sistêmico à luz da Constituição
Federal e das demais legislações existentes.
Nesse sentido, é premente a regulamentação do Acordo de Não
Persecução Cível, sobremaneira diante do veto presidencial ao art.
17-A (que seria introduzido na LIA), sob pena de se menoscabar
a segurança jurídica, em decorrência da multiplicidade de
normatizações por cada um dos Ministérios Públicos; fomentar
a corrupção na estipulação das avenças, dado o excesso de
discricionariedade advindo da carência normativa; ou mesmo
de se sufocar o recém- criado instituto. Com efeito, é de bom
alvitre a promulgação de Decreto regulamentador pelo Poder
Executivo ou mesmo a modificação da Resolução n° 179/2017
do CNMP, a fim de disciplinar a matéria em âmbito nacional.
Somente assim, as instituições legitimadas experimentarão
os reflexos positivos que a negociação pode imprimir também
no direito sancionador, dentro da perspectiva de concretização
do interesse público. Isso porque o intuito fulcral da nova
forma de abordagem é conferir maior efetividade à defesa do
patrimônio público, porquanto, ao tempo em que não exime
o agente ímprobo da obrigação de ressarcimento integral do
dano causado pela conduta ilícita, viabiliza, por outro lado,
a aplicação imediata das sanções previstas em lei, na medida
necessária e suficiente para sua prevenção e repressão, de um
modo mais célere e implementável do que se alcançaria se se
aguardasse todo o longo e moroso transcurso da ação civil de
improbidade para sua aplicação.
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RESUMO: O objetivo presente trabalho é o estudo da Nova Conformação do Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado. Para tanto,
realizou-se pesquisa eminentemente bibliográfica e qualitativa, com base no método hipotético dedutivo, tomando como ponto de partida as teorias
clássicas sobre a noção de interesse público, elaborando um diálogo crítico com base no entendimento contemporâneo divergente acerca do tema. Buscouse apresentar a percepção prévia de alguns operadores do Direito deste novel instituto que ainda não possui resultados concretos passíveis de mensuração
capazes de ilustrar as conclusões teóricas prévias. Ademais, a pesquisa procurou responder ao seguinte questionamento: “como é possível flexibilizar tão
facilmente os direitos e garantias fundamentais consagrando em uma norma-princípio uma espécie de hierarquia entre o interesse público e o interesse
privado?”. Esse foi o mote do presente trabalho de conclusão de curso que ao longo do texto analisou uma perspectiva histórica acerca do conceito clássico
do interesse público e sua supremacia em relação aos interesses particulares, concluindo que ele é um princípio, embora a noção de interesse público seja
uma espécie de axioma que fundamenta o Direito Público.
Palavras-chave: Interesse Público. Supremacia do Interesse Público Sobre o Privado. Princípio.
ABSTRACT: The aim of this work is to study the New Conformation of the Principle of Supremacy of Public Interest. Therefore, an eminently bibliographical
and qualitative research was carried out, based on the deductive hypothetical method, taking as a starting point the classical theories on the notion of public
interest, developing a critical dialogue based on the divergent contemporary understanding of the subject. We sought to present the previous perception of some
law operators in this new institute, which still does not have concrete results that can be measured capable of illustrating previous theoretical conclusions.
Furthermore, the research sought to answer the following question: “how is it possible to so easily make fundamental rights and guarantees more flexible,
enshrining in a principle-norm a kind of hierarchy between the public interest and the private interest?”. This was the motto of this course completion work,
which throughout the text analyzed a historical perspective on the classical concept of public interest and its supremacy over private interests, concluding that
it is a principle, although the notion of public interest is a kind of axiom that underlies Public Law.
Keywords: Public interest. Supremacy of Public Over Private Interest. Principle.

1 INTRODUÇÃO

O

Direito pode ser entendido como uma instituição de
controle do poder desenvolvida em três fases históricas:
a da convenção, a da imposição e a do contrato.
Inicialmente foi desejada pela sociedade a proteção do Estado
que, posteriormente, tornou-se largamente impositivo e até
despótico. Diante dessa realidade foi suavizado pela noção de
contrato social que deixou claro que quem os representantes do
poder não são os titulares do poder.
O Direito Administrativo, por sua vez, assim como o
Constitucional, estuda o Estado. Entretanto, enquanto este tem
por objeto a organização do governo e as próprias definições de
Estado, aquele trata do governo propriamente, dos sujeitos que
o compõem, das funções que desempenham, destacadamente
o serviço público e o Poder de Polícia administrativo. O
doutrinador clássico Hely Lopes Meireles acrescenta em seu
conceito de Direito Administrativo o importante elemento da
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busca pelos fins do Estado, ou seja, a concretização de um ideário
coletivo, o interesse público.
Desse modo, as atividades desenvolvidas pelo Estado e
as ações de governança estão intrinsecamente ligados à busca
pelo interesse público, que é o interesse de uma coletividade.
Classicamente essa espécie de interesse coletivo prestou-se a
justificar as prerrogativas do Poder Público. Vale mencionar
que existe uma divergência doutrinária quando aos supraprincípios que seriam a base do Regime Jurídico Administrativo,
uma espécie de regime jurídico especial da Administração,
justificado pelos interesses que ela tutela e pela coletividade
que ela representa.
Contudo, essa divergência não reside no interesse público,
que sob a alcunha de princípio da supremacia do interesse
público sobre o privado é inconteste, encontra-se quanto ao seu
princípio irmão. Na visão de Hely Lopes Meireles e muitos que o
seguem seria a supremacia do interesse público sobre o privado
somado a indisponibilidade do interesse público que justificaria

o regime jurídico administrativo, para Maria Sylvia Zanella Di
Pietro é a legalidade que cumpre o papel da indisponibilidade.
O próprio conceito de Estado adotado hodiernamente busca
fundamento de validade no interesse público. O Estado Absoluto
era personificado na figura do soberano, inexistindo espaço
para a aplicabilidade do princípio republicano, que imputa ao
líder limites de poder e responsabilidade por seus atos. Foi um
rudimento tolerado pelas circunstâncias de seu surgimento,
porém preparou as bases para o surgimento do Estado
propriamente dito, o Estado de Direito. Esta primeira forma
de Estado ficou conhecido como abstencionista e adicionou a
submissão inclusive dos soberanos à lei editada. Posteriormente
surgiu o Estado social, conhecido por ser intervencionista,
acrescentando ao respeito às liberdades individuais, à promoção
da igualdade material por meio da garantia de alguns direitos
sociais, uma vez que os sujeitos são desiguais.
Finalmente surgiu o Estado Democrático, que acrescentou
o respeito às liberdades individuais e a promoção da igualdade
material por meio da garantia de direitos sociais, a necessidade
de legitimidade na atuação do Estado. Este modelo de Estado,
que é adotado na atualidade, reclama que o Estado busque os
seus fins e influenciado pelo moderno conceito de democracia
reclama uma facilitação da sindicabilidade da legalidade.
É possível perceber que é da essência do Estado Democrático
a subordinação ao interesse público. Portanto, todas as
manifestações do Poder Público estão adstritas à finalidade
de realizar o interesse público, por meio do qual a jurisdição
exercerá o controle dos atos que excedam ou afrontem o princípio
da legitimidade, em que a reserva do consentimento político
igualmente limita e condiciona as ações do Estado.
Do exposto, é inegável a centralidade do conceito de interesse
público. A despeito disso, não há conceito legal do instituto,
sendo fruto unicamente das interpretações doutrinárias e
jurisprudenciais. É fato notório a consagração doutrinária e
jurisprudencial do princípio de supremacia do interesse público
sobre o privado, porém essa nomenclatura recebe duras críticas,
pois parece fazer um juízo de valor a priori sobre norma-princípio
e consagrando antecipadamente a vitória dos interesses coletivos
presentados pelo Estado (corretamente ou não) em detrimento
de direitos e garantias individuais. Vale mencionar que tais
direitos privados são aqueles que legitimaram a própria criação
do Estado de Direito.
Diante disso, resta o questionamento: como é possível
flexibilizar tão facilmente os direitos e garantias fundamentais
consagrando em uma norma-princípio uma espécie de hierarquia
entre o interesse público e o interesse privado? Esse foi o mote do
presente trabalho de conclusão de curso que ao longo do texto
analisou uma perspectiva histórica acerca do conceito clássico
do interesse público e sua supremacia em relação aos interesses
particulares, concluindo que ele é um princípio, embora a noção
de interesse público seja uma espécie de axioma que fundamenta
o Direito Público.
Posteriormente foram analisadas algumas vertentes
doutrinárias e os fundamentos pelos quais se dispõem a criticar
ou mesmo superar o conceito o princípio clássico. Finalmente,
foram apresentados alguns pensamentos contemporâneos que
propõem não a superação, mas a adequação do conceito clássico
ao Estado Democrático de Direito.
Para tanto, foi realizada pesquisa eminentemente bibliográfica
e qualitativa, com base no método hipotético dedutivo, tomando

como ponto de partida as teorias clássicas sobre a noção de
interesse público, elaborando um diálogo crítico com base no
entendimento contemporâneo divergente acerca do tema.

2 O TRADICIONAL CONCEITO DE INTERESSE
PÚBLICO COMO PRINCÍPIO MITIGADOR DO
INTERESSE PRIVADO
Hely Lopes Meireles, um dos doutrinadores mais influentes
do direito brasileiro conceituou o direito administrativo como
o “conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os
órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar
concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.”
Esse conceito contempla elementos objetivos, subjetivos e um fim
especial para a matéria que o enquadra como ramo autônomo
do Direito (MEIRELES, 2016, p. 287).
Direito Administrativo é tradicionalmente ilustrado como
uma ciência jurídica, cujo foco de estudo é o interesse da
sociedade em geral e a autodeterminação coletiva, enquadrase taxonomicamente como um ramo do direito público interno
e em seu âmbito, assim como em outro importante ramo do
direito público, o Direito Constitucional e Administrativo, surgiu
o princípio da supremacia do interesse público absolutamente
consagrado nos dias atuais.
Vale notar que essa percepção não foi constituída de forma
similar em todas as sociedades ocidentais democráticas. Países
vinculados ao sistema de common Law – seja na sua versão
original inglesa, seja na sua versão híbrida estadunidense
– relutaram em reconhecer autonomia didático-científica
ao direito administrativo e repeliam a adoção de uma jurisdição
administrativa.
Nestas nações havia uma tradição existente de submissão das
relações entre Administração e cidadãos às mesmas regras e aos
mesmos juízes que decidiam os litígios entre particulares. Embora
também existissem normas que contemplavam imunidades
ao poder político, o direito administrativo anglo-saxão não se
formou como uma estrutura dogmática munida de categorias
a serviço do poder.
Tratamentos distintos mesmo para o Poder Público eram
tidos como privilegiados e refutados naquele sistema. Todavia, na
tradição continental europeia o direito administrativo é definido,
em sua própria natureza, como uma lei essencialmente desigual,
que conferia à Administração, como condição para a satisfação do
interesse geral, posição de supremacia sobre os direitos individuais.
Desse modo, na Europa continental pós-revolucionária,
o Estado- Administração torna-se o grande protagonista da
produção normativa e da estruturação da vida econômica e
social privadas. Na Inglaterra e nos Estados Unidos da América,
ao revés, a Administração Pública permaneceu, até pelo menos
o primeiro pós-guerra, desempenhando um papel meramente
executivo, subordinada ao direito comum e sob a vigilância do
Poder Judiciário (FEDERAL JUDICIAL CENTER, 2010).
O Brasil, por sua vez, foi fruto de uma colonização exploratória
por Portugal que possuía uma cultura patrimonialista, somado a
isso teve sua independência proclamada por membros da própria
família imperial ibérica, por consequência, continuou a sofrer
uma intensa influência Portuguesa no início de sua história
como nação independente. Logo, o modelo de administração
implantado inspirou-se no modelo continental, notadamente
o francês.
CADERNO JURÍDICO DA ESA
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Nesse contexto, o desenvolvimento da noção de supremacia
do interesse público sobre o privado foi favorecido. Antes de
apresentar as críticas e perspectivas contemporâneas é preciso
esclarecer o próprio conceito. O interesse público em sentido
amplo é o interesse coletivo ou interesses individuais somados?
Prevalece que ambos. Seria tanto interesses juridicamente
protegidos da coletividade em si (interesse geral), quanto a soma
de interesses individuais e de categorias (interesses específicos),
albergados pelo direito (HACHEM, 2011).
A moderna doutrina passou a identificar classes do interesse
público, quais sejam, o secundário e o primário. O Primário seria
coincidente com a realização de políticas públicas voltadas para o
bem estar social. Satisfaria o interesse da sociedade, justificando
o regime jurídico administrativo e pode ser compreendido como
o próprio interesse social, o interesse da coletividade como um
todo (MELLO, 2009).
Interesses primários estariam ligados aos objetivos do
Estado, por isso apenas essa classe de interesse público estaria
ligada a supremacia do interesse público sobre o privado, visto
que não são interesses ligados a escolhas de mera conveniência
de Governo ou ao melhor interesse do erário por ele mesmo,
mas sim determinações que emanam do texto constitucional,
notadamente do art. 3º da Constituição Federal. O Secundário
englobaria os interesses do Estado enquanto pessoa jurídica
dotada de interesses próprios, particulares. Tais interesses
existiriam e conviveriam de forma harmônica com os interesses
primários que seriam as finalidades do próprio Estado. Exemplo
disso são o pagamento do menor valor em desapropriações e
a recusa no pagamento administrativo de valores devidos a
servidor público, a título de remuneração.
Vale mencionar que apesar de majoritária a divisão entre
interesse primário e secundário (sendo o primeiro que se legitima
a justificar a supremacia do interesse público sobre o privado)
existem críticas contundentes a separação entre os interesses
públicos primário e secundário, pois mesmo na persecução dos
interesses meramente patrimoniais o Estado não pode prescindir
de suas finalidades primárias que são a razão de ser do próprio
Estado. A questão recursal especialmente quando tenta protelar
o direito do administrado idoso pode até representar o melhor
interesse ao erário, mas torna-se claros os motivos pelos quais
o interesse privado da Administração não deve ser um fim em
si mesmo.
Uma vez que a fazenda possui garantias processuais como
não antecipar o depósito prévio, nem se submeter a multa por
recursos manifestamente protelatórios e ainda paga por meio do
sistema de precatórios para assegurar o planejamento público,
não é legítimo que a Fazenda Pública em Juízo postergue tanto
o momento do gozo do Direito pelo administrado que apenas
seus herdeiros recebam o que é devido, pois caso isso ocorra
as prerrogativas processuais da Fazenda Pública - o Estado em
juízo - deve ser considerada um verdadeiro privilégio e não
uma prerrogativa em si.
Apesar da crítica contundente, prevalece que o interesse
público primário é apto a fundamentar a supremacia do interesse
público sobre o privado e isto é entendido como um avanço, pois
a doutrina clássica não fazia distinção e a hierarquia prevalência
independente do tipo de interesse tutelado, sempre que a situação
atrai- se a aplicação do regime jurídico administrativo.
Uma relativização da força da supremacia do interesse
pública é oferecida pela doutrina neoconstitucionalista, uma
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vez que o neoconstitucionalismo, por sua vez, ao aproximar
o Direito e a moral, abre caminho para a superação da visão
positivista e legalista do Direito. O Pós-positivismo é marcado
pelo reconhecimento da normatividade primária dos princípios
constitucionais, que passaram a ser considerados normas
jurídicas, ao lado das regras, podendo ser invocados para
controlar a juridicidade da atuação do Estado (OLIVEIRA, 2021).
Em Direito os princípios são considerados como bases
nas quais assentam institutos e normas jurídicas. Trata-se de
“enunciações normativas de valor genérico que condicionam
e orientam a compreensão do ordenamento jurídico para sua
aplicação e integração e para a elaboração de novas normas”
(REALE, 2000, p. 306).
Ademais, segundo a concepção de Celso Antônio Bandeira
de Mello (2009, p.95):
[...] princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear
de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas,
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata
compreensão e inteligência delas, exatamente porque
define a lógica e a racionalidade do sistema normativo,
conferindo-lhes a tônica que lhe dá sentido harmônico.
Para Di Pietro (2020), por ser o Direito Administrativo,
em suas origens, ordenamento de elaboração pretoriana e não
codificado, os princípios sempre representaram papel relevante
nesse ramo do direito, permitindo à Administração e ao
Judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos
dos administrados e as prerrogativas da Administração.
No mesmo passo, o mestre Bandeira de Mello (2009, p.
97) leciona que a definição do Direito Administrativo e a base
de seu regime jurídico se delineiam em função da consagração
de dois princípios, por ele denominados “pedras de toque” ou
“supraprincípios”: o princípio da supremacia do interesse público
sobre o interesse particular e o princípio da indisponibilidade do
interesse público, que são substrato de outros inúmeros princípios,
como o da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade,
da motivação e da responsabilidade do Estado, dentre outros.
A noção de interesse público passou a ser largamente
utilizada após a Revolução Francesa e ligava-se à divisão entre
o público e o privado. “A Administração Pública era encarada
como executora da vontade geral, expressa na lei, e guardiã do
interesse público, ao passo que os particulares atuavam no campo
dos interesses privados” (OLIVEIRA, 2021, p. 107).
A supremacia do interesse público é considerada um
princípio geral do direito, inerente a qualquer sociedade,
como condição de sua existência e como pressuposto lógico
do convívio social. Embora não esteja escrito, de forma expressa,
no texto da Constituição, é possível identificar inúmeras regras
constitucionais que a ele aludem ou impliquem manifestações
concretas dessa superioridade do interesse público.
As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado
para benefício da coletividade, de modo que, mesmo quando
age em prol de um interesse estatal imediato, o fim último
de sua atuação deve ser voltado para o interesse público. Por
conseguinte, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade
administrativa, mas sim o grupo social num todo.
Significa que os interesses da coletividade são mais
importantes que os interesses individuais, razão pela qual a

Administração, como defensora dos interesses públicos, detém
poderes especiais não extensivos aos particulares. A outorga dos
citados poderes projeta a Administração Pública a uma posição
de superioridade diante do particular.
Os administrativistas tradicionais defendem que se trata
uma regra inerente a qualquer grupo social: os interesses do
grupo devem imperar sobre os dos indivíduos que o compõem.
Essa é uma premissa para a própria subsistência do grupo social.
O Princípio da supremacia do interesse público sobre
o particular possibilita que o Poder Público, em nome dos
interesses que representa, imponha aos administrados, de
maneira unilateral, o cumprimento de determinadas condutas,
ainda que não tenham praticado nenhuma irregularidade.
Dessa forma, estará o administrador autorizado a desvalorizar
a existência de direitos individuais, ainda que expressamente
previstos na Constituição Federal, se conseguir demonstrar
ser conveniente para o resguardo do interesse público,
desde que nos limites da lei e assegurada sua indenização
(SPITZCOVSKY, 2019).
Em prol do princípio da supremacia do interesse público,
o legislador pátrio previu diversos mecanismos de intervenção
do Estado na propriedade particular e no domínio econômico, a
exemplo do tombamento para resguardar o patrimônio histórico
e cultural, da desapropriação para fins de necessidade ou utilidade
pública ou interesse social, da requisição da propriedade no caso
de iminente perigo público, dentre outros (MAZZA, 2019).
Além de inspirar o legislador, o princípio da supremacia
do interesse público também vincula a autoridade pública no
exercício da função administrativa, uma vez que esses poderes
conferidos à Administração não são maleáveis em função dos
interesses pessoais dos governantes, tampouco têm por intento
propiciar que as autoridades públicas se avultem perante o
administrado, como se formassem uma casta.
Nesse contexto, cumpre salientar que a utilização desse
princípio só será legítima quando posta como instrumento para a
obtenção de interesses coletivos, não se admitindo a sua utilização
para atender interesses ou conveniências apenas do Estado e,
muito menos, dos agentes governamentais (MARINELA, 2017).
Atualmente, no entanto, com a relativização da dicotomia
público versus privado, a crescente heterogeneidade da sociedade
atual, e a democratização da defesa do interesse público, entre
outros fatores, vêm ganhando vigor a ideia de desconstrução do
princípio da supremacia do interesse público em abstrato. Parcela
da doutrina pátria sustenta a inexistência de supremacia abstrata
e absoluta do interesse público sobre o privado, vindicando,
em verdade, a ponderação de interesses para resolver eventual
conflito. Adotam tal posição, entre outros, Daniel Sarmento,
Alexandre Santos de Aragão e Humberto Ávila.
A doutrina moderna defende que não existe um interesse
público único, estático e abstrato, mas sim finalidades públicas
normativamente elencadas que não estão necessariamente em
confronto com os interesses privados, razão pela qual seria mais
adequado falar em “princípio da finalidade pública”, em vez do
tradicional “princípio da supremacia do interesse público”, o
que reforça a ideia de que a atuação estatal deve sempre estar
apoiada em finalidades públicas, não egoístas, estabelecidas
no ordenamento jurídico. Entendem que a atuação do Poder
Público não pode ser pautada pela supremacia do interesse
público, mas, sim, pela ponderação e máxima realização dos
interesses envolvidos.

Por outro lado, a doutrina tradicional entende que o
referido princípio é, na verdade, o corolário natural do regime
democrático, calcado, como por todos sabido, na preponderância
das maiorias. É o caso de Carvalho Filho (2018), que sustenta
que “a ‘desconstrução’ do princípio espelha uma visão distorcida
e coloca em risco a própria democracia; o princípio, isto sim,
suscita ‘reconstrução’, vale dizer, adaptação à dinâmica social,
como já se afirmou com absoluto acerto”.
Como bem ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2009,
p. 99):
O princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado é princípio geral de Direito inerente
a qualquer sociedade. E a própria condição de sua
existência. Assim, não se radica em dispositivo específico
algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou
impliquem manifestações concretas dele, como, por
exemplo, os princípios da função social da propriedade,
da defesa do consumidor ou do meio ambiente (art. 170,
III, V e VI), ou tantos outros. Afinal, o princípio em causa
é um pressuposto lógico do convívio social.
Para Rafael Carvalho (2021, p. 88), “o debate atual a respeito
da subsistência do princípio da supremacia justifica-se pela
própria dificuldade natural de se estabelecer uma noção uniforme
de interesse público”. O autor explica que isso ocorre por que
nunca houve um único interesse público ou um interesse privado
concebidos abstratamente, de maneira oposta, existem diversos
interesses públicos e privados em constante conexão, de modo
que, naturalmente, poderão emergir eventuais conflitos entre
interesses considerados públicos e os denominados privados.
É preciso utilizar de forma adequada os princípios jurídicos.
Em decorrência do caráter normativo aberto e da relativa
indeterminação do conteúdo, os princípios não podem servir de
fundamento para decisões estatais, sem o necessário fundamento
da sua aplicação ao caso concreto.
Nesse contexto, mostra-se salutar a teoria dos “princípios
jurídicos como mandamentos de otimização”, que foi desenvolvida
pelo alemão Robert Alexy, para quem os princípios são regras que
exigem que algo seja realizado “na maior medida possível dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”. Os mandamentos
de otimização “caracterizam-se por poderem ser satisfeitos
em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua
satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas
também das possibilidades jurídicas” (ALEXY, 2008).
Nessa linha, Ricardo Alexandre (2017, p. 101) aponta que:
Não obstante sua notória importância, a supremacia do
interesse público sobre o interesse privado, justamente
por ser um princípio, não desfruta de posição hierárquica
privilegiada quando em conflito com os demais princípios.
Por conseguinte, não se admite que aprioristicamente
se assegure a prevalência do interesse defendido pela
Administração Pública em detrimento dos particulares.
Nesse contexto, há situações específicas em que o próprio
ordenamento jurídico estabelece direitos e garantias fundamentais
que protegem interesses individuais, inclusive em face da atuação
do Estado. A resolução ou, ao menos, o indicador para resolver
eventuais colisões entre interesses públicos e interesses privados
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pode ser firmada, a priori, pela própria legislação, deveria, em
tese, proceder a uma ponderação abstrata, estabelecendo os
“parâmetros preferenciais”
Em suma, pode-se concluir que a supremacia do interesse
público sobre o interesse privado fundamenta a atribuição ao
Estado de prerrogativas nas suas relações com os particulares,
mas o exercício desses privilégios somente será legítimo se
respeitados os direitos e as garantias individuais.

3 INTERESSE PÚBLICO (CRÍTICAS
DOUTRINÁRIAS E O NOVO CONTEXTO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA)
No curso da história muito se afirmou acerca da existência
de um princípio jurídico que preconizava a prevalência dos
interesses da coletividade sobre o interesse dos particulares
que a compunham. Sob a ótica da teoria moral, essa regra se
justificaria a partir de duas perspectivas diferentes que, todavia,
compartilham pontos em comum: o organicismo e o utilitarismo.
Em sentido oposto, o individualismo afirma a primazia dos
interesses particulares sobre os interesses da coletividade
(SARMENTO, 2005).
Segundo a teoria do organicismo o indivíduo é,
fundamentalmente, uma parte do todo social, de modo que
somente assegurando-se o bem comum é que se realiza o
bem de cada indivíduo separadamente. Nesse sentido, tanto
no organicismo antigo quanto no moderno os interesses
transindividuais se sobrepõem aos interesses dos indivíduos
(SARMENTO, 2008).
Esse organicismo moderno, também denominado hegeliano,
defendia uma superioridade natural do bem comum sobre as
liberdades individuais, servindo de base teórica para diversos
sistemas políticos totalitários, como o comunismo. Isso por que a
defesa da felicidade como uma qualidade própria da coletividade
elevou o Estado a um patamar de superioridade em face dos
cidadãos, ao tempo em que a autonomia da pessoa humana era
deixada de lado (BINENBOJM, 2008).
Sob essa perspectiva, a noção de um interesse público
superior e imiscigenável com os interesses dos indivíduos que
compõem a coletividade soa não apenas organicista como também
totalitária (JUSTEN FILHO, 2016). Tanto por isso, alguns autores
defendem que priorizar o coletivo (público) sobre o individual
de modo absoluto, como defendido pelo organicismo, não
encontra compatibilidade com o Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, afirmam que o Estado deve, ao revés, libertar o
indivíduo e não aprisioná-lo em prol de um “organismo superior”
(SARMENTO, 2008; BINENBOJM, 2008).
Para esses autores, portanto, o Estado deve compatibilizar
seus projetos e objetivos com aqueles próprios dos integrantes
da sociedade política, independentemente das “razões de Estado”
das quais essa comunidade possa se valer. Isso porque não
seria possível desmembrar nem mesmo contrapor a dimensão
transindividual aos interesses particulares, sendo esta, em
verdade, condição sine qua non para o gozo desses interesses
em vida social (BINENBOJM, 2008).
Já sob a ótica do utilitarismo, as problemáticas sociopolíticas
seriam melhor solucionadas mediante técnicas que pudessem
promover, em maior proporção, os interesses individualmente
considerados dos particulares singularmente considerados.
Não haveria, portanto, que se falar em um “ser coletivo” que
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tenha interesses diferentes e mais elevados que os daqueles que
o compõem (SARMENTO, 2005).
Seria, dessa forma, a noção utilitarista do interesse público
uma “ética consequencialista”, segundo a qual o julgamento de
um determinado comportamento não depende se ele está em
conformidade com princípios morais pré-fixados, mas das suas
consequências sobre os interesses dos membros da sociedade.
Dessarte, uma vez que os interesses pessoais por vezes entram
em conflito entre si, o utilitarismo defende como solução justa
a razoabilidade em se sacrificar os interesses de certos membros
da comunidade com benefícios mais elevados em comparação
com os interesses de outros membros (BINENBOJM, 2008).
Conforme essa visão, portanto, projetos e ações coletivas só
são moralmente razoáveis se puderem provar que seus efeitos
estão maximizando os interesses da maioria dos indivíduos.
Caso contrário, privilégios serão estabelecidos para algumas
pessoas e os interesses de mais pessoas serão prejudicados
(SARMENTO, 2005).
Uma vez que os direitos fundamentais são o resultado
da projeção de valores morais na ordem jurídica, a
constitucionalização desses direitos tem o escopo de excluí-los
de um estado de desfavorecimento. Nessa toada, o sistema de
direitos fundamentais visa preservar e promover os valores
morais sobre os quais se hasteiam noções como a de dignidade
da pessoa humana, ainda quando danosas de um ponto de vista
essencialmente utilitário, ao invés de maximizar os interesses
do maior número possível de indivíduos (BINENBOJM, 2008).
É justamente por isso que o já mencionado princípio da
supremacia, conforme o entendimento de renomados juristas
brasileiros, se revelaria absolutamente incompatível com a “medula”
do Estado democrático de direito. Tais juristas afirmam que, em
decorrência de seu caráter pluralista, a Carta Magna brasileira
não admitiria quaisquer definições intuitivas acerca da relação
de prevalência entre os interesses coletivos e individuais. Nesse
sentido, conferir uma posição privilegiada ao sistema de direitos
fundamentais e ao princípio democrático não importaria dizer que
o constituinte teria adotado uma teoria meramente individualista
(ÁVILA, 2011; SARMENTO, 2005; BARROSO, 2005).
Portanto, exceto nas situações onde o constituinte
explicitamente teria estabelecido regras específicas de
prevalência, seria necessária uma ponderação proporcional e
casuística dos interesses em discussão, a fim de que fosse possível
identificar qual interesse haveria de prevalecer, utilizando, para
tanto, parâmetros materiais fornecidos pela própria norma
constitucional (ÁVILA, 2011).
No entanto, há de se destacar que o posicionamento
majoritário da doutrina administrativista brasileira ainda
reafirma a existência do princípio da supremacia do interesse
público (MELLO, 2009; MEIRELLES, 2015; DI PIETRO, 2019).
A própria jurisprudência dos tribunais pátrios também assevera
a existência do referido princípio, como se pode depreender
da leitura da ementa dos seguintes julgados, referentes a ações
decididas com eficácia erga omnes:
Ação direta de inconstitucionalidade. Parte final do
art. 117 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares
da União), na redação dada pela Lei nº 9.297/1996.
Dever do oficial militar com menos de cinco anos de
corporação de indenizar os custos decorrentes de sua
formação, no caso de assunção de cargo ou emprego

civil. Supremacia do interesse público. Ressarcimento
ao erário. Ausência de ofensa à liberdade de profissão e
ao princípio da proporcionalidade. Liminar indeferida.
Ação que se julga improcedente. 1. O desembolso pelo
erário de custos adicionais, destinados à preparação e à
manutenção de seus servidores, em especial dos militares,
com a finalidade de aprimoramento do Corpo das Forças
Armadas, não poder ser negligenciado, em razão da
própria configuração constitucional da supremacia do
interesse público e da integridade do erário. A norma
questionada é similar a outras previstas na legislação do
servidor civil, que preveem a necessidade de devolução
pelo servidor dos valores gastos pela União com sua
formação profissional. Ausente ainda ofensa ao princípio
da proporcionalidade, na medida em que a norma é
adequada para o fim que se destina, sem agressão ou
nulificação do direito de liberdade profissional. 2. Ação
direta julgada improcedente.
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de
aptidão física em concurso público em razão de
problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em
edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio
da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não
decorre, de plano, a possibilidade de realização de
segunda chamada em etapa de concurso público em
virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula
editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à
luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do
interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional
à remarcação de provas em razão de circunstâncias
pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda
chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Para tais doutrinas, o interesse público é uma categoria que
corriqueiramente se opõe aos interesses privados e individuais,
é o “interesse do todo”, ou seja, do próprio grupo social, não se
confundindo com a soma dos interesses individuais, não apenas
daqueles que o integram agora, mas também daqueles que irão
integrá-lo no futuro. Entrementes, nem todo interesse do Estado
se confunde com o interesse público. Isso porque a doutrina
clássica brasileira, inspirada pelo direito italiano, o distingue
entre interesse primário e interesse secundário (MELLO, 2009).
O interesse público primário refere-se às finalidades
do Estado, os objetivos do Estado e os interesses que este
deve alcançar para a consecução de suas atividades- fim. É
a “administração extroversa”, vez que esse interesse público
encontra-se ligado ao Estado em sua relação com o cidadão,
a fim de promover dos interesses da coletividade, mediante a
garantia de direitos fundamentais e a adoção de políticas públicas
(MOREIRA NETO, 2014).
Já o interesse público secundário, ligado à “administração
introversa”, refere- se às atividades internas do Estado, sendo
nada mais do que os meios (atividade- meio) necessários para
que este possa promover o interesse primário. Assim, há uma
preocupação do Estado com o orçamento, o patrimônio e os
agentes públicos, a fim de que, por meio destes o Estado possa
atender aos interesses públicos primários (OLIVEIRA, 2020;
MOREIRA NETO, 2014).

A própria noção de divisão do interesse público em primário
e secundário também é pacífica na jurisprudência brasileira:
A D M I N I S T R AT I VO. I M P R O B I DA D E
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA
DE EMPRESA ORGANIZADORA DE CONCURSO
PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, II,
DA LEI DE LICITAÇÕES. VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO INFERIOR A R$ 8.000,00 (OITO
MIL REAIS). RECEBIMENTO PELA EMPRESA
CONTRATADA DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO DO
CONCURSO, EM MONTANTE SUPERIOR AO
PERMISSIVO DA LEI DE LICITAÇÕES. NECESSIDADE
DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. [...]
3. É imprescindível ponderar, também, a distinção
entre interesse público primário e secundário. Este é
meramente o interesse patrimonial da administração
pública, que deve ser tutelado, mas não sobrepujando
o interesse público primário, que é a razão de ser do
Estado e sintetiza-se na promoção do bem-estar social.
Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello: “O
Estado, concebido que é para a realização de interesses
públicos (situação, pois, inteiramente diversa da dos
particulares), só poderá defender seus próprios interesses
privados quando, sobre não se chocarem com os interesses
públicos propriamente ditos, coincidam com a realização
deles.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de
Direito Administrativo, 19ª edição. Editora Malheiros.
São Paulo, 2005, pág. 66.) [...]
Desse modo, os interesses do Estado compatíveis com o
interesse público são os chamados interesses primários. Ao revés,
aqueles interesses particulares que o Estado possui enquanto
pessoa jurídica, são denominados interesses secundários.
Segundo os críticos dessa concepção tradicional, o principal
problema reside no acolhimento de uma noção unitária de
interesse público como premissa de um princípio que prega
a supremacia do coletivo sobre o particular, ao tempo em que
afirma que um nada mais é senão uma dimensão do outro
(SARMENTO, 2005; BINENBOJM, 2008).
Ainda seguindo a concepção clássica do princípio, há autores
que defendem a impossibilidade de se ignorar certos axiomas
mesmo diante da relativização da suma divisio entre público e
privado. Nesse sentido, o atendimento ao bem estar social seria
uma função inerente às normas de direito público, de modo que
o interesse particular seria mero reflexo do interesse público
(DI PIETRO, 2019).
Há, ademais, doutrina que defende se tratar de princípio
constitucional implícito, extraído de uma leitura sistemática
de múltiplos dispositivos constitucionais, que evidenciariam a
existência de uma “direção teleológica da atuação administrativa”
(OSÓRIO, 2000, p. 87). Tais normas demonstrariam circunstâncias
em que a Administração estaria em situação de vantagem face
o particular em razão da existência de fins de utilidade pública
que necessitam ser encarados pelo Poder Público.
Segundo o autor, os bens coletivos, ao reclamarem proteção
estatal em detrimento de restrições a direitos individuais, é
exemplo de norma constitucional que demonstra a implícita
existência desse princípio. Isso porque em todas essas regras
constitucionais que protegem bens e interesses coletivos emerge
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a superioridade do interesse público sobre o particular.
Ainda, para o autor a supremacia influenciaria no ordenamento
mediante três vertentes, quais sejam, direção finalística da
Administração Pública, fundamento constitucional de normas
que concedem privilégios à Administração Pública e fundamento
para ações administrativas que restringem direitos fundamentais.
Nessa primeira vertente, a supremacia figura como um
fundamento que justifica a ação administrativa. Isso porque
a atividade administrativa deverá sempre estar vinculada à
persecução do interesse público, sendo essa a sua razão de
ser. Assim, o princípio funciona como uma garantia de que o
Estado se manterá na sua função de corporificar os interesses
transindividuais.
Há quem afirme, entretanto, que essa suposta finalidade
do princípio da supremacia pode ser atingida pela aplicação
dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Ademais,
a persecussão pelo interesse público seria garantida, em um
primeiro momento, pelas normas constitucionais e, em seguida,
pelas próprias normas infraconstitucionais (BINENBOJM, 2008).
Essa mesma doutrina também tece críticas quanto à segunda
vertente. Isso porque ao afirmar que o princípio serve como
fundamento constitucional de normas que concedem privilégios
à Administração, o autor defende ser necessária uma análise da
razoabilidade e proporcionalidade das leis, sob o risco de serem
estas declaradas inconstitucionais caso violem esses postulados
(OSÓRIO, 2000).
Entretanto, a crítica afirma que, se o mencionado princípio
existe, ele por si só já seria capaz legitimar a outorga de
prerrogativas à Administração Pública, independentemente de
qualquer análise quanto à proporcionalidade ou razoabilidade
(BINENBOJM, 2008).
Já quanto à terceira vertente, como um princípio que permite
justificar restrições aos direitos individuais, a crítica que se tece
é de que a própria Constituição Brasileira já traz em seu bojo
os fundamentos para essas restrições. Nesse sentido, o próprio
texto constitucional já afirma quando e em que medida é possível
restringir os direitos individuais, de modo que essa vertente
também não possuiria nenhuma utilidade prática.
É inegável, portanto, que a noção de um princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado como base
do Direito Administrativo brasileiro vem sendo severamente
criticada ao longo dos anos, exigindo dos aplicadores do direito,
e mesmo dos gestores públicos, posicionamento diverso quanto
ao modo de se enxergar e exercer a função administrativa.

4 NOVO CONCEITO DE SUPREMACIA DO
INTERESSE PÚBLICO
De todo exposto resta claro que o conceito de interesse
público é central no Direito Administrativo, especialmente
nas ações extroversas, que incidem para fora do núcleo estatal
atingindo os administrados, quer seja frenando a atividade
particular ou estimulando condutas particulares. A administração
extroversa fundamenta-se principiologicamente no interesse
público e na indisponibilidade dos interesses dos administrados,
diferenciando-se assim da administração introversa, que
é instrumental e não finalística, garantida a todos os entes,
genericamente, materializando-se pelos atos realizados entre
os Entes Políticos e os órgãos da Administração ou destes entre
si (SCATOLINO E TRINDADE, 2016).
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O Poder de Polícia revela-se como uma das formas
mais invasivas de interação entre Estado e administrados,
sendo bastante alargado na visão tradicional do conceito de
interesse público, não atendendo às expectativas de um Estado
Democrático. Este modelo de Estado pautado no respeito às
liberdades individuais e na promoção da igualdade material
por meio da garantia de direitos sociais, além da necessidade de
legitimidade na atuação do Estado. Ele adicionou a sindicabilidade
intimamente ligada à publicidade, e a juridicidade a fim de
garantir que a Administração Pública efetivamente busque os
seus fins do Estado.
Ao contrário do que possa parecer pela visão clássica acerca
do interesse público, é da essência dos direitos de Estado Constitucional e Administrativo - a submissão a limites e a
possibilidade de controle. Isso porque tal característica encontrase intrínseca ao próprio Direito, entendido como uma instituição
de controle do Poder, lentamente desenvolvida em três fases
históricas, quais sejam, a da convenção, a da imposição e a do
contrato.
Com a democracia muda-se radicalmente o rumo da política
e cria-se um Direito Público bem mais definido e rigoroso em
termos de detenção, exercício e controle do poder. Em outras
palavras, gerou-se um direito democrático dirigido para reger
relações assimétricas entre centros institucionais de poder e os
seus respectivos destinatários.
Contudo, vale destacar que a própria democracia
transformou-se ao longo do tempo: primeiramente apresentouse como uma instituição preponderantemente instrumental —
uma democracia meramente formal — que, substancialmente,
apenas exigia o consentimento legitimatório para os governantes,
munida de institutos clássicos de processos eletivos e dos partidos
políticos, desenvolvidos durante a modernidade; posteriormente,
evoluiu para algo equilibradamente material — uma democracia
substantiva — que, além dos institutos tradicionais, demanda o
consentimento legitimatório do modo de se governar (MOREIRA
NETO, 2011).
Neste ambiente de accountability e participação foram
fomentadas mudanças paradigmáticas no direito administrativo.
Existem duas vertentes de transformação, nem sempre
coordenadas ou concatenadas: o giro democrático-constitucional,
preocupado com a legitimidade e a controlabilidade das
ações administrativas; e o giro pragmático, voltado para
mudanças ligadas ao enfrentamento de problemas concretos
e à consecução de resultados práticos, selando o compromisso
do constitucionalismo democrático com a realidade concreta
(BINENBOJM, 2016).
O giro pragmático tende à adoção de estruturas, conceitos,
procedimentos e decisões administrativas aptos a produzir os
melhores resultados. Caracterizada por menos burocracia e
destaque para o antifundacionalismo, o contextualismo e o
consequencialismo (BINENBOJM, 2016, p. 328):
O antifundacionalismo rejeita a existência de premissas
teóricas estáticas, perpétuas, imutáveis, abstratas e
atemporais. O contextualismo consiste na postura de levar
em conta a experiência prática – social, política, histórica,
econômica e cultural –, ou seja, o contexto real em que o
problema se insere, bem como a intersubjetividade que lhe
confere sentido e valor. Finalmente, o consequencialismo
importa conduzir sempre qualquer investigação ou

avaliação por meio de alguma antecipação prognóstica de
suas consequências futuras; essa antecipação é essencial
para o saber pragmático, a fim de que possa avaliar qual
a diferença que determinada decisão produzirá sobre a
realidade.
Contudo, apesar de bastante festejado o giro pragmático,
a utilização de argumentos pragmáticos, ainda que eficientes
e prudentes, pode colidir com direitos fundamentais. Uma
situação que coloca em pólos opostos direitos fundamentais
e o interesse público não deve ser decidida aprioristicamente
com base na supremacia coletiva, sob pena de esvaziar a
legitimidade democrática do Estado. Excelente exemplo de
instrumentalização de como a supremacia pode esvaziar o núcleo
de Direitos Fundamentais é o uso do Poder de Polícia no âmbito
do regime militar.
Hely Lopes Meireles proferiu em 24 (vinte e quatro) de
maio de 1972 (mil novecentos e setenta e dois) uma conferência
intitulada “Poder de polícia e segurança nacional”. Essa explanação
aconteceu no auge do período conhecido como ditadura militar
e foi proferida perante audiência qualificada. A aula magna tinha
como mote central demonstrar como o conceito de poder de
polícia estava a serviço da doutrina da segurança nacional. A
característica mais marcante dessa noção de poder de polícia
apresentada é a compreensão pré-jurídica da subordinação
do cidadão ao Estado e a seu poder. A superioridade do ente
coletivo sobre os indivíduos é apresentada como um dado inato,
“inerente a toda Administração Pública, de restringir o uso e
gozo de bens ou direitos individuais, em benefício da coletividade
ou do próprio Estado” (MEIRELLES, 1972, p. 287, 298 apud
BINENBOJM, 2016).
Apesar de referir-se ao uso de argumentos pragmáticos no
âmbito da jurisdição, vale mencionar os comentários de Jane
Reis (2018, p. 211-212) ao uso de argumentos pragmatistas nas
decisões judiciais. Veja:
Assim, é natural que, ao longo dos anos, razões
pragmáticas tenham aparecido em diversas decisões do
STF. Esse tipo de argumento tem potencial para surgir, de
forma explícita ou indireta, em julgados sobre servidores
públicos e sobre questões tributárias, assuntos que ocupam
largo espaço na pauta do tribunal e possuem relevantes
repercussões econômicas e sistêmicas. A modulação
temporal dos efeitos das decisões é também um domínio
prolífico para o uso de argumentos pragmáticos, dada
sua própria finalidade. Não há, aqui, como fazer um
amplo inventário desses casos. Mas vale a pena pontuar,
a título ilustrativo, algumas situações em que ministros
explicitamente admitiram ou rejeitaram o uso desses
argumentos.
Na década de noventa, quando a modulação temporal da
declaração de inconstitucionalidade ainda era recusada pela
jurisprudência, a discussão sobre a avaliação das consequências
econômicas das decisões apareceu de forma clara. No julgamento
da ADI nº 1.102,51 que versava sobre constitucionalidade da
cobrança da contribuição social sobre folha de salários dos
autônomos, avulsos e administradores, o Ministro Relator
Maurício Correa, ao votar pela procedência do pedido, sugeriu
que a decisão tivesse efeitos meramente prospectivos, com base
na afirmação de que “os resultados. É possível perceber que é

da essência do Estado Democrático a subordinação ao interesse
público.
(...)
Os dois usos de argumentos pragmáticos contra direitos
fundamentais que mencionei são problemáticos sob o
ângulo da normatividade da Constituição. A questão
pode também ser avaliada sob o ângulo da controvérsia
sobre a possibilidade de invocação de metas coletivas
para restringir direitos fundamentais. Com efeito, a
subordinação dos direitos fundamentais à lógica do
proveito coletivo contraria sua própria arquitetura
normativa. É possível que críticos ao constitucionalismo
de direitos repliquem que muitas fórmulas de composição
desse antagonismo são possíveis. Todavia, a questão aqui
em pauta não é se as constituições devem idealmente
atribuir caráter vinculante aos direitos, mas se, nos
sistemas que se apoiam em catálogos de direitos
fundamentais – como o brasileiro –, é aceitável que estes
cedam em face de argumentos pragmáticos construídos
por juízes.
A adoção da ideia de que os direitos fundamentais são
vinculantes serviu para conferir força e legitimação à
ascensão institucional do Poder Judiciário, dando espaço
para as teses que justificam o poder dos juízes a partir
da lógica de proteção dos indivíduos contra as maiorias.
(...)
Não questiono que o recurso a argumentos pragmatistas
é inerente ao ofício de interpretar, pois, como destaquei
antes, resulta do liame entre o direito e a realidade,
bem como da necessidade de que os juízes não sejam
indiferentes ao contexto que os circunda e às implicações
de suas decisões. Todavia, considerando a natureza da
função jurisdicional, supor que esse tipo de avaliação
possa ser empregado para negar efetividade às garantias
constitucionais representa uma inversão não apenas da
lógica normativa da supremacia constitucional, mas da
própria funcionalidade embutida na noção de separação
de poderes.
Tal questão se mostra tão adequada que Diogo de Figueiredo
(2014), o célebre autor da Teoria dos Ciclos do Poder de Polícia
ao tratar dos princípios administrativos, assevera claramente que
considera superado o princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado. O autor entende que no constitucionalismo pósmoderno, centrado nos direitos fundamentais, não há como
sustentar-se um princípio da supremacia do interesse público,
que pressupõe uma hierarquia automática entre as categorias
de interesses públicos e privados.
A relação antecipada e permanentemente desigual não
mais se suporta, porque em um Estado Democrático de
Direito quaisquer interesses só podem estar subordinados ou
supraordinados, uns aos outros, conforme o disponha a lei, e
ela não poderá romper a hierarquia axiológica constitucional
estabelecida em função do primado da pessoa humana, que
se expressa nas liberdades, direitos e garantias fundamentais.
A primazia constitucional somente poderá ser
excepcionalmente temperada pela previsão de um específico
interesse público que justifique limitar ou condicionar essas
expressões indissociáveis das pessoas. Desse modo, tanto a
definição do interesse público quanto a imposição de uma
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específica supremacia, preterindo quaisquer outros interesses
igualmente tutelados pela ordem jurídica, dependerão, única
e exclusivamente, das opções que sejam feitas expressamente
na Constituição e, só então – mas sempre desta dependente –
inafastavelmente previstas nas leis (MOREIRA NETO, 2014).
No mesmo sentido alguns doutrinadores apontam que à
supremacia do interesse público sobre os interesses particulares
não encontra guarida no ordenamento jurídico alicerçado em
sistemas de direitos fundamentais e democráticos do Estado
Democrático. Desse modo, seria possível sintetizar três razões
básicas que evidenciam a incompatibilidade da noção de
supremacia do interesse público com o constitucionalismo
democrático, quais sejam:
(i) a proteção de posições jurídicas individuais irredutíveis,
identificadas, modo geral, com o conteúdo essencial dos
direitos fundamentais e, particularmente, da dignidade da
pessoa humana; (ii) a primazia prima facie dos direitos
fundamentais sobre metas ou aspirações coletivas,
ainda quando admitida a ponderação proporcional pela
sistemática constitucional, como no caso brasileiro; e
(iii) a polivalência da ideia de interesse público, que
pode abarcar, em seu conteúdo semântico, tanto a
preservação de direitos individuais como a persecução
de objetivos transindividuais, que, de resto, se encontram
invariavelmente conjugados ou imbricados. Portanto, não
há sentido útil em aludir-se abstratamente à supremacia
do interesse coletivo sobre o individual ou do público
sobre o privado (BINENBOJM, 2016, p. 336 apud
BERGMANN, 1999).
A despeito das sérias críticas, nem toda a moderna doutrina
administrativista propõe a retirada da supremacia do interesse
público sobre o privado do ordenamento pátrio. Uma parcela deles
apenas critica o “princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado”, pois seria uma valoração apriorística e excludente.
Desse modo, passa-se a apresentar as propostas conciliatórias para
debater esse tema com enfoque no moderno conceito de interesse
público, um instituto de importância central no direito público.
A doutrina tradicional consagrou a superioridade do
interesse público primário (e não do secundário) sobre o interesse
privado. A primeira providência a ser adotada é uma nova
nomenclatura para o conceito, pois o nome explicita a assimetria
em favor do Estado. Não se trata de mera formalidade, mas
de uma adequada terminologia abstrata que possibilite uma
verdadeira ponderação de interesses no caso concreto.
Atualmente, no entanto, com a relativização da dicotomia
público x privado, a democratização da defesa do interesse público
e a complexidade (heterogeneidade) da sociedade atual, entre
outros fatores, vêm ganhando força a ideia de “desconstrução”
do princípio da supremacia do interesse público em abstrato.
O entrave a respeito da subsistência do princípio da
supremacia justifica-se pela dificuldade natural de se fixar uma
noção uniforme de interesse público. Não se pode confundir
interesse público com interesse da Administração Pública –
que pode ser meramente patrimonial – pois apenas o interesse
público primário é considerado como objetivo finalístico da
atuação administrativa. Porém, mesmo limitando-se ao interesse
primário, o conceito jurídico é abstrato e apto a agasalhar muitas
possibilidades.
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Ele não necessariamente se opõe ao de interesse privado,
especialmente devido ao movimento de privatização do direito
público que está aproximando Estado e sociedade, notadamente
quando se verifica que a atuação do Poder Público deve pautar-se
pela defesa e promoção dos direitos fundamentais, bem como
pelo respeito
à dignidade humana. Ademais a promoção estatal dos direitos
fundamentais também representa a satisfação das finalidades
públicas estabelecidas pela própria Constituição. Sociedades
plurais como a brasileira consagram diversos interesses públicos
e privados em constante conexão e transformação.
Como exposto anteriormente, parcela da doutrina sustenta
a inexistência de uma supremacia abstrata do interesse público
sobre o privado. Todavia, não se propõe, em regra, à retirada do
referido princípio do ordenamento, mas a uma reformulação,
exigindo a ponderação de interesses para resolver eventual
conflito, especialmente pelos seguintes argumentos, organizados
por Rafael Carvalho (2021, p. 87-88)
a) o texto constitucional, em diversas passagens,
partindo da dignidade da pessoa humana, protege a
esfera individual (ex.: arts. 1.º, 5.º etc.), não sendo lícito
afirmar, a partir da interpretação sistemática das normas
constitucionais, a existência de uma prevalência em favor
do interesse público;
b) indeterminabilidade abstrata e objetiva do “interesse
público”, o que contraria premissas decorrentes da ideia
de segurança jurídica;
c) o interesse público é indissociável do interesse privado,
uma vez que ambos são consagrados na Constituição e
os elementos privados estariam incluídos nas finalidades
do Estado, como se percebe, v.g., a partir da leitura do
preâmbulo e dos direitos fundamentais; e
d) incompatibilidade da supremacia do interesse
público com postulados normativos consagrados no
texto constitucional, notadamente os postulados da
proporcionalidade e da concordância prática.
É natural e comum surgirem eventuais conflitos entre
interesses públicos e interesses privados e outros interesses
públicos. Veja: (i) a criação de uma hidrelétrica e a necessidade
de desmatamento de área florestal de conservação permanente ou
a necessidade de criação de uma reserva ambiental para proteger
biomas ou animais em extinção; (ii) o direito à intimidade e o
direito à liberdade de expressão; (iii) a servidão administrativa
de passagem estabelecida em imóvel particular para utilização
de ambulâncias de determinado nosocômio público.
No primeiro conflito, quando se está diante da necessidade
de construção de uma hidrelétrica que produz energia limpa
e a necessidade da criação de uma unidade de conservação
para proteção ambiental, é preciso decidir primeiramente qual
é o interesse público prioritário, fortalecendo a ideia de que
inexiste um único interesse público. Nos demais conflitos não
se estaria, necessariamente, diante de um verdadeiro confronto
dicotômico entre interesse público e privado, pois a promoção
do interesse público significa a promoção de interesses privados
(ex.: na desapropriação, o direito fundamental de propriedade
do particular é excepcionado para se atender ao “interesse
público” que será concretizado pela satisfação de outros direitos
fundamentais, tais como o direito à educação na hipótese de
construção de uma escola pública). Há, portanto, uma conexão

necessária entre o interesse público e os interesses privados.
Restou largamente demonstrado que é inadmissível uma
fundamentação da atuação estatal em um abstrato de interesse
público (“razões de estado”) de modo a legitimar uma atuação
estatal invasiva em relação ao particular. Essa prerrogativa
abstrata, típica de atuações arbitrárias, não legitima atos de Poder
de Polícia. Contudo, no caso concreto individualizado, é possível
que o interesse público ou o interesse privado prevaleçam, a
depender das balizas do caso.
A juridicidade é um conceito mais amplo e modernamente
adotado que contém a legalidade e justifica que os atos estatais
devem ser auferidos à luz da ordem jurídica, notadamente dos
princípios norteadores da atividade administrativa e dos direitos
fundamentais.
Essa conformação do princípio de interesse público que
ainda possibilita a existência de uma supremacia abstrata do
interesse público ou do interesse privado são os casos dispostos
na legislação. Um caso de solução estabelecida a priori, pela
própria legislação, que já procederia a uma ponderação abstrata,
estabelecendo os “parâmetros preferenciais” é o art. 60, § 4.º, IV,
da CRFB. O mencionado dispositivo retira das opções políticas
as propostas de emendas constitucionais tendentes a abolir os
direitos e garantias fundamentais, assim como o art. 5.º, alínea
“h”, do Decreto-lei 3.365/1941, que autoriza o Poder Público a
desapropriar, por utilidade pública, a propriedade privada para a
exploração ou a conservação dos serviços públicos. Nesse sentido,
as ponderações, realizadas democraticamente pelo legislador,
orientam e pautam a interpretação judicial e administrativa.
Para além dessas ponderações legislativas, as ponderações
no caso concreto deveriam ser realizadas sem partir da premissa
de superioridade de uma das partes. Não se defende, no entanto,
um modelo de taxação legislativa, vez que o legislador não possui
condições de prever todas as possibilidades que porventura
possam ocorrer na complexidade da vida social. Logo são mais
aconselháveis as ponderações concretas pautadas pelos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
O conceito de interesse público e a sua preponderância
ou não devem ser encontrados caso a caso, pois se trata de
definição relacional que, embora possua características em
abstrato, somente pode ser corretamente encontrado no caso
concreto, resguardadas as ponderações antecipadas feitas
democraticamente pelo legislador.
É absolutamente evidente que não existe um interesse
público único, estático e abstrato, mas existem finalidades
públicas normativamente elencadas que nem sempre estarão em
confronto com os interesses privados, razão pela qual, segundo
Rafael Oliveira (2021), seria mais adequado batizar o instituto de
“princípio da finalidade pública”, em vez do tradicional “princípio
da supremacia do interesse público”, vez que tal terminologia
reforça a ideia de que a atuação estatal deve sempre estar
apoiada em finalidades públicas, não egoístas, estabelecidas no
ordenamento jurídico. A atuação do Poder Público não deve,
pelo menos legitimamente, ser justificada pela supremacia do
interesse público, mas, pela ponderação orientada para a máxima
realização dos interesses envolvidos.
Vale mencionar que, partindo de uma visão da democracia
como vontade politica majoritária, o interesse público não
deve ser sempre considerado como interesse da maioria da
população. Não se deve desconsiderar a vontade das maiorias
democraticamente eleitas que fazem prevalecer seus propósitos

por meio da confecção de leis. No entanto, nem sempre elas
serão legítimas, pois o predomínio da vontade majoritária foi
idealizado para sociedades de pares iguais juridicamente, sendo
nas plurais sociedades contemporâneas a desigualdade a regra.
O interesse público enquanto instituto legitimador de
ações Estatais não deve sufocar os sub-representados nos
parlamentos das democracias representativas ou os grupos
que não conseguem obter nenhuma representação, de modo
a permitir que o interesse da maioria represente novamente o
extermínio institucionalizados de seres humanos em campos
de concentração ou outras formas de abuso Estatal. Para evitar
ações Administrativas ilegítimas foi salutar o giro democrático
do Direito Administrativo, pois o interesse público legítimo
nem sempre coincide com a vontade da maioria expressa por
meio do legislativo.
Como corretamente assevera Jane Reis (2018) nem todas
as escolhas são possíveis no modelo de estado que o Brasil
adota. Veja:
Nas constituições contemporâneas, o direito não
é desenhado apenas para ser eficiente e produzir
resultados socialmente positivos. Os catálogos de direitos
fundamentais buscam entrincheirar juridicamente certas
escolhas éticas, protegendo-as por meio da enunciação
de direitos fundamentais.
Ratificando essa ideia de limites responsáveis, pautado
na constitucionalização do direito como um modo de afastar
as leituras autoritárias dos institutos administrativos, o giro
democrático propõe limites à confecção de leis ilegítimas, ao
capital argumentativo democrático, de modo a evitar leituras
completamente eliminatórias de uma categoria ou individuo:
O giro democrático-constitucional do direito
administrativo representa um conjunto de modificações
que elevam as bases axiológicas da disciplina ao plano da
normatividade da Constituição. Em termos operativos,
a constitucionalização do direito administrativo
importa o reconhecimento da centralidade do sistema
de direitos fundamentais e do sistema democrático
como fundamentos de legitimidade e elementos
estruturantes do Estado Administrativo contemporâneo.
O constitucionalismo democrático contribui para a
superação de categorias dogmáticas de viés organicista
e autoritário – como, v.g., a supremacia do interesse
público sobre os interesses particulares – e fornece um
novo ideário de objetivos, ligados à autonomia privada
e pública das pessoas e ao seu valor intrínseco, que
passam a nortear as ações da Administração Pública
(BINENBOJM, 2016).
Ao princípio do interesse público, além de retirar o juízo
de valor antecipado e renomeá-lo de modo a indicar que se
vincula aos fins essenciais do Estado é preciso associar essas
escolhas dos fins tanto a balizas legislativas, quanto aos limites
constitucionais impostos. Desse modo, será possível apresentar
um novo princípio do interesse ou da finalidade pública, que não
fará juízos de valor apriorísticos às legitimas atuações estatais,
salvo os casos que a lei filtrada constitucionalmente ou a própria
constituição fizer uma ponderação antecipada.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na introdução do presente trabalho de conclusão de curso
foi feito um questionamento no sentido de ser relativamente
fácil flexibilizar facilmente os direitos e garantias fundamentais
consagrando valendo-se de em uma norma-princípio a supremacia
do interesse público sobre o interesse privado. Percebeu-se ao
longo do texto que a relativização foi possível devido a um
arcabouço argumentativo legitimador da intervenção estatal
porque ele garantia os interesses da coletividade, entendidos
por vezes como a soma dos interesses individuais.
A partir dessa problematização, analisaram-se historicamente
as transformações do Estado, especialmente com o advento da
democracia, bem como o conceito clássico de supremacia do
interesse público que se preocupou menos em definir interesse
público que a legitimar a interferência estatal.
A noção clara de que a supremacia do interesse público seria
um princípio impôs uma leitura diferente do instituto, pois o
nome clássico remete a um axioma, uma espécie de pressuposto
do direito incompatível com a ponderação de princípios e mais
afeita ao tudo ou nada.
A pesquisa bibliográfica analisou algumas vertentes
doutrinárias e os fundamentos pelos quais se dispõem a
criticar ou mesmo superar o conceito do princípio clássico. Os
autores consideram incompatível com um Estado Democrático
caracterizado pela sindicabilidade das ações públicas e o princípio
republicano um instituto que por ser juridicamente abstrato
e comportar juízo de ponderação antecipado legitima ações
autoritárias.
Os pensamentos críticos contemporâneos apontam várias
inconsistências, mas apesar disso não se inclinam em sua maioria
na direção da superação do instituto, pois em momentos como o
da pandemia de COVID19 verifica-se uma necessidade concreta
de garantir os interesses coletivos mesmo com limitações em
condições pontuais dos direitos individuais. Todavia, urge a
adequação do conceito essencial de interesse da coletividade
ao Estado Democrático de Direito.
O novo “princípio da supremacia do interesse público”
passa por uma nova nomeação do próprio instituto para deixar
de consignar um juízo de valor antecipado, passai ainda pela
redefinição das balizas interpretativas do princípio que deve ser
vinculado aos fins essenciais do Estado, o princípio agora seria
da Finalidade ou Interesse Público, sendo que essa finalidade
pública não deve se opor aos valores axiológicos da sociedade,
reiteradamente referidos na Constituição.
Existe um cuidado especial quando uma suposta finalidade
pública estiver em confronto com diretos fundamentais, quais
sejam, a ponderação no caso concreto a partir dos limites
constitucionais, pois nem todas as escolhas legislativas são
possíveis, uma vez que o constitucionalismo se encarregou
de entrincheirar algumas escolhas éticas, de modo que eles
devem orientar a produção normativa, as escolhas legislativas
e administrativas.
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RESUMO: O presente artigo propõe-se a fomentar uma reflexão acerca da violência contra a mulher negra, evidenciando a eficácia das políticas públicas
de segurança no que alude ao feminicídio. Dessa forma, intenta-se promover uma discussão sobre a relevância do estudo do perfil da vítima de feminicídio,
realçando a importância de caracterizar esse segmento, tendo em vista os vários tipos de mulheres e o contexto social, econômico e cultural em que vivem,
particularmente a mulher negra. O combate ao feminicídio impõe a adoção de medidas capazes de suscitar a quebra de barreiras que envolvem o machismo
e a discriminação, tão enraizados na sociedade, promovendo uma verdadeira mudança na mentalidade social.
Palavras-chave: mulher; negra; segurança; feminicídio.
ABSTRACT:This article aims to encourage a reflection on violence against black women, highlighting the effectiveness of public security policies in what
refers to femicide. Thus, it is intended to promote a discussion on the relevance of studying the profile of the victim of femicide, highlighting the importance of
characterizing this segment, considering the various types of women and the social, economic and cultural context in which they live, particularly the black
woman. Therefore, the study is developed from a bibliographical and quantitative survey on the theme of violence against black women, through the analysis of
statistical data presented by the Brazilian Yearbook of Public Security, referring to the years 2020 and 2021. In view of the results found, it is inferred that the
fight against femicide requires the adoption of measures capable of bringing about the breaking of barriers that involve sexism and discrimination, so deeply
rooted in society, promoting a real change in the social mentality.
Keywords: woman; black; safety; femicide.

1 INTRODUÇÃO

O

presente artigo apresenta-se com a intenção de promover
uma reflexão acerca da violência contra a mulher
negra, evidenciando a eficácia das políticas públicas
de segurança no tocante ao feminicídio.
A ideia de abordar a temática da violência contra a mulher
negra surgiu da necessidade de elaboração de artigo científico
para a conclusão de Curso de Pós- Graduação em Direito Penal
e Processo Penal da Escola Superior de Advocacia do PiauíESA/PI.
Para tanto, o estudo desenvolve-se a partir de levantamento
bibliográfico e quantitativo acerca do tema da violência contra a
mulher negra, mediante análise de dados estatísticos apresentados
pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referentes aos
anos 2020 e 2021.
O artigo estrutura-se em capítulos, iniciando-se com esta
breve introdução, encerrando-se com as conclusões sobre a
temática em apreço.
Em um primeiro momento, aborda-se a complexidade da

figura feminina, identificando seus variados perfis no quadro de
violência contra a mulher, ressaltando os micros perfis das vítimas
de feminicídio. Nesse ponto do estudo, dá-se ênfase especial à
mulher negra e à forma como ela é percebida pela sociedade
ao longo dos séculos, tendo como base a literatura nacional,
nomeadamente as obras Casa Grande e Senzala e O Cortiço.
O segundo capítulo apresenta os números de feminicídio
de mulheres negras, fundamentando-se no Anuário de
Segurança Pública de 2020 e 2021. Nesse sentido, concentra-se
na apresentação e análise de dados da violência contra a mulher
negra, em especial o quantitativo de feminicídio desse segmento
nos anos referidos.
Em seguida, o capítulo três analisa as políticas de segurança
pública, tendo em vista a sanção da Lei nº 13.104/2015 (Lei do
Feminicídio), que instituiu a figura do feminicídio como uma
das qualificadoras do homicídio, ressaltando a importância da
análise de micro perfis das vítimas. Para tanto, discorre-se sobre
a figura do feminicídio, sua introdução no Código Penal e o seu
alcance, em face da Política de Segurança Púbica de controle e
prevenção à violência contra a mulher negra.
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Finalmente, a conclusão incita reflexões que auxiliam o
entendimento do problema, visando a buscar soluções mais
eficazes para a repressão de tal prática.
Sem qualquer pretensão de fechar o campo da discussão
e bater o martelo sobre o tema, a pesquisa tem o escopo de
ampliar a visão sobre a temática da violência contra a mulher
negra, sobrelevando a importância da análise de micro perfis
das vítimas de feminicídio no País, sobretudo da mulher negra.
Dessa forma, manifesta-se a necessidade de levantar a
discussão sobre o estudo do perfil da vítima de feminicídio,
considerando os vários tipos de mulheres e o contexto social,
econômico e cultural em que vivem, especialmente a mulher
negra. Por cúmulo, com base na observação das singularidades
das vítimas de feminicídio, vislumbra-se a possibilidade de
criação de um arcabouço teórico que sirva para o planejamento
e a criação de medidas de segurança pública, com vistas ao
enfrentamento da violência contra a mulher, efetivamente.

2 A OBJETIFICAÇÃO DA MULHER NEGRA
Ao longo da construção histórica cultural do Brasil, a mulher
negra vem sendo enxergada pelo viés deturpado de um País
que tem como pilar de sua identidade a escravidão negra. É
nesse contexto histórico-cultural que a figura da mulher negra
assume a forma de objeto dotado de extrema sexualidade, aspecto
perpetrado até os dias atuais.
Aos poucos, apaga-se a configuração da mulher negra
enquanto sujeito político, e de vítima, passa a ser a provocadora
de desejos incontroláveis, recaindo sobre elas toda a sorte de
violência, como bem demonstra Reis (2019, p. 99):
Como fica evidente, a herança colonial racista e sexista
ainda projeta nas mulheres negras todos os mitos
criados pelo colonizador branco, o que faz que nossos
corpos ainda sejam objetificados, hipersexualizados e
ceifados de várias formas. E isso se evidencia, inclusive,
nas estatísticas criminais, em que as mulheres negras
constantemente figuram entre as principais vítimas de
estupro e mortes violentas no país.
Os resquícios de uma formação escravocrata, patriarcal,
sexista, reflete diretamente na forma como a mulher negra
era vista, gerando uma grande tipicidade de violências sobre
esse público, a exemplo de homicídio, estupro e feminicídio,
patenteando a ideia de coisificação que permanece no imaginário
brasileiro.
Na literatura brasileira, esse retrato que alude à construção da
imagem da mulher negra na sociedade fica mais nítido, sobretudo
em obras como Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre,
por exemplo. Publicada em 1933, promove uma abordagem
da formação sociocultural do Brasil em que a mulher negra é
representada como a “mulata”, erotizada, a escrava que nasceu
para satisfazer os desejos dos senhores brancos e de seus filhos.
Em sua obra, Freyre (1933, p. 388) dedica um capítulo para
tratar do negro na vida sexual e da família brasileira.
[...] Da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu,
ao ranger da cama de vento, a primeira sensação completa
de homem. [...] Já houve quem insinuasse a possibilidade
de se desenvolver das relações íntimas da criança branca
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com a ama de leite negra muito do pendor sexual que se
nota pelas mulheres de cor no filho-família dos países
escravocratas. [...] Conhecem-se nos casos no Brasil não
só de predileção, mas de exclusivismo: homens brancos
que só gozam com negra. De rapaz de importante família
rural de Pernambuco conta a tradição que foi impossível
que aos país promoverem- lhe o casamento com primas
ou outras moças brancas de famílias igualmente ilustres.
Só queria saber de molecas. Outro caso, referiu-nos Raoul
Dunlop de um jovem de conhecida família escravocrata
do Sul: este para excitar-se diante da noiva branca
precisou, nas primeiras noites de casado, de levar para
alcova a camisa úmida de suor, impregnada de bodum
da escrava negra sua amante.
Ainda no mesmo capítulo, o referido autor faz uma longa
comparação entre índios e brancos, deixando clara a forma
com o povo negro era percebido pela sociedade escravocrata da
época: um ser inferior. Por oportuno, ressalta que a escravidão, de
interesse econômico dos senhores, contribuía para a dissolução
da libidinagem e luxúria – fato que estimulava, inclusive, a
maneira como a escrava negra era vista.
Ela é portanto, reduzida a verdadeiro objeto, tanto que
devido à disseminação de doenças, como a sífilis, por muito
tempo, acreditou-se que se deitar com uma negra virgem
seria a cura dos senhores brancos: “Porque por muito tempo,
dominou no Brasil a crença de que para o sifilítico não há
melhor depurativo que uma negrinha virgem” (FREYRE, 1933,
p. 428).
Já na obra O Cortiço, de Aluízio de Azevedo, de 1890,
desvela-se o retrato da mulher negra imersa em um contexto
sócio-político de um Brasil posterior à abolição da escravidão,
envolto no fervilhar da Proclamação da República e avanço da
sociedade burguesa e capitalista.
Nesse contexto, o autor utiliza como pano de fundo para
a sua história o cenário da cidade do Rio de Janeiro no fim do
século XIX, capital de um País em mudança, despedindo-se do
Império e dando boas-vindas à República burguesa.
O Brasil do fim do século XIX é marcado pela luta entre
escravocratas e liberais, ou seja, trata-se de um verdadeiro
caldeirão de ideologias. Somando-se a isso, concebe-se uma
sociedade que, aos poucos, vai deixando de ser rural e tornase cada vez mais urbana e burguesa, com nítida influência
determinista.
Esse Rio de Janeiro do fim do século XIX vivenciou um
avanço populacional acelerado, intensificado por movimentos de
imigração e emigração. Além dos movimentos migratórios que
levaram ao aumento demográfico da população, havia uma gama
de negros recém-libertos que integrava a parcela da sociedade
de desempregados ou subempregados.
De acordo com Carvalho (2004 apud RICARDO, 2018, p. 7):
a cidade alterou-se significativamente em termos
demográficos, ocorrendo uma intensa migração e
imigração, principalmente de portugueses. O número
de habitantes negros lançados no mercado livre após a
Abolição engrossou o contingente de subempregados e
desempregados, o surgimento das periferias populosas
sem infraestrutura, tendo como resultado o aumento
expressivo da pobreza nas cidades.

O acelerado processo de urbanização, unido ao aumento
demográfico desenfreado, faz com que comecem a surgir, no
centro da cidade do Rio de Janeiro, os chamados Cortiços, onde
os negros recém-libertos, desempregados ou com subempregos
alojaram-se, conforme descreve Ricardo em seu Trabalho de
Conclusão de Curso de Pós-Graduação, intitulado O retrato das
mulheres negras na obra O Cortiço e as perspectivas emancipadoras
na contemporaneidade, de 2018.
Por cúmulo, esses espaços de moradia da população pobre
eram ocupados, em sua maioria, por negros. Assim, o ambiente
dos cortiços era integrado por lavadeiras, passadeiras, crianças,
velhos, mães solteiras, negros, mulatos, imigrantes portugueses
e italianos, marcado pela ausência de políticas públicas:

pois passavam a ser vistas como objetos e estavam sujeitas à
exploração sexual.
Florinda representa claramente esse recorte, quando
Azevedo (1890, p. 14) a descreve: “quinze anos, a pele de um
moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos
de macaca. Toda ela estava a pedir homem”.
A mulher negra e mulata era, portanto, vista pela vertente
sensual, objeto de cobiça de muitos homens, levando-os a
cometer verdadeiras loucuras – como se ela fosse culpada pelas
inúmeras violências sofridas.
O relacionamento explosivo entre Rita e Firmino representa
claramente essa objetificação e demonização da figura da mulher
negra:

[...] lavadeiras, passadeiras, crianças, velhos, mães
solteiras, negros, mulatos, imigrantes portugueses e
italianos. O ambiente retratado neste espaço social é de
festas, bebidas, violência verbal e física, promiscuidade,
sexo, predomínio da ação dos mais fortes sobre os mais
fracos, ausência de políticas públicas etc. [...] O retrato
social da periferia urbana é identificado com temas
relacionados à patologia social, miséria, criminalidade,
racismo, desequilíbrios psíquicos, incestos, bem como
temáticas até então ocultadas e evitadas pela literatura, tais
como o sexualismo e o homossexualismo [...] (RICARDO,
2018, p. 9).

Aquela amigação com a Rita Baiana era uma coisa muito
complicada e vinha de longe; vinha do tempo em que
ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em
companhia da mãe, uma cafuza dura, capaz de arrancar as
tripas ao Manduca da Praia. A cafuza morreu e o Firmo
tomou conta da mulata; mas pouco depois se separaram
por ciúmes, o que aliás não impediu que se tornassem
a unir mais tarde, e que de novo brigassem e de novo se
procurassem. Ele tinha “paixão” pela Rita, e ela, apesar
de volúvel como toda a mestiça, não podia esquecê-lo
por uma vez; metia-se com outros, é certo, de quando
em quando, e o Firmo então pintava o caneco, dava por
paus e por pedras, enchia-a de bofetadas, mas, afinal,
ia procurá-la, ou ela a ele, e ferravam-se de novo, cada
vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes
reforçassem o combustível dos seus amores. (AZEVEDO,
1890, p. 30.)

Nesse contexto, a periferia, como se conhece hoje, vai tomando
seus primeiros contornos, suas primeiras formas, e nesse cenário, é
possível observar o papel da mulher negra, rebaixada a um segundo
plano em uma sociedade ainda marcada pelo forte patriarcalismo
tanto do homem branco quanto do negro.
Por meio desse recorte espaço-tempo, identifica-se nas
personagens os papéis relegados à mulher negra naquela
sociedade, revelando a discriminação sofrida por ela, onde o
homem branco europeu era percebido como um ser superior,
levando a mulher negra a ocupar papéis mais baixos dentro da
pirâmide social, ou seja, espaços periféricos: era a lavadeira,
cozinheira, prostituta etc.
Em uma conjuntura de pobreza, com circunstâncias deficitárias,
a instituição do casamento era percebida de outra maneira pela
mulher negra e mulata, bem diferente da mulher branca de classe
média, como se nota na conversa da personagem de Rita Baiana:
- Mas por que não te metes tu logo por uma vez com o
Firmo? por que não te casas com ele?
- Casar? protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu
pai! Casar? Livra! Para quê? para arranjar cativeiro?
Um marido é pior que o diabo; pensa logo que a gente é
escrava! Nada! qual! Deus te livre! Não há como viver cada
um senhor e dono do que é seu! (AZEVEDO,1890, p. 27).
Mesmo em uma sociedade extremamente patriarcalista,
o casamento para a mulher branca funcionava como uma
espécie de prêmio, o ápice da vida de toda mulher branca de
elite, enquanto para a mulher negra, era como uma espécie de
nova escravidão.
Contudo, a forma como a negra e a mulata enxergavam o
casamento não as livrava da opressão de um mundo patriarcal.
Muito pelo contrário: a opressão tornava- se cada vez mais forte,

É perceptível a violência doméstica sofrida pela mulher
negra, rebaixada pela simples condição de mulher, pois o seu
companheiro, segundo a sociedade, tinha o “direito natural”
de subjugá-la.
Bertoleza é a personagem que melhor representa a negra
imersa em uma relação de submissão. Sua relação com João
Romão demonstra a despersonificação da mulher negra, ao se
juntar a Romão, homem branco, português “porque, como toda
a cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava
instintivamente o homem numa raça superior à sua” passa a
desempenhar vários papéis para agradar ao seu concubino
(AZEVEDO, 1890, p. 1):
Bertoleza representava agora ao lado de João Romão
o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. [...]
Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna,
quando o amigo andava ocupado lá por fora; fazia a sua
quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e
à noite passava-se para a porta da venda, e, defronte de
um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas,
que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de
tamancos e sem meias, comprar à praia do Peixe. E o
demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar
e consertar, além da sua, a roupa do seu homem [...].
(AZEVEDO,1890, p. 2).
Logo, a mulher negra – submissa e resignada, submetida
a várias humilhações por seu companheiro –, que acreditara
CADERNO JURÍDICO DA ESA

137

ter saído da escravidão institucional, acaba por cair em uma
escravidão emocional, como ocorre em tantas histórias da vida
real. Outrossim, ao descobrir que foi ludibriada pela pessoa em
quem depositou sua confiança – pois não havia alforria – e que
seu companheiro a entregou aos seus antigos donos, como forma
de se livrar dela, decide colocar um fim em sua vida:
[...] Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo
senhor, e um calafrio percorreu- lhe o corpo. Num relance
de grande perigo compreendeu a situação; adivinhou
tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre:
adivinhou que tinha sido enganada; que a sua carta
de alforria era uma mentira, e que o seu amante, não
tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro. Seu
primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou
os olhos em torno de si, procurando escapula, o senhor
adiantou-se dela e segurou- lhe o ombro. [...]Bertoleza
então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou
de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la,
já de um só golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de
lado a lado. (AZEVEDO,1890, p. 118).
Assimila-se, pela análise da obra em apreço, que ao final do
século XIX e início do século XX, mesmo sendo um momento
marcado pela modernização, as obras literárias do período
refletem a ideologia do positivismo e do naturalismo, retratando
uma sociedade estratificada, com diferenças de raça, gênero,
sexualidade, etnias, entre outros estratos sociais.
Nesse diapasão, a mulher negra acaba por ser o alvo mais

atingido, pois é sexualizada, objetificada e até animalizada no
imaginário social, por ser criada para trabalhos de esforço, sem
grandes entraves morais e, portanto, é menos que o homem
branco ou até mesmo menos que o homem negro, que podem
usá-la conforme os seus desejos naturais.

3 A MULHER NEGRA COMO PRINCIPAL VÍTIMA
DE FEMINICÍDIO
A segunda edição da pesquisa Visível e invisível: a vitimização
de mulheres no Brasil aponta que a redução dos índices de violência
contra a mulher ainda é um grande desafio a ser solucionado
por vários setores sociais, em particular pela Segurança Pública
(BUENO; MARTINS; PIMENTEL; LAGRECA; BARROS; DE
LIMA, 2021).
As mais variadas formas de violência são uma constante
na vida das mulheres brasileiras, tanto que segundo o Alto
Comissionariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
(ACNUDH), o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial
de feminicídio, conforme reportagem de Carolina Cunha
(Disponível em: https://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/feminicidio-brasil-e- o-5-pais-em-morteviolentas-de-mulheres-no-mundo.htm. Acesso em: 05.05.2021).
Para se ter uma ideia mais clara acerca do panorama da
violência contra a mulher no Brasil, tomando o primeiro semestre
do ano de 2020 como recorte de estudo, em comparação ao
mesmo período no ano de 2019, nota-se um aumento no
número de feminicídios, de acordo com o Anuário Brasileiro
de Segurança Pública de 2020, como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 - Homicídio doloso e feminicídio, por número de vítimas e Unidade da Federação (2019- 2020)

Brasil e UnidadesdaFederação

Brasil
Acre
Alagoas
Amapá (1)
Amazonas
Bahia (1)
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba (2)
Paraná
Pernambuco
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Homicídio doloso (vítimas do sexo
feminino)
1º semestre
Ns. Absolutos
2019
2020
Variação (%)
1.812
1.848
2,0
15
19
26,7
54
54
0,0
6
9
50,0
33
34
3,0
155
161
3,9
99
186
87,9
20
10
-50,0
42
74
71
45
44
143
112
34
104
98
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48
47
84
46
49
126
89
46
118
109

14,3
-36,5
18,3
2,2
11,4
-11,9
-20,5
35,3
13,5
11,2

Feminicídio

2019
636
3
26
1
7
48
14
14
15
14
24
19
23
68
21
17
45
28

1º semestre
Ns. Absolutos
2020
Variação (%)
649
2,0
8
166,7
15
-42,3
0
-100,0
5
-28,6
58
20,8
14
0,0
8
-42,9
12
20
26
32
24
64
38
15
38
32

-20,0
42,9
8,3
68,4
4,3
-5,9
81,0
-11,8
-15,6
14,3

Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia

23
167
28
117
8

22
137
30
100
34

-4,3
-18,0
7,1
-14,5
325,0

16
38
14
41
3

10
35
10
51
4

-37,5
-7,9
-28,6
24,4
33,3

Roraima (1)

18

6

-66,7

6

3

-50,0

Santa Catarina

62

50

-19,4

32

24

-25,0

São Paulo

210

196

-6,7

85

88

3,5

Sergipe

23

21

-8,7

11

11

0,0

Tocantins (1)

7

17

142,9

3

4

33,3

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
(...) Informação não disponível.
A fonte do dado é o Monitor da Violência, elaborado pelo G1, em parceira com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Na Paraíba, o número de homicídios dolosos de mulheres incluem todos os Crimes Violentos Letais Intencionais (homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais
seguidas de morte).
Observação: Esta versão foi modificada em 10/02/2021 a partir da retificação no número de vítimas de homicídio doloso do sexo feminino na Bahia e em Rondônia
e da retificação no número de vítimas de feminicídio na Bahia. Essas modificações têm impacto no total de vítimas do Brasil.

Em números absolutos, observa-se que os casos de
feminicído cresceram em 2% no primeiro semestre de 2020,
comparado à quantidade de casos do primeiro semestre de 2019.
Se recortarmos mais um pouco o objeto de estudo,
poderemos ter noção dos números relativos ao perfil racial das
vítimas de feminicídio. Observando os microperfis das vítimas
de feminicídio no País, depreende-se que as mulheres pretas
experimentaram níveis mais elevados de violência. Em 2019, do
total de mulheres vítimas de feminicídio, 66,6% eram negras,
conforme dados da Secretarias Estaduais de Segurança Pública
e/ou Defesa Social, Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
No ano de 2020, as mulheres negras ainda continuaram
sendo o maior número de vítimas dessa espécie de crime, se
comparadas às mulheres pardas e brancas, como demonstra
o relatório Visível e Invisível de 2021: 28,3% das vítimas de
feminicídio cometidos no País são mulheres pretas, enquanto
24,6% correspondem as mulheres pardas e 23,5% a mulheres
brancas (Disponível em: https: //forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2021/06/relatorio-visivel-e-invisivel-3ed- 2021v3.pdf. Acesso em:05.05.2021).
Em que pese o fato de os números apresentados no Fórum
Brasileiro de Segurança Pública não refletirem com exatidão a
realidade do feminicídio no País, por derivarem do banco de
dado das Polícias Civis dos Estados e ainda haver dificuldade
no enquadramento do fatos como feminicídio, pelos registros
dos boletins de ocorrência, já é possível ter uma clara visão
sobre a violência contra a mulher no Brasil, em especial no que
tange ao feminicídio, principalmente quando a vítima é uma
mulher não branca.
O alto percentual acaba por confirmar a fragilidade da
posição desse grupo social, como bem ressaltaram Isabela Sobral,
Amanda Pimentel e Amanda Lagreca, no Anuário de Segurança
Pública (2020, p. 120):
A maior concentração de feminicídios entre as mulheres
negras reforça, mais uma vez, a situação de extrema
vulnerabilidade socioeconômica e à violência a que este
grupo populacional está submetido. O racismo e suas

consequências agravam o risco de lesão e morte entre
as mulheres negras, exigindo das políticas públicas um
olhar interseccional para os diferentes processos de
vulnerabilidade que se sobrepõem (SCARANCE, 2019).
Os altos índices de feminicídio contra a mulher negra revelam
muito mais nuances do que simplesmente a morte de mulheres
por seu gênero. Por trás dos números, desvelam-se outros pilares
que estruturam o feminicídio e que são de extrema importância
no estudo do feminicídio e no planejamento de Políticas Públicas
de repressão a esse crime, como menciona Garcia (2020, p. 111),
ao citar que muitos são os fatores relacionado à vitimização da
mulher não branca, porquanto:
a violência contrária à mulher negra é muito mais
intrincada do que aparenta, uma vez que essa violência é
retroalimentada e perpetuada pelas estruturas de opressão
e dominação, como o racismo, sexismo e classismo; pelos
discursos, símbolos e sociabilidades socioculturais da
comunidade negra; pelos vínculos familiares e íntimos,
assim como pelo estigma de ser uma mulher negra
violentada.
Historicamente, é inegável que as mulheres, de forma geral,
sofrem discriminação em uma sociedade patriarcal, marcada
pelo poderio masculino em detrimento do feminino, mas não
se pode negar, também, que há uma diferença gritante entre a
forma como mulheres não negras são percebidas nessa sociedade,
em comparação com a mulher preta.
Trata-se de mulheres que descendem de uma sociedade
que há bem pouco tempo mantinha um sistema escravocrata,
fortemente estratificado, com divisões muito bem delimitadas
entre as raças. Tais mulheres são fruto, portanto, de um sistema
extremamente opressor.
Sendo assim, nota-se que os números apresentados pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública têm sentido. As mulheres
negras pertecem, sim, a um grupo marginalizado, que vem ao
longo do tempo ocupando papéis subalternos em uma socidade
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fortemente estratificada, em que tanto o homem branco quanto
o negro são considerados seres superiores, sendo essas mullheres
percebidas como meros objetos sexuais, descartáveis, em um
reflexo de uma sociedade ainda extremamente patriarcal e
vunerável às violências masculinas, como é o caso do feminicídio.
Portanto, não há como pensar em enfrentamento ao alto
índice de feminicídio no Brasil se não se levar em consideração
que dentro do perfil da vítima feminina há microperfis, ou seja,
características que denotam traços específicos que mostram as
singularidades de cada vítima dessa espécie de crime, como:
raça, escolaridade, idade, posição social etc.
A vitimologia intenta traçar o perfil da vítima do delito,
reputando as suas particularidades, de modo a tornar possível
uma visão mais completa do crime. O estudo da vitimologia
surge a partir da segunda metade do século XX, com o objetivo
de estudar a vítima e como ela contribui para o cometimento
do delito, como assevera Goveia (2018, p. 52):
Assim são considerados no campo de estudos da
vitimologia o perfil das vítimas de cada tipo penal,
como se dão os processos de aproximação entre vítima e
criminoso, as características psicológicas da vítima, e quais
comportamentos que favorecem ou facilitam o delito.
Estes processos não são necessariamente individuais,
podendo ser estudados também sobre diversos recortes
transversais, como gênero e raça.
O crime de feminicídio não pode ser entendido em sua
completude quando apenas se considera o gênero da vítima.
É inescusável, pois, que se tenha a capacidade de entender
que cada grupo social alvo dessa espécie de delito tem suas
particularidades, somente assim será possível combatê-lo.

4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO
BRASIL: LEI DO FEMINICÍDIO
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu Art.
144 que:
A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio , através dos seguintes órgãos:I - polícia
federal; II
- polícia rodoviária federal;III - polícia ferroviária
federal;IV - polícias civis; V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(BRASIL, 1988).
Em virtude disso, tem-se a falsa percepção de que a segurança
pública restringe-se apenas à política do combate à criminalidade,
por meio exclusivo da atividade policial.
No entanto, o conceito de Política Pública de Segurança
deve ser entendido como um conjunto de ações que abrangem a
atividade policial enquanto forma de controle da criminalidade,
mas que inclui também outras práticas voltadas para a prevenção
e reinserção, entre outras.
Na luta para a construção de uma política pública de
segurança eficiente, ao longo dos anos criou-se um sistema legal
de defesa das mulheres que está entre as melhores do mundo.
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No entanto, um fenômeno contraditório acompanha essa luta: o
Brasil ainda é recordista em índices de violência contra a mulher.
Por conseguinte, a sanção da Lei nº 13.104/2015, conhecida
como a Lei do Feminicídio, instituiu a figura do feminicídio
como uma das qualificadoras do homicídio. A nova lei levou a
alteração ao rol de crimes hediondos (Lei nº 8.072/90), passando
o homicídio qualificado por feminicídio a compor o rol dos
crimes hediondos no Brasil.
O feminicídio caracteriza-se pelo assinato da mulher por
motivos de condição feminina e envolve violência doméstica,
familiar e discriminação contra a posição de mulher, ou seja, é
o assassinato de uma mulher em função do gênero.
Consoante a Lei nº 13.104/2015, a primeira hipótese para
a caracterização do feminicídio é a violência cometida contra
a mulher em ambiente familiar e doméstico. Nesse ponto, a lei
do feminicídio vai ao encontro da Lei nº 11.340/06, conhecida
popularmente como Lei Maria da Penha, um marco no combate
à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha serve de
arcabouço conceitual que complementa a do feminicídio, já que
em seu Art. 5º conceitua o que se pode entender como sendo
violência doméstica e familiar.
A característica mais importante do feminicídio e a mais
difícil de se comprovar é a obrigatoriedade da existência do fator
subjetivo, ou seja, a sua prática, necessariamente, deve estar
ligada à discriminação ou menosprezo à condição de mulher
enquanto motivação para a prática do crime.
Nas palavras de Ewerton Ricardo Messias, Valter Moura do
Carmo e Victória Martins de Almeida, no artigo Feminicidio
sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana,
Nesse caso, o operador do Direito deve adentrar a análise
da vontade do agente para desvendar o real motivo para
a prática do crime, caracterizando a qualificadora tão
somente se restar comprovado que o delito se deu em
virtude de menosprezo ou discriminação à condição de
mulher. É válido ressaltar que o legislador não inseriu a
qualificadora para ser aplicada de forma indistinta, pura
e simplesmente em face do assassinato de mulheres.
Pelo contrário, para a caracterização do feminicídio é
necessário que o crime de homicídio (matar alguém)
seja praticado contra a mulher por razões da condição
de sexo feminino, nos moldes delimitados pela Lei nº
13.104/2015, que inseriu parágrafos e incisos no Art. 121
do Código Penal brasileiro (MESSIAS, 2020).
Portanto, é necessária a materialização da intenção do sujeito
ativo em ceifar a vida do sujeito passivo, no caso a mulher, pelo
único motivo de desprezo com a sua condição feminina. Caso
contrário, estar-se-ia diante de um femicidio, em outras palavras,
homicídio feminino.
Segundo reportagem de Cunha (2018) para o site da UOL,
Segundo as Nações Unidas, as motivações mais comuns
dos agressores envolvem sentimento de posse sobre a
mulher, o controle sobre o seu corpo, desejo e autonomia,
limitação da sua emancipação (profissional, econômica,
social ou intelectual) e desprezo e ódio por sua condição
de gênero. Sociedades machistas favorecem as agressões
violentas a mulheres. Além disso, fatores como a classe
social, a etnia da vítima, a violência no entorno e outros

contextos sociais contribuem para a situação de risco
e vulnerabilidade social de uma mulher. No Brasil, as
maiores vítimas do feminicídio são negras e jovens, com
idade entre 18 e 30 anos. De acordo com os últimos dados
do Mapa da Violência.

Apesar do significativo avanço sobre a temática, o número
de mulheres mortas apenas pela condição de gênero ainda é
alto, nomeadamente entre as mulheres negras. Nesse sentido,
algumas reflexões são de extrema relevância para se envidar um
diálogo sobre essa realidade multifacetada:

No entendimento de Campos (2016), o feminicídio como
qualificadora veio substituir as circunstâncias da violência sexual,
desfiguração, tortura ou meio cruel:

[...] Interseccionalidade é uma categoria teórico-analítica
que focaliza múltiplos sistemas de opressão para propor
um entendimento sobre determinado fenômeno. No
caso do feminicídio, além de considerar o gênero, nos
perguntaríamos: qual é a cor dessa mulher? [...] As
respostas a essas perguntas dariam aos atores envolvidos
na implementação da política um melhor acesso à
complexidade do fenômeno da violência de gênero e
da real condição de vulnerabilidade. Isso permitiria
compreender o fenômeno não pela variável única de
gênero, mas por muitos eixos como classe, raça, orientação
sexual e de gênero, entre outros. (ANDRADE, 2021).

[...] violência sexual, a mutilação e a desfiguração podem
ser abarcadas pela ideia do menosprezo à mulher,
particularmente, ao corpo feminino. Por exemplo, a
prática da violência sexual não apenas caracteriza o crime
de estupro, como também revela o menosprezo ao corpo
da mulher. A mutilação de parte do corpo das mulheres
como seios, vagina e rosto, por exemplo, presente em
diversos casos de feminicídio, demonstra um profundo
menosprezo ao corpo das mulheres.
Embora o impacto social da instituição da qualificadora
do feminicídio já tenha sido um grande avanço no combate à
violência contra a mulher, ela ainda não é suficiente para coibir
o avultado número de mortes devido à condição feminina.
As medidas estatais têm o condão de coibir a prática do
feminicídio, mas apenas a ação repressiva não é totalmente
eficaz, vez que há a necessidade imperiosa de adoção de práticas
preventivas de mudança de cultura.
A violência contra a mulher, da qual o feminicídio é a
espécie mais grave, é questão social de saúde pública. À
vista disso, é imprescindível que se discutam os micros
perfis das vítimas e que se estabeleçam políticas públicas
de prevenção e combate à violência de gênero, nos
termos da obra Retratos da Violência Doméstica Contra
as Mulheres no Estado do Pará:
A violência contra a mulher é uma questão social e de saúde
pública. Desse modo, torna-se essencial que se discuta a violência
contra as mulheres não apenas numa perspectiva de gênero,
mas também de raça, ou seja, buscar a interseccionalidade nessa
discussão, compreendendo que a discriminação de gênero se
intensifica nas mulheres negras, por isso o poder público deve
promover políticas de enfrentamento as desigualdades sociais
ocasionadas pela questão de gênero e do racismo, infelizmente
ainda presente da na sociedade. (CEPAL, 2018).
Apesar de todo o aparato estatal para combate à violência
contra a mulher, em especial contra o feminicídio, na prática,
o enrijecimento da legislação não diminuiu o número de
assassinatos de mulheres por misoginia, que ainda é uma
realidade cruel.
[...] Embora o aparato de proteção tenha sido pensando
para proteger a todas, na prática, a política não tem
produzido efeitos equivalentes quando as diferenças
intragrupos são consideradas. A análise dos números
de feminicídios, assassinato de mulheres em contexto
de violência doméstica e familiar ou em decorrência de
misoginia (menosprezo ou discriminação à condição de
mulher), demonstra esse ponto.

A realidade é formada por fenômenos sociais complexos.
Diante dessa realidade, a violência de gênero insere-se em um
contexto de desigualdade nas relações de poder, em que ideias
de ordem moral, jurídica e religiosa por muito tempo serviram
de arcabouço para a subjugação do homem sobre a mulher,
fenômeno sentido de maneira diversa entre os indivíduos de
uma mesma sociedade, como os de raça diferentes, como bem
ressaltou Andrade (2021).
A compreensão de que dentro do perfil da vítima do
feminicídio há variados perfis, denominados de micro perfis, é
primordial para que se entendam os altos índices de feminicídio
entre as mulheres negras no Brasil, a fim de estabelecer ações
mais eficientes direcionadas à proteção desse grupo de mulheres.

5 CONCLUSÃO
Vive-se em um País marcado por desigualdades estruturais,
com vieses muito complexos. Isso posto, entender a dinâmica
da estratificação social propicia a compreensão do problema da
violência contra mulher, especialmente o feminicídio da mulher
negra, fato que assola o País.
Historicamente, é inegável que em uma sociedade que ainda
apresenta resquícios de uma sociedade escravocrata, com forte
traços de patriarcalismo colonial, a mulher negra seria o elo mais
frágil da relação, estando mais vulnerável a crimes de violência,
como o feminicídio.
O combate ao feminicídio impõe a adoção de medidas que
possibilitem a quebra de barreiras que envolvem machismo e
discriminação, tão enraizados em sociedade. Na verdade, isso
perpassa uma mudança de mentalidade social, indo desde o fim
do silêncio das vítimas à forma como elas se identificam – se
brancas ou negras –, a fim de facilitar o correto levantamento
dos números. Ademais, importa empreender a reeducação
dos agentes públicos para evitar revitimizações e estabelecer
acolhimento etc.
Nesse contexto, o Estado assume a função primordial de
implementar mudanças sociais e culturais, fortalecendo políticas
públicas que tenham por objetivo o combate à desigualdade de
gênero, implementando estratégias que tornem mais eficazes a
aplicação das legislações, ou seja, suas funções estão além da
mera criminalização e repressão por meio da atividade policial.
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No campo da segurança pública, é imprescindível a
capacitação dos profissionais com formação continuada, visando
a um enquadramento mais rápido e assertivo sobre a conduta do
praticante dessa espécie de crime, sobretudo com a preparação
desses agentes públicos para a desconstrução de estereótipos
capazes de influenciar no atendimento as vítimas, trabalhando
a capacidade de acolhimento.
Dessa forma, será possível garantir a eficácia no atendimento
e enfrentamento à violência contra mulher, especialmente a
mulher negra, o que refletirá no aprimoramento da investigação
e do processo policial, facultando julgamentos mais céleres dos
agressores e a sua consequente punição.
Por fim, ressalta-se que não há qualquer pretensão em
assegurar que políticas de segurança pública seriam a solução
para o fim do feminicídio de mulheres negras, mas ter consciência
dos micro perfis dessas vítimas é primordial para que haja um
planejamento mais consciente no combate do feminicídio,
mormente quando a vítima é negra.
Sabe-se que se trata de uma discussão muito mais profunda e
que apenas um artigo não esgota todas as vertentes sobre a temática.
Contudo, por meio deste, levantaram-se questionamentos para
quem sabe, contribuir para o realinhamento de pensamentos
e posturas.
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ARTIGO 14
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RESUMO: O presente trabalho teve como finalidade explanar sobre impactos da audiência de custódia em Teresina-PI, partindo inicialmente do conceito
e das finalidades estabelecidas. Em função disso, foi analisada a relação direta que há com o sistema prisional, outrossim, como instrumento para uma
justiça negociada. Repisa-se, dessa forma, a importância deste estudo, visto que há objetivo de verificar se estará realmente produzindo seus efeitos, caso
não esteja, serão buscadas alternativas para aperfeiçoamento. Para isso, foi utilizado o método quali-quantitativo, em que visa buscar por meio de dados
e fontes bibliográficas, tais como, livros, sítios eletrônicos e jurisprudências, em especial relevo, a local, Tribunal de Justiça do Piauí. Conclui-se que houve
uma diminuição considerável do número de prisões preventivas após a implantação da audiência de custódia.
Palavras-chave: Audiência de Custódia. Audiência de Garantias. Juiz de Garantias. Justiça Negociada. Lei Anticrime.
ABSTRACT: The present article aims to explain the impacts of the custody hearing in Teresina- PI, initially starting from the concept and established purposes.
Depending on that, it will also be analyzed the direct relation there is to the prison system, likewise, as an instrument to the negotiated justice. Therefore,
the relevance of this study is repeated since there is an objective of verifying if there has been producing its effects, if not, there will be sought alternatives
for improvement. Hence, the qualitative-quantitative method will be used, to seek, through data and bibliographic sources, as in books, electronic sites and
jurisprudence, special relief for the local, Court of Justice of the State of Piauí (TJPI). It is concluded that there was a diminished decrease in the number of
preventive arrests after the implementation of the custody hearing.
Keywords: Custody Hearing. Warranty audience. Guarantee Judge. Negotiated Justice. Anticrime Law.

1 INTRODUÇÃO

A

audiência de custódia surgiu como meio de garantir a
apresentação do preso, após sua prisão, à autoridade
judiciária, cumprindo os requisitos constitucionais como,
a presunção de inocência e o direito à liberdade, visto queesta é
a regra. Este instrumento, também conhecido como audiência
de garantias, previsto em tratados internacionais, foi inserido
no Brasil, em fevereiro de 2015, peloSupremo Tribunal Federal
por meio da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) n° 347, regulamentada pela Resolução 213 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), na qual o juiz competente avalia a
prisão em flagrante e os casos de cumprimento de mandado de
prisão, visando principalmente a humanização neste tipo em
face de abordagens desproporcionais.
A princípio, as capitais de todo o Brasil, começando por
São Paulo, realizaram a implantação e o cumprimento desta
determinação sobre as audiências de custódia. Nesse presente
contexto, será verificado no âmbito do município de Teresina/
PI, uma das capitais pioneiras na implantação da audiência
de custódia, que, até hoje, serve de modelo, haja vista sua
organização e escorreito cumprimentoàs determinações do
Conselho Nacional de Justiça (ESTEVES; FURTADO, 2015).
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Na prisão cautelar, o indivíduo, por algum motivo, tem sua
liberdade restrita antes do trânsito em julgado de sua sentença
condenatória, no intuito de verificar a periculosidade do agente
e a eficácia processual, sem prejuízo de análise aos princípios
fundamentais, em especial, o da presunção de inocência, o de
proporcionalidade e ao devido processo legal.
Vê-se a necessidade de o Estado, por meio do juiz de direito,
controlar as prisões cautelares de forma que haja um contato
mais próximo entre juiz e o possível acusado, fazendo com que
não se atenha apenas ao que está no papel, consequentemente
ocorrendo a valoração do princípio da dignidade da pessoa
humana, assim como, analisando a desnecessidade de prisão em
alguns casos, em que acaba por diminuir a população carcerária.
Destarte, com essa atuação mais direta entre magistrado
e autuados há uma humanização nas decisões e, com isso,
cumpriria a finalidade da audiência, diminuir a população
carcerária.
Nesse contexto, surgem questões de cunho importante a
serem discutidas e esclarecidas neste trabalho, como o impacto
da audiência de custódia na população carcerária, isto é, se
realmente estar cumprindo sua finalidade, assim como, servirde
instrumento para justiça negociada, utilizando ainda nesta fase
os recursos já existentes para o acordo de não persecução penal.

Conforme Wilker (2020), a realização do acordo de não
persecução penal, inovação trazida pela Lei 13.964/19 (Lei do
Pacote Anticrime), traz uma celeridade ao processo de modo
que não haveria ao menos a necessidade de judicialização. Neste
trabalho, buscou-se a possibilidade deste acordo ser efetivado
ainda na fase de audiência de custódia, não necessitando marcar
outra audiência para celebração do acordo e por fim, mais uma
para homologação, resumiria tudo em uma só, resultando em
uma conclusão mais rápida do processo.
Ora, se na audiência de custódia já estariam presentes o
membro do Ministério Público, defesa juntamente com o autor
e o juiz, qual óbice em resolver este procedimento brevemente?
Assim, seria analisada a eficácia da audiência frente ao cárcere,
se realmente atingisse sua finalidade em diminuir os índices nos
presídios, bem como vislumbraria a aplicação do acordo de não
persecução penalna audiência de custódia como forma de dar
celeridade e conclusão imediata ao processo.
Para tanto, esse trabalho, em seu primeiro capítulo, ilustrou o
surgimento da audiência de custódia por meio de um mecanismo
jurídico. Foi segmentado esse tópico em subtópicos que trataram
sobre a funcionalidade no dia a dia, a aplicação de projetos para
pessoas em situação de drogadição como o projeto “Ressocializar
Para Não Prender” e a resolução dos possíveis casos de tortura
praticados por policiais no momento da prisão.
No segundo capítulo, foram analisados os impactos
positivos no sistema carcerário brasileiro após a aplicação da
audiência de custódia, será possível uma melhor visualização
diante da verificação de gráficos oficiais com base nos números
de presos provisórios desde 2015 até os dias atuais. Visto que
havia um crescimentoexponencial da população carcerária
em decorrência das prisões ilegais e desnecessárias, fator que
contribuía diretamente para o aumento significativo.
No terceiro, foi abordado o contraste da visão negativa da
sociedade frente à cultura do encarceramento com fundamento
da criminologia. Para boa parte da sociedade, só existe justiça
quando há a prisão do infrator como uma forma de vingança
advinda de pensamentos de séculos passados. Por isso, a
necessidade deabordar sobre a criminologia, pois há o estudo
do crime, o criminoso, vítima e controle social.
Por fim, o quarto e último capítulo se destina a analisar a
possibilidade de a audiência de custódia servir como instrumento
de realização da justiça criminal negociada, de modo que haveria
o acordo e a devida homologação de acordo de não persecução
penal no momento da audiência de custódia, gerando uma
celeridade sem igual nos procedimentos criminais de menor
potencial ofensivo.

2 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
O instrumento da audiência de custódia surgiu no
cenário brasileiro após tornarmos signatário dos Tratados
Internacionais, Pacto de San José da Costa Rica (Convenção
Americana de Direitos Humanos) promulgada pelo Decreto
678/1992 eo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
(COELHO, 2015).
Após a Segunda Guerra, os Estados-Membros resolveram,
por meio de seus representantes, discutir acerca dos direitos
inerentes ao homem, resultando na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (CADH) no ano de 1969, sendo o
primeiro documento internacional a versar sobre a audiência

de custódia, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 678,
de 09 de julho de 1992.
Ainda no âmbito internacional, houve o Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), criado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, a qual também tratou sobre as
audiências. Senão, vejamos o art. 9°, item 3, da referida:
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude
de infração penal deveráser conduzida, sem demora,
à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada
por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade.
A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento
não deverá constituir a regra geral, mas a soltura
poderá estar condicionada a garantias que assegurem
o comparecimento da pessoa em questão à audiência,
a todos os atos do processo e, se necessário for, para a
execução da sentença. (BRASIL, 1992).
Ressalta-se que estas normas possuem caráter supralegal,
pelo fato de não terem ingressado no ordenamento jurídico por
meio de emendas constitucionais, tal fato se faz necessário, pois,
por si só, já seria fundamento suficiente para que fosse cumprido.
Posteriormente, a Resolução nº 213/2015 (CNJ)
regulamentou o instituto comaplicação obrigatória, com o prazo
de 90 dias para seu início em todo o país, estabelecendo logo
em seu art. 1°, que:
Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito,
independentemente da motivação ou natureza do ato,
seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas
da comunicação do flagrante, à autoridade judicial
competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se
realizou sua prisão ou apreensão (BRASIL, 2015).
Após o provimento 03/2015, assinado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo epela Corregedoria Geral da Justiça, que
dispôs, em seu artigo 3°, sobre a competência da autoridade
ser exclusiva do magistrado. Entidades de classe propuseram
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 5240/
SP, por meioda Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil, destacando a contrariedade a esta norma, alegando
inovação da legislação de forma equivocada. Conforme o
art. 3º do referido, “A autoridade policial providenciará a
apresentação da pessoa detida, até 24 horas após sua prisão,
ao juiz competente, para participar da audiência de custódia.
(SÃO PAULO, 2015)”.
Nesta seara, o STF realizou o controle de convencionalidade
da ADI 5240, meio este que visa interpretar normas internas
à luz dos tratados internacionais aderidos, buscando se houve
compatibilidade. Tendo por fim, julgado improcedente, visto que
o Pacto San José da Costa Rica possui o status supralegal, como
já explanado, e com isso, ficou decidido que houve apenas uma
explicação do conteúdo constante na norma e não uma inovação,
portanto, constitucional (HEEMANNT, 2019).
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
trouxe inovações, colocando o homem no centro do ordenamento
ideal positivista, estabelecendo direitos e garantias individuais aos
cidadãos. Dentre os princípios norteadores, tem-se a dignidade
da pessoa humana, não podendo ser afastada de forma alguma
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em nosso país, devendo todos serem tratados iguais, de modo
que seja proporcionada uma democracia real.
Dessa forma, não poderá ocorrer desrespeito aos princípios,
ainda que a pessoa tenha cometido um crime rotulado como
repugnante pela sociedade, sendo garantida a presunção de
inocência, que dispõe que ninguém será consideradoculpado até
o trânsito em julgado. A Constituição Federal também dispõe
sobre a questão das prisões, conformese extrai do art. 5°, LXI,
em que está disposto: “ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos detransgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei” (BRASIL,1988).
No Brasil, conforme Aury Lopes Júnior (2019), há um longo
percurso entre o cometimento de delitos e a execução penal, por
isso, há duas espécies de prisão: prisão-pena e a prisão cautelar.
A primeira se dá quando há o trânsito em julgado dasentença
penal condenatória, uma vez que o apenado encontra-se em
fase de execução da pena. Em contrapartida, a prisão cautelar
ocorre quando não há sentença condenatória, também chamada
de prisão sem pena, visto seu caráter provisório.
No contexto de audiência de custódia, o que se faz necessário
entender ésobre três tipos de prisões cautelares: prisão em
flagrante, prisão preventiva e temporária.
Sendo então, a prisão considerada flagrante, após todos
os procedimentos cabíveis efetuados na delegacia, a pessoa é
encaminhada ao juiz ematé 24 horas, para que o mesmo analise
a legalidade dessa prisão, bem como a necessidade da conversão
em prisão preventiva. Para isso, são analisados dois requisitos,
quais sejam: o fummus comissi delict e o periculum libertatis,
e, observa-se também a existência de tortura ou maus tratos.
Contudo, nesta seara, o juiz encontra-se adstrito ao fato, não
podendo adentrar ao mérito visto o caráter de cognição sumária
do procedimento (LOPES JÚNIOR, 2019).
O fummus comissi delict está presente quando há indícios
suficientes de autoria e materialidade, apreciados por meio
do caderno interrogatório, em que constam das oitivas, desde
o condutor que efetuou a prisão, testemunhas e até mesmo a
vítima, quando possível (LOPES JÚNIOR, 2019).
Lopes Júnior (2019) ainda explana que, quanto ao periculum
libertatis, é observado todo o inter criminis desenvolvido pelo
nacional, para que se possa extraira gravidade concreta da ação
delituosa, bem como, seus possíveis antecedentes criminais,
para que, assim, constate certa periculosidade para a sociedade,
verificado que há um perigo em sua soltura, aplica-se a ultima ratio
Inclusive, é jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça
(STJ) que a gravidade concreta da conduta justifica a segregação
cautelar para garantia da ordem pública. Este posicionamento
foi necessário, pois havia decisões convertendoa prisão em
flagrante em preventiva, amparadas apenas na gravidade abstrata
do crime, discussão que se tornou precisa visto que o conceito
de gravidade é algo complexo e abrangente, devendo ter mais
objetividade e clareza na fundamentação das decisões, conforme
preceitua o art. 312, §2º do CPP.
Dessa forma, as audiências de custódia promovem a
possibilidade de o magistrado, frente a frente com o detento,
avaliar de maneira mais cautelosa as circunstâncias da prisão.
Portanto, as audiências de custódia servem, especialmente, para
evitar o encarceramento desnecessário de pessoas que, ainda que
tenham cometido o fato delituoso, não deveriam permanecer
presas durante o processo (LEWANDOWSI, 2015).

146

CADERNO JURÍDICO DA ESA

Atualmente, além das prisões em flagrante, também são
realizadas as audiências de custódia em casos de cumprimento
de mandado de prisão. Neste,não há o que o juiz revogar, visto
que o juízo competente seria quem a decretou. Poreste motivo,
observa-se apenas a questão de possíveis maus tratos.
Quanto a este ponto, o Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a MC na
ADPF 3471 e o Conselho Nacional de Justiça já previam sobre a
realização da audiência de custódia, não só para os casos de prisão
em flagrante, mas também para outras hipóteses de prisões, tais
como, temporária, preventiva e definitiva. Acontece que, no
âmbito de Teresina, as audiências de custódia são realizadas em
caso de flagrantes e cumprimento de mandado de prisão, apenas.
Além da prisão em flagrante, existem mais dois tipos de
prisão cautelar: a temporária, em que é decretada apenas na
fase de investigação, possui um prazo legal entre 05 (cinco) dias
para crimes comuns e 30 (trinta) dias para crimes hediondos,
ambos prorrogáveis por igual período; e a preventiva, que pode
ser decretada na fase de investigação ou na fase processual, não
há um prazo regulamentado, ficando a cargo de o juiz reavaliá-la
a cada 90 (noventa) dias, consoante art. 316, parágrafo único
do CPP.
Brasileiro (2019) esclarece que, diferentemente da prisão
preventiva e temporária, a prisão em flagrante não há inicialmente
interferência judicial, basta queo agente se enquadre nos moldes
do art. 302 do CPP.
Muitos advogados e defensores criticam a postura de
alguns magistrados atuantes na área, por entenderem que esses
juízes acabam por antecipar um interrogatório que deveria
ocorrer apenas na fase de instrução, cabendo somente analisar
a legalidade e a necessidade de conversão inicialmente.
Entendem que o fato de o juiz formular perguntas
consideradas “desnecessárias” forma, antecipadamente, um
juízo de culpa ao autuado e consequentemente ensejando em
uma possível prisão ou prejuízos posteriores a serem melhor
analisados pelo próximo magistrado competente para o caso,
visto que, após o oferecimento da denúncia, o processo destinase à vara competente, saindo da esfera da Central de Inquéritos.
Entretanto, naquele momento, o juiz acaba adstrito ao que
se encontra documentado nos autos, e é necessária a formulação
de perguntas imprescindíveis para uma elucidação breve do
fato justamente para não haver prejuízos in malam partem.
Quanto ao procedimento na realização da citada audiência de
custódia, deve-se atentar para o fato de que não se trata de uma
antecipação do interrogatório (PACELLI, 2019).
2.1 A AUDIÊNCIA NO (CON)TEXTO DA INOVAÇÃO
LEGISLATIVA POR MEIO DA LEI 13.964/19
Não havia no ordenamento jurídico brasileiro uma disposição
expressa sobreo tema. A situação alterou-se com o advento da lei
13.964/19, conhecida popularmente como “Lei Anticrime”, a qual
promoveu a alteração em vários artigosdo Código de Processo
Penal, mas destaca-se o art.310 e seus parágrafos.
Conforme Lopes Júnior e Paiva (2014), restou expressa a
regulamentaçãodas audiências de custódia no prazo de 24 horas
após a prisão em flagrante. No terceiro e quarto parágrafo, segue
sobre o assunto, mas agora é indicando a responsabilização em
desfavor da autoridade que não cumprir o prazo estabelecido,
gerando também uma ilegalidade na prisão, devendo ser relaxada.

Entretanto, interessante que o legislador elenca a possibilidade
de relaxar a prisão em flagrante,mas em decorrência desta não,
necessariamente, haverá soltura, podendo ocorrer a decretação
da prisão preventiva se presente os requisitos.
Ou seja, quando não há homologação do flagrante, que
resulta em caso de relaxamento da prisão em flagrante, não há
que se falar em conversão da prisão em flagrante em preventiva,
mas sim em decretação da prisão. Não obstante, ressalta-se que o
parágrafo primeiro do referido trata sobre a possibilidade em ser
aplicada a liberdade nos casos em que fiquem comprovadas no
auto de prisão em flagrante as causas de excludente de ilicitude.
No parágrafo segundo, percebe-se uma preocupação do
legislador no que dizrespeito ao indivíduo que está demonstrando
desprezo com a aplicação da lei penal, pois se é considerado
reincidente, pressupõe que houve tentativas em busca da
ressocialização, possíveis liberdades provisórias, progressões de
regimes, benefícios concedidos em sede de execução de pena e,
ainda assim, voltou a delinquir. Lembrando que cada caso deve
ser observado de maneira individualizada, mas que, para fins de
pesquisa, não há um caso determinado em análise, utilizando-se
de uma situação hipotética para melhor compreensão.
Uma novidade somada a estes aperfeiçoamentos foi a do
art. 287 do CPP, que trouxe a prisão decorrente de mandado
de prisão, passando também por audiência de custódia. Havia
previsão nos tratados e resolução no CNJ, mas não havia de
forma expressa no ordenamento jurídico pátrio.
Quando for o caso de aplicação da prisão preventiva,
poderá o delegado, quando estiver lavrando o auto de prisão em
flagrante, representar pela mesma, bem como poderá requerer
o Ministério Público em audiência. Sendo este, um motivo
autorizador elencado no Código de Processo Penal.
Ainda no tocante aos fundamentos para a prisão preventiva,
tem-se o art. 313, §1° do CPP, que caso haja dúvida na identidade
civil do custodiado, poderá sermantida a prisão.
Frisa-se que houve novidades legislativas também no que
concerne à fundamentação das decisões em que há a conversão
ou decretação da prisão preventiva, devendo ser cumpridos os
requisitos conforme art. 315 e seguintes do CPP.
O meio jurídico, mais cuidadosamente a área do Direito
Processual Penal,tem debatido com interesse a aplicabilidade
de um recurso de extrema valia para garantir que o preso tenha
seus direitos assegurados e para que se evitem arbitrariedades
no processo penal, tal qual preconiza o Estado Democrático de
Direito. Trata-se da audiência de custódia (SERRANO, 2017).
Visando a resguardar a integridade física do acusado, há todo
cuidado necessário para que ele possa sim cumprir penalmente
pelo que cometeu, mas através dos meios adequados, objetivando
a ressocialização.
Conforme Moraes e Gonçalves (2020), enfatiza-se o fato da
pandemia que assola diversos países e que, mesmo diante do
caos vivenciado, não poderá haver retrocesso quanto a todos
os direitos garantidos aos presos, em especial, o da dignidade
humana. Assim sendo, o Conselho Nacional de Justiça expediu a
Resolução n° 62, de 17 de março de 2020, prevendo a instrução de
como os tribunais devem proceder diante dessa nova realidade.
Dentre elas, merece destaque o art. 8° da referida Resolução,
no qual há a proibição de realização das audiências de custódia
em razão da pandemia do COVID-19. Então, a realização das
audiências passou a ser efetivada de forma remota, em que o
magistrado aguarda a manifestação do Ministério Público e da

Defesa (seja patrocinada pela Defensoria Pública ou advogado
particular), para que só então prolate a decisão.
2.2 DINÂMICA PROCEDIMENTAL ATÉ O MOMENTO
DA AUDIÊNCIA
O procedimento inicial é o de que, após a prisão em flagrante,
o próximo passo a seguir é levar o flagranteado à autoridade
policial para que tome conhecimento da ação delituosa. O que
se chama, nesta seara, de notitia criminis coercitiva, na qual
o delegado de polícia autua o ora flagrado e, em até 24 horas,
encaminha à autoridade judiciária após a lavratura do auto de
prisão em flagrante, não sendo caso de crime afiançável, onde
neste, haverá o arbitramento da fiança ea espera pelo pagamento.
Em Teresina, ao ser arbitrada a fiança, o autuado, juntamente
com a defesa ou família, deve prestar o pagamento o mais rápido
possível, uma vez que, logo cedo do dia seguinte, os presos são
encaminhados ao Fórum da cidade para a devida audiência.
E, a partir de então, fica a cargo do magistrado em manter a
fiança ou qualquer outra medida que julgue necessária ao caso.
Portanto, após os procedimentos serem concluídos pela
autoridade policial, encaminha- se o preso ao Fórum, e, ao
aguardar o início da audiência, há de antemão uma sequência de
procedimentos a serem seguidos, dentre eles, passar por laudo
pericial realizado pelo médico do Instituto Médico Legal (IML).
Nele, há recomendação para que seja possível o conhecimento
de ocorrência de maus-tratos, bem como, acompanhamento
com núcleo multidisciplinar, formado por assistentes sociais
e psicólogas no sentido de entender a trajetória de vida do
preso, elaborando um relatório que servirá de base para decisão
posteriormente exarada pelo magistrado.
Em Teresina (PI), no Fórum Cível e Criminal Desembargador
Joaquim de Souza Neto, há um sistema denominado SIC/TJPI
(Sistema de Identificação de Custódia), em que é possível uma
identificação criminal por meio da digital do preso, haja vista
ser muito comum a prática de prestar nomes falsos para que não
sejam possível buscas de antecedentes criminais, por exemplo,
e constar como primário, de forma que facilite uma possível
liberdade (CARVALHO, 2019).
Por fim, antes da audiência, o preso pode conversar com seu
defensor (entende-se tanto Defensor Público, quanto advogado),
para que, nesse momento, seja analisada a situação e o custodiado
receba a devida orientação de como proceder no momento da
audiência.
Apresentado ao juiz, ouvido o Ministério Público e,
posteriormente, a defesa, extrai-se uma decisão. Sendo dito
pelo autuado e/ou defesa que há interesse em tratamento para
drogadição, há ainda a possibilidade de este ser encaminhado
ao projeto “Ressocializar Para Não Prender”, que será melhor
explanado posteriormente.
Nesta fase, são garantidos todos os direitos constitucionais,
inclusive o de permanecer em silêncio sem prejuízo algum, e o
de ser assistido por defensor público, caso o indivíduo não tenha
condições de contratar um advogado particular, tendo entrevista
prévia para que fique por dentro de todo acontecido para que
formule uma defesa, assegurando sua dignidade positivada no
art. 1°, III da CRFB/88.
A audiência de custódia é o direito que todo cidadão
brasileiro possui, no caso de prisão, de ser conduzido à presença
de um magistrado, no prazo de 24 horas, sem demora, a fim
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de se prevenir ou cessar eventuais atos de maus tratos, tortura,
bem como, para promover um espaço democrático de discussão
acerca da necessidade, legalidade, ou possível irregularidade na
prisão. Ou seja, tem o intuito de evitar prisões desnecessárias e
ilegais, arbitrárias, bem como violações aos direitos e garantias
individuais (POLI, 2017).
2.3 PROJETO RESSOCIALIZAR PARA NÃO PRENDER
No referido projeto, há como objetivo primordial o
tratamento de pessoas que se encontram em situação de
dependência química após verificarem uma reiteração em alguns
casos por conta da drogadição. Assim, por meio da audiência de
custódia, há uma facilidade para obtenção de tratamento, sendo
possível a sua inserção para um recomeço de vida (SILVA, 2018).
Tal projeto surgiu por meio da Central de Inquéritos de
Teresina e conta com apoio de comunidades terapêuticas: Casa
do Oleiro e Fazendo da Paz. Essas, via parceria com o Tribunal de
Justiça, conseguem realizar seu trabalho beneficiando o autuado
com métodos diversos da prisão, com o fim de ressocializar.
Ademais, contam com mais órgãos parceiros firmados por meio
de termo de cooperação, como Secretaria de Segurança Pública
e Secretária Estadual de Justiça (SILVA, 2018).
Por meio deste projeto, pretende-se diminuir a reincidência
e proteger direitos do preso, resgatando a dignidade da pessoa
humana, garantindo a inclusão e a cidadania.
2.4 RELATOS DE MAUS TRATOS CONFIRMADOS POR
MEIO DE LAUDO DO IML
No decorrer da audiência, sendo constatados maus tratos
praticados por parte dos policiais, o juiz pede que seja feito
um exame complementar para que seja reconhecido laudo
preliminarmente confeccionado, razão que ensejará na conclusão
se houve ou não ofensa à integridade física.
Apurado o relato com a soma do laudo definitivo, será
encaminhado à 48° Promotoria de Teresina, sendo esta
especializada em casos de maus tratos, onde será aberto um
procedimento extrajudicial e demandará uma investigação para
que atitudes como estas sejam barradas por meio de disciplinas
aplicadas em face dos policiais.
A Resolução do CNJ, que instituiu a Audiência de Custódia,
aponta que a autoridade judicial deve perguntar ao preso
preventivamente qual tipo de tratamento recebeu até chegar naquele
local, indagando se houve maus tratos ou agressões (CNJ, 2015).

3 REFLEXOS NO SISTEMA CARCERÁRIO
PIAUIENSE APÓS O ADVENTO DAS AUDIÊNCIAS
DE CUSTÓDIA
Uma das finalidades do projeto da audiência é a de que
haja um impacto positivo na população carcerária, pois se sabe
da realidade vivida naqueles estabelecimentos prisionais, onde
muitos chegam a serem desumanos, sem contar que há uma
“sede por justiça” por parte da população, que veem a prisão
como única solução.
São inúmeras as vantagens da implementação da audiência
de custódia no Brasil, a começar pela mais básica: ajustar o
processo penal brasileiro aos Tratados Internacionais de
Direitos Humanos. Confia-se, também, à audiência de custódia
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a importante missão de reduzir o encarceramento em massa
no país, porquanto por meio dela é promovido um encontro
do juiz com o preso, superando-se, desta forma, a “fronteira do
papel” estabelecida no art. 306, § 1º, do CPP, que se satisfaz com
o mero envio do auto de prisão em flagrante para o magistrado
(LOPES JÚNIOR, 2014).
De acordo coma doutrina de Olímpio e Marques (2015),
sabe-se que o sistema prisional brasileiro se encontra em colapso,
servindo apenas para depósitos de contingente humano, sendo
necessário buscar formas de solucionar tal problema em busca
da ressocialização, principal papel da pena. Questões como a
falta de políticas públicas, superlotação e ausência de incentivos à
recuperação do detento fomentam a reflexão a ser feita quanto a
real eficácia da pena restritiva de liberdade de maneira deliberada,
isto é, antes das audiências de custódia, por falta de previsão
normativa, havia uma omissão no tocante a real necessidade da
manutenção da prisão.
Há, claramente, uma regressão por parte do apenado a
partir do momento em que passa a viver em um ambiente hostil,
de forma que possibilita o desiquilíbrio mental, pois, como já
dito, não há qualquer meio de atividades no sentido de ajudar
na evolução e recuperação daquele preso.
A superlotação dos presídios desencadeia uma série de
medidas que deveriam ser tomadas, como a saúde, educação,
limpeza, higiene. Nas audiências de custódia, a prisão é aplicada
em ultima ratio, justamente como uma maneira de minimizar
essa superlotação presente nos estabelecimentos prisionais
(OLÍMPIO; MARQUES, 2015).
Inegável que a superlotação favorece o alto índice de doenças
que assolam os presídios, por isso, em cada unidade deve conter
um ambulatório para atendimentos. Aliado à saúde, é direito
do preso educação e trabalho, de modo que haja a reintegração
dele à sociedade após o cumprimento de pena.
Mas a pergunta que pode estar sendo feita é: então, as
audiências de custódia servem para “soltar presos”? A resposta
é: não. O intuito da audiência não é soltar, mas buscar, quando
possível, medidas diversas da prisão. Portanto, o que ocorre
é, após a análise do caso concreto de forma individualizada e
proporcional ao caso específico, conforme preceitua o princípio
da individualização da pena e proporcionalidade, havendo a
possibilidade de outras medidas, aplica-se. Caso tenha havido
outras tentativas de mantê-lo em liberdade, mas não tinha mais
o que fazer, a não ser encaminhá-lo ao cárcere.
O Departamento Penitenciário (DEPEN), por meio de
relatórios formulados pelo Sistema INFOPEN, analisa a real
situação do sistema prisional brasileiro. Há ainda o Geopresídios,
sistema criado pelo CNJ, que traça uma radiografia dos
estabelecimentos prisionais, demonstrando a capacidade e a
real população carcerária.
Dito isso, verificou-se que o Geopresídios relata a existência
de 2.814 estabelecimentos prisionais com capacidade para
443.202 presos, porém, conforme dados do INFOPEN, há
748.009 presos, dados apresentados na figura 3 abaixo.
Percebe-se um déficit de 312.925 vagas, uma discrepância sem
tamanho, com uma visível inaptidão destes estabelecimentos
em receber presos e formar literalmente um depósito humano,
sem se preocupar com a ressocialização, ou, ao menos, com
a dignidade da pessoa humana. No âmbito estadual do Piauí,
há 2.521 vagas, mas que na realidade dispõe de 4.433 presos,
verificando um déficit de 48.99%.

Em análise em especial aos dados de presos provisórios
de 2017 a 2019, percebe-se uma queda no referido número.
Ora, no período de julho a dezembro de 2017, havia 2.656
presos provisórios, em dezembro de 2019, esse número caiu
para 1.983 presos.
Estes números representam a notória queda na ocupação
de estabelecimentos prisionais no período em que já estavam
em pleno vigor as audiências de custódia, comprovando assim
a real eficácia do instituto.
Por estes mesmos sistemas, é possível analisar o perfil da
população carcerária, como, por exemplo, o gráfico em gênero,
no qual 95,92% são do sexo masculino, o que corresponde que
4.252 presos no Piauí se encaixam nesta classe. Foi possível
também verificar que os crimes mais cometidos são crimes
contra o patrimônio, denotando que, dentre muitas causas, a
má divisão de riquezas no Brasil é a que mais contribui para o
aumento da criminalidade.
Com base nestes dados e todos os disponíveis nas plataformas,
é possível a aplicação de políticas públicas e educacionais, de
modo que foque na diminuição da criminalidade. Por isso,
cabe ao Estado, sociedade e empresas investirem neste tipo de
política, de forma que o estigma que um ex-detento carregue,
consiga ser convertido em trabalho justo e lícito.
Nesta seara, em um país, onde há uma população punitivista
aliada à escassez de recursos a ambientes carcerários, faz-se
necessária a audiência para haver uma análise se é realmente
preciso a aplicação da prisão cautelar, mantendo um elo
diretamente neste sentido com o sistema carcerário.

4 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO
INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
CRIMINAL NEGOCIADA
Dentro do Processo Penal Brasileiro, encontra-se o princípio
da obrigatoriedade, que determina ser necessário um devido
processo legal para que, somente após, seja o réu condenado e
passe a executar a pena. Ocorre que, com o passar do tempo,
esse princípio esteja sendo mitigado visto que, com o “juiz das
garantias”, é possível uma negociação, como se verifica no acordo
de não persecução penal.
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
aprovou a Resolução nº 181 no ano de 2017, dispondo sobre o
acordo de não persecução penal, de modo que o Parquet poderia
propor o acordo ao indiciado quando estivessem preenchidos
os requisitos do art. 18 da Resolução. Porém, incialmente, não
houve uma aceitação desse tipo de procedimento, resultando em
diversas discussões, inclusive acerca da sua constitucionalidade,
sob argumento de estar violando o princípio da obrigatoriedade
(BORBA, 2015).
Em virtude dessas inquietações, foram apresentadas
no Supremo Tribunal Federal duas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) - ADI n° 5790 e Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) – ADI n° 5793 (BORBA, 2015).
No Brasil, já se encontra em pleno andamento a questão
de uma justiça negociada, mas, por ora, somente disponível
em Juizados Especiais Criminais através da transação penal e
suspensão condicional do processo. E ainda, pode-se falar em
delação premiada, todos estes institutos geram uma celeridade
nos processos mediantes acordos, com a devida responsabilização.

No caso da transação penal, que está devidamente expressa
no art. 76 da Lei 9.099/95, nas ações públicas incondicionadas de
menor potencial ofensivo e não sendo o caso de arquivamento,
pode o Ministério Público propor um acordo. Havendo o aceite
por parte do acusado, há o cumprimento da pena por meio de
multa ou pena restritiva de direitos, desde que seja primário,
tenha bons antecedentes e não tenha sido beneficiado nos últimos
anos com o mesmo instituto.
Porém, diante de descumprimento do que fora estabelecido,
o Ministério Público poderá dar continuidade à persecução
penal, podendo oferecer denúncia, ou em caso de insuficiência
de provas, poderá requerer mais investigações, tendo em vista
que a decisão homologatória não faz coisa julgada material,
conforme dispõe Súmula Vinculante n° 35 do STF.
Na suspensão condicional do processo, é cabível quando
a pena cominada for igual ou inferior a um ano, neste caso,
suspende-se o processo por um período de dois a quatro anos,
para isso, deve cumprir alguns requisitos para que seja aplicado
como: não pode estar respondendo a outro processo, não tenha
sido condenado por outro crime, dentre outros. Este instituto
encontra-se expresso no art. 89 da Lei 9.099/95.
Ainda no âmbito da justiça penal negociada, tem-se a
colaboração premiada, o acusado ajuda nas investigações e,
em razão disto, ganha um benefício, como o da redução de pena.
Diante de tantos exemplos de institutos despenalizadores, que
priorizam a solução do conflito em detrimento da punição a
qualquer custo, reconhece-se que a cultura litigante, tão arraigada
no Brasil, está defasada (GOMES, 2007).
Contando com mais uma inovação advinda do “Pacote
AntiCrime” – Lei 13964/19, encontra-se o art. 28-A do CPP,
em que prevê, no momento da audiência de custódia, uma
confissão e homologação do acordo de não persecução penal
com a presença do Ministério Público, o autor do fato e com
seu defensor (WILKER, 2020). Nesta nova modalidade, o autor
deveria seguir algumas condições, em contrapartida, haveria a
extinção da punibilidade em caso de cumprimento integral de
suas obrigações firmadas em acordo. Pode ainda haver a recusa
do Ministério Público, neste caso, o investigado pode requerer
a remessa a órgão superior.
Para que o acordo seja oferecido pelo Ministério Público, a
lei exige que: a) não seja caso de arquivamento da investigação;
b) o agente confesse o crime; c) a pena em abstrato seja inferior
a 4 anos; d) não seja crime praticado com violência ou grave
ameaça contra pessoa (doloso); e) não seja crime de violência
doméstica f) não seja o agente reincidente; g) não seja cabível
a transação; h) o agente não possua antecedentes que denotem
conduta criminosa habitual (aplica-se a Súmula 444 do STJ ao
caso); e l) não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com ANPP,
transação ou sursis processual. (LOPES JÚNIOR; JOSITA, 2020).
Esse modelo advém do sistema penal garantista, criado por
Luigi Ferrajoli, sendo ainda considerado como sinônimo de
“Estado Constitucional de Direitos”, por isso, tem-se visto uma
base teórica que visa o real cumprimento das garantias expressas
na Constituição Federal (BARROSO, 2018).
Resultou na busca de um modelo que viabiliza muito a
ressocialização em forma de “segunda chance”. Como também, o
mesmo verifica evitar judicialização do conflito, visto que ainda
está em fase pré-processual e corroborando para a instituição de
práticas restaurativas, legitimando ainda para que não encha o
sistema carcerário com presos que praticaram crimes de menor
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potencial ofensivo e que, provavelmente, não apresentariam um
perfil de periculosidade a ponto de restringir sua liberdade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou apresentar a audiência de
custódia, elucidando, desde sua origem até sua finalidade,
importância, problemas e ainda, se a mesma estaria surtindo
efeitos positivos no sistema carcerário, obtendo resultados
animadores. Ademais, buscou-se tentar verificar a possibilidade
de ocorrer o acordo de não persecução penal ainda nesta fase préprocessual, evitando que haja uma aglomeração desnecessária
de processos no judiciário.
Para tanto, fez-se um estudo sobre toda a história da
audiência de custódia, procedimentos aplicados de maneira que
viabilizassem a análise dos números de prisões e a compatibilidade
de unir-se ao acordo.
Assim sendo, o intuito da audiência de custódia, neste
tocante, é o de levar ao cárcere somente aqueles que se enquadrem
mesmo nos requisitos necessários de uma preventiva, isto é,
por meio da legalidade e necessidade, observando os direitos
fundamentais para que se concretize uma ressocialização.
Conforme estudado, a prisão deve sempre ser a ultima
ratio, apenas devendo ser aplicada quando nenhuma outra
medida surtir efeito, observando cada caso concreto para possível
aplicação. Desta forma, por meio do instituto da audiência de
custódia há um processo mais humanizado, o contato do juiz
com o preso é de suma importância, resultando em uma melhor
aplicação das medidas para que, assim, encontre uma forma mais
adequada ao caso consoante princípio da proporcionalidade.
Não obstante, é indiscutível a eficácia das audiências de
custódia, conforme demonstram os resultados colhidos e
anexados neste trabalho. Consequentemente, foi constatado o
potencial reflexo positivo deste instituto por meio da diminuição
de conversão de prisão em flagrante em preventiva, utilizando-se
mais das medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta-se que, conforme já explanado, o descumprimento
da realização da audiência de custódia, acaba por gerar uma
ilegalidade. Por isso, atualmente no Piauí, as comarcas já têm acesso
a todos os sistemas operacionais necessários para a efetivação dessa
audiência. Contudo, ela ainda não está 100% disponível e, com
isso, algumas cidades efetuam a prisão em flagrante ou cumprem
mandados de prisão e enviam à unidade mais próxima que tenha
toda a preparação para o recebimento do preso, de modo que não
haja qualquer violação aos direitos humanos.
Assim, concluiu-se que houve uma diminuição considerável
do número de prisões preventivas após a implantação da
audiência de custódia. No tocante ao acordo ocorrer ainda
nesta fase, verificou-se que há sim possibilidade, de forma
que concretizaria o princípio da celeridade encontrado na
Administração Pública, pois haveria a utilização dos meios já
existentes, não necessitando de novos investimentos exorbitantes,
apenas para questão de aprimoramento.
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RESUMO: O presente artigo tratou do uso da requisição administrativa durante a pandemia Covid-19 entre entes federados e fez um estudo de caso da
requisição administrativa de 80 ventiladores pulmonares do Estado do Piauí pelo Ministério da Saúde/União. O tema trouxe à tona além das questões
diretamente relacionadas à pandemia como a efetividade do sistema único de saúde, outros aspectos, como por exemplo, o modelo federativo e a relação
entre os entes federados. A metodologia utilizada quanto a abordagem trata-se de uma pesquisa qualitativa, quanto ao método de análise dos dados foi
utilizado o método hipotético-dedutivo quanto aos instrumentos de pesquisa utilizou-se de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Tal caso é considerado
emblemático para compreensão do tema por aplicar na prática o instituto da requisição no enfrentamento à pandemia em um período em que o Piauí
registrava um elevado número de casos da Covid-19. Ao requisitar os ventiladores pulmonares do Piauí o Ministério da Saúde problematizou a questão
por fugir à previsão constitucional e por em xeque o acesso aos direitos fundamentais de entes federados distintos. Conclui-se que o uso da Requisição
Administrativa entre entes públicos é ilegítima e não deve ocorrer porque foge a previsão constitucional do art. 5º, XXV. Na conformação do Pacto
Federativo (art. 18, CRFB) não é possível um ente federado se sobrepor a outro se apropriando de seus bens pois não há hierarquia entre os entes públicos
e a proteção do direito à saúde deve ter o mesmo valor jurídico para qualquer dos entes federados.
Palavras-chave: Requisição administrativa. Direito à saúde. Pandemia covid-19. Direitos fundamentais. Entes federativos.

1 INTRODUÇÃO

A

pandemia Covid-19, no Brasil, trouxe à tona um debate
que vai muito além do novo coronavírus e das questões
relacionadas à saúde. Ela colocou em xeque o modelo
federativo até então adotado no País; a capacidade do Sistema
Único de Saúde (SUS) atender às necessidades dos Estados e
municípios, dentre outras questões, que foram materializadas tanto
através de demandas imediatas como atendimento emergencial
para diagnóstico e tratamento da covid na rede pública e privada
de saúde, quanto de ações mais estratégicas como a aquisição de
vacinas e a necessidade de imunização da população.
Tudo isso gerou uma crise institucional, frente à ausência
de uma coordenação nacional e de um discurso único, tanto
sobre o problema quanto às estratégias para seu enfrentamento.
O debate ganhou inúmeras nuances, a exemplo da atuação

do Consórcio Nordeste, que protagonizou a aquisição de
equipamentos e de vacinas pela união de alguns estados (que
comungam dos mesmos ideais quanto ao enfrentamento do
problema), abreviando o tempo de debate bem como o dispêndio
financeiro e diplomático.
Durante a pandemia os Estados foram levados montar uma
verdadeira operação de “guerra” para enfrentar a Covid-19.
Entre as providências destacam-se: a aquisição de equipamentos
médico-hospitalares muito além da demanda convencional,
a necessidade de montar hospitais de campanha e de alugar
leitos de hospitais privados, dentre outras ações. Toda essa
situação trouxe para o centro do debate a capacidade de Estados e
municípios de gerirem o momento de crise com poucos recursos,
tanto humanos quanto financeiros. Esse contexto desencadeou
uma disputa entre os entes federativos na qual o Judiciário foi
chamado a decidir.
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Diante dessa problemática o presente artigo visa analisar “A
requisição administrativa entre entes federados em tempos de
pandemia – o caso da requisição de 80 ventiladores pulmonares
do Piauí pelo Ministério da Saúde”. A análise foi desenvolvida a
partir de um estudo de caso da “Medida Cautelar na Suspensão de
Segurança 5.382 Piauí 1”, em que o STF apreciou uma requisição
administrativa feita pelo Ministério da Saúde de 80 ventiladores
pulmonares ao Estado do Piauí, em junho de 2020. A decisão do
STF foi motivada por uma decisão liminar que conferiu efeito
suspensivo em face do MS nº 1013220- 13.2020.4.01.4000/PI,
confiscando os respiradores do Piauí em período em que o
Estado enfrentava um dos pontos altos da crise na saúde pública
no Estado devido a pandemia.
O que motivou o presente estudo foi a constatação dos
inúmeros casos de judicialização envolvendo o instituto da
Requisição Administrativa e o fato de que essa ação envolvia
disputa entre diferentes entes federados por um mesmo bem
jurídico, o direito fundamental à saúde. Então, frente a uma
disputa dessa natureza questiona-se: Como equacionar a
requisição administrativa entre entes públicos tendo em vista
que o direito fundamental a saúde tem o mesmo valor jurídico
perante todos os entes?
A investigação teve os seguintes objetivos específicos: fazer
a análise da “requisição administrativa” à luz de sua previsão
legal e doutrinária administrativa; fazer a análise do modelo de
federalismo brasileiro e, por fim, fazer a análise de um estudo
de caso a partir de uma decisão judicial do STF que mandou
União “devolver” respiradores do Piauí2.
Quanto a metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa
qualitativa tendo como como método de análise o método
hipotético-dedutivo a partir de um estudo de caso. Para
instrumento de coleta de dados foram utilizados pesquisa
bibliográfica, documental através de um estudo de caso de
jurisprudência do STF. O caso tomado como referência é
considerado emblemático para compreensão do tema por aplicar
o instituto da requisição adminitrativa no acesso ao direito
fundamental à saúde. A hipótese analisada é de que ao requisitar
os ventiladores pulmonares do Estado do Piauí, o Ministério da
Saúde fugiu à previsão constitucional, haja vista que se por um
lado a requisição administrativa tem como objetivo resguardar
o direito à saúde, por outro ameaçou o mesmo direito à saúde
de cidadãos de entes federados distintos, que gozam da mesma
proteção dos direitos fundamentais.
A requisição administrativa até então era um tema pouco
conhecido e tido como exceção à regra na seara do Direito
Administrativo que nunca ganhou tamanha visibilidade nacional
quanto durante a pandemia covid-19. A problemática passou
a ser pauta recorrente nos Supremo Tribunal Federal (STF) e
estampar as manchetes dos noticiários dos meios de comunicação
em várias regiões do País, tornando comum um termo até então

restrito aos que atuam na área do Direito Administrativo.
Como relevância acadêmica do tema busca-se a possibilidade
de lançar luzes sobre a problemática da requisição entre
entes federados distintos, bem como conhecer melhor suas
consequências, tanto do ponto de vista da seara do direito
administrativo quanto do ponto de vista prático, no acesso
ao sistema único de saúde. Além disso, ao abordar a temática
trabalha- se para desmistificar o tema junto ao público em
geral. Acredita-se que tal estudo terá significativa contribuição
tanto social quanto acadêmica para os que atuam na seara do
Direito Administrativo, quanto ao cidadão comum que precisa
ter acesso ao direito à saúde, sobretudo em situações de crise
como a pandemia covid-19.
Desde o início da pandemia foram objeto de requisição
administrativa desde a aquisição de produtos médicos,
hospitalares, bens imóveis, móveis e serviços de pessoas físicas
e jurídicas necessários ao combate da Covid-19, a exemplo dos
casos relatados a seguir: “Liminar impede União de requisitar
insumos contratados pelo governo de SP para vacinação3.
Plenário confirma que União não pode requisitar ventiladores
pulmonares comprados por Mato Grosso4.
Como os demais Estados do país, o Piauí, necessitou adquirir
equipamentos hospitalares para enfrentar a demanda na saúde
ocasionada pela Covid-19. Para tanto, um dos principais itens de
aquisição emergencial, que estava em falta no mercado mundial,
foram respiradores mecânicos, cuja requisição são objeto do
presente estudo.

2 PREVISÃO LEGAL/ DOUTRINÁRIA DA
REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA
A requisição administrativa prevista no art. 5º, inciso
XXV, da Constituição Federal, estabelece a possibilidade da
autoridade administrativa, em casos de “iminente perigo público”,
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a
“indenização posterior se houver dano”, nos termos do art. 5º
a seguir transcrito.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei (...)
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano;
Esse instituto do Direito Administrativo pressupõe a
ponderação entre a proteção de um direito público, como o direito
a saúde e um direito privado, no caso o direito à propriedade. No
entanto, ao longo da pandemia houve o relato de vários casos
judicialização de requisição entre entes federativos com o fim de
proteger um mesmo bem jurídico, que é o direito à saúde, que

1 O requerente alega que, “em razão de requisição administrativa realizada pelo Ministério da Saúde, ofícios nº 72/2020/DLOG/SE/MS e nº 43/2020/CGIES/
DLOG/SE/MS, ambos da lavra do Diretor de Logística do Ministério da Saúde”, a Magnamed Tecnologia Médica S/a (Magnamed) e a Intermed Equipamento
Médico Hospitalar Ltda (Intermed) deixaram de entregar 80 (oitenta) ventiladores pulmonares adquiridos pelo estado do Piauí, o que deu ensejo à impetração
do MS nº 1013220-13.2020.4.01.4000.
2 STF libera respiradores retidos na justiça para Piauí – SS5382.pdf (stf.jus.br)
3 ACO3463.pdf (stf.jus.br)

4 ACO3385TP.pdf (stf.jus.br)
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se pressupõe que tenha o mesmo valor jurídico para todos os
entes federados. Logo, se indaga: que critérios devem embasar
tais decisões? Qual o impacto disso para os envolvidos?
A previsão trazida no texto constitucional estabelece critérios
de uso da propriedade particular em casos de iminente perigo
público, a exemplo do enfrentamento ao Covid-19. Entretanto,
o foco da presente análise não é a requisição e bens particulares,
mas a requisição de bem público, como no caso em análise a
requisição de respiradores adquiridos junto à iniciativa privada
pelo estado do Piauí visando preparar o sistema de saúde para
lidar com a pandemia.
No caso da Pandemia da Covid-19 o instituto da requisição
vem sendo objeto de disputa não apenas entre um ente público e
um privado, mas entre os próprios entes federados (como entre
a União e Estados ou União e Municípios). Isso foge à regra do
previsto na Carta Magna e marca uma crise federativa, o que
deixa claro uma falta de harmonia da relação entre os entes,
e causa prejuízo ao enfrentamento da pandemia pelo Estado
brasileiro por dificultar o acesso do cidadão comum ao direito
fundamental básico à saúde.
Logo, surge uma série de questionamentos como por
exemplo: Que critérios devem nortear a proteção a esse bem já
que goza do mesmo valor para ambos os litigantes? Seria justo
sacrificar um ente federado na requisição quando se busca o
amparo do mesmo bem jurídico: o direito à saúde? Seria justo
requisitar bens de entes públicos que fizeram um planejamento
para enfrentar o problema da Covid-19 em sua região em
benefício de outro não tomou providências administrativas
necessárias e usa da requisição para suprir sua omissão?
Apesar de tratar-se de uma previsão excepcional, desde o
início da Pandemia convid-19 tanto o Governo Federal, através
do Ministério da Saúde, quanto alguns estados têm feito uso
desse recurso, desconhecido para maioria dos brasileiros, que
não atuam na seara do Direito Administrativo. Se por um lado
tal medida visa resguardar o direito à saúde, por outro tem
ameaçado o mesmo direito a saúde do cidadão, ao judicializar
o que deveria ser objeto de cooperação entre os entes.
Além da previsão constitucional, o instituto também tem
previsão infraconstitucional na lei 8.080/90 (Lei do SUS) e na lei
13.979/2020 (que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19).
A lei federal 8080/90, que estabelece a organização e o
funcionamento do SUS, prevê, em seu artigo 15, XIII, a requisição
de bens e serviços nos seguintes termos:
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo,
as seguintes atribuições: (...) XIII - para atendimento de
necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes
de situações de perigo iminente, de calamidade pública
ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da
esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
Já a lei federal 13.979/20 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
Covid-19 trouxe uma previsão legal em artigo 3º, inciso VII, que
as autoridades estariam legitimadas a efetuar a “requisição de
bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas”, sendo assegurada

justa indenização posterior, literis:
Art. 3 Para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus,
poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
(...)
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa;
Acontece que ao tratar de pessoas jurídicas amparadas pela
lei, ela só pode ser referir a pessoas jurídicas de direito privado, sob
pena de confrontar tal disposição com a previsão constitucional,
do art. 5º, XXV. Logo, as requisições administrativas feitas com
fundamento nessa lei tendo como objeto bens de ente público
infringe o princípio da legalidade, e são passíveis de controle
de constitucionalidade perante o STF.
Tal embasamento legal também é consolidado pela doutrina,
conforme define BANDEIRA DE MELLO, (2019, p.956):
Requisição é o ato pelo qual o Estado, em proveito de um
interesse público, constitui alguém, de modo unilateral e
auto executório, na obrigação de prestar lhe um serviço
ou ceder-lhe transitoriamente o uso de uma coisa in
natura, obrigando-se a indenizar os prejuízos que tal
medida efetivamente acarretar ao obrigado.
Entretanto, é válido ressaltar o entendimento tanto
doutrinário quanto jurisprudencial defendido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) de que a Requisição Administrativa
apenas poderá ser efetivada quanto ao patrimônio de particulares,
não sendo possível que um ente público faça a requisição de
outro ente federado.
Segundo o Supremo, a requisição de bens Públicos não
pode ocorrer porque ela viola o Princípio da igualdade entre os
entes federados. Conforme esse princípio não é possível um ente
federado se sobrepor a outro ente federado se apropriando de
seus bens através desse instituto. No caso de tal intervenção isso
pode configurar desapropriação indireta com impacto negativo
no Pacto Federativo.
Diante dos inúmeros casos que viraram objeto de disputas
judiciais coube ao Supremo Tribunal Federal (STF) a missão de
intervir como arbitro na judicialização do mais relevante bem a
ser protegido durante a pandemia: o direito à saúde.
ARONEY e KINCAID (2016, p.4), doutrinadores que fazem
parte da corrente que analisa a relação entre o poder judiciário
e o federalismo explicam que o Poder Judiciário, em especial a
Corte Constitucional, funciona como um pilar de sustentação da
estrutura federalista. Isso representa o exercício de dois papéis
fundamentais: de harmonização de normas e valores em âmbito
nacional e de manutenção da distribuição de competências
prevista na respectiva Constituição. Nesse sentido compete ao
Judiciário promover a integração de valores nacionais e garantir
a divisão e o compartilhamento de poderes e competências
constitucionalmente estabelecidos.
Sob essa ótica, o STF tem se posicionado reiterando a
necessidade de atuação cooperada dos entes no enfrentamento
da pandemia, a exemplo da posição do Supremo na ADPF 672,
em que se discutiu a constitucionalidade das ações e omissões
do Poder Executivo Federal, literis.
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na ADPF 672, discutia-se a constitucionalidade das ações
e omissões do Poder Executivo federal, praticados no
cenário de disseminação da pandemia de Covid-19. (...)A
decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de
Moraes, ainda não referendada pelo Plenário da Suprema
Corte, afirmou a necessidade de atuação cooperada
dos entes no enfrentamento da pandemia, ressaltando,
no entanto, a real impossibilidade de tal colaboração
diante do cenário de divergência de posicionamentos
entre autoridades de níveis federativos diversos. Após
ressaltar referido contexto de clara discordância entre o
ente central e os subnacionais, o ministro relator concedeu
parcialmente o pedido cautelar, para assegurar o exercício
da competência concorrente dos governos estaduais e
distrital e suplementar dos governos municipais, em
observância aos arts. 23, II e IX; 24, XII; 30, II; e 198,
todos da Constituição Federal. (STF, ADPF 672)
As diversas nuances da crise enfrentada ao longo da
pandemia têm repercussão no Pacto Federativo em diversos
aspectos e pode ser constatada por de múltiplos enfoques, a
exemplo da definição das competências dos entes federados,
no direito de ir e vir; na decretação de lockdown, dentre outras
ações que buscam suprir a lacuna deixada pela Governo Federal
na coordenação de ações visando proteção do direito à saúde. O
reflexo disso se verifica na “ausência de um plano estratégico de
mobilização da população para enfrentar o problema”.
As situações contextualizada reflete o quanto esse instituto
tem sido usado e o quanto tem fomentado a crise do Pasto
Federativo entre diferentes entes públicos na busca da proteção
do direito à saúde.
Verifica-se que ao longo da crise sanitária, a ausência de
sincronia no trabalho desenvolvido pelas unidades federadas
(União, Estados e Municípios) tem se revelado como um dos
principais entraves no enfrentamento da Pandemia da Covid-19
no Brasil, desde o início de 2020, com sérias repercussões na
harmonia entre os três poderes. Isso põe em xeque o modelo
de federalismo adotado no Brasil.

3 MODELO DE FEDEERALISMO BRASILEIRO
A análise do modelo de federalismo brasileiro passa tanto
pela construção histórica deste termo, quanto pela previsão
constitucional da Carta Magna de 1988, que o lançou a condição
de cláusula pétrea.
DANTAS (2020), ao fazer uma análise dos conflitos
federativos5 usa o termo federação para dizer que “se origina de
foedus, vocábulo latino, com o sentido de aliança, pacto, união.
É exatamente o pacto entre as unidades federadas, no sentido
de compor um único Estado, que marca o regime federativo”.
A observância de “pacto” entre os entes federados é de
fundamental importância para que se assegure o rol de Direitos
Fundamentais, em especial, o Direito Fundamental à Saúde, cuja
garantia, na presente análise, está intrinsecamente vinculada a
observância do Pacto Federativo.

Leciona RAMOS & NETO (2017) que o direito à saúde
enquanto direito fundamental está previsto constitucionalmente e
representa uma garantia explícita que deve ser assegurado a toda
pessoa que estiver em território nacional, independentemente
de qualquer contrapartida:
o estabelecimento pelo Constituinte do direito à saúde
como dever do Estado deve implicar no reconhecimento
de que as três esferas federativas (federal, estadual e
municipal) passam a dividir a competência comum de
assegurar, conforme disposto no art. 23 da CF de 1988:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;” (BRASIL, 1988,
não paginado, grifos nossos). Deve-se ressaltar que a
CF de 1988 instituiu o SUS como o sistema responsável
pela promoção das ações e serviços públicos de saúde,
devendo fazê-lo diretamente ou através de terceiros,
conforme previsto expressamente em seu art. 197.
(RAMOS &NETO, 2017, P.306)
Além da previsão doutrinária, que conta com vasta gama
de análise, o Federalismo ou Pacto Federativo se materializa na
Constituição Federal de 1988 através dos seguintes artigos: 1º,
18 que dispõem, respectivamente, sobre a autonomia, soberania
dos entes federados no Pacto Federativo:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
(Vide Lei nº 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição. (...)
Art. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.
Além dos artigos acima citados outro trecho da Carta Magna
que ressalta a forma federativa de estado e a autonomia dos
entes federados está no artigo 60, $ 4º da Constituição Federal
e é classificado como cláusula pétrea:
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta (...):
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir: (...)
I - a forma federativa de Estado

O STF como árbitro da federação: uma análise empírica dos conflitos federativos em sede de ACO O STF como árbitro da federação: uma análise empírica
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Assim como a cláusula pétrea acima citada proíbe emenda
que busque abolir a forma federativa de estado, de observância
obrigatória, de forma análoga tal “engenharia constitucional” que
estipula atribuições a cada ente na forma federativa de estado
também não poderá ser ignorada, de forma a causar prejuízos
aos cidadãos, conforme o caso em análise.
De acordo com Carvalho Filho apud RAMOS e NETTO
(2017, p. 15) a soberania é una mas a constituição reserva poderes
aos antes ao conferir atuação conforme previsão constitucional.
As Federações (também conhecidas por Estados Federais
ou Estados Federativos) comportam a verdadeira
descentralização política, sendo atribuídos poder e
capacidade política aos entes integrantes do sistema. A
soberania é una, e a Constituição reserva aos integrantes
autonomia, maior ou menor, conforme o país, que lhes
permite atuar com certa liberdade dentro dos padrões
definidos em sua Constituição (CARVALHO FILHO,
2001). Trata-se de uma forma de organização política
em um território, baseada no compartilhamento de
legitimidade e decisões entre mais de um nível de governo.
Na mesma linha, DANTAS (2020, p.4), ao abordar a evolução
jurisprudencial do conflito federativo o classifica até então como
um conflito essencialmente fiscal, conforme trecho transcrito:
(...) o conflito federativo reconhecido pelo STF é
essencialmente um litígio fiscal, focado na redistribuição
de recursos entre União e Estados. Ademais, a elevada taxa
de êxito dos Estados, junto com a temática redistributiva,
resultou na afirmação de que o STF possui uma atuação
descentralizadora, em contraposição ao anterior consenso
doutrinário que afirmava uma tendência centralista da
Corte. (...) ao reduzir a análise dos dados tão somente às
ações instauradas entre a União e os Estados, identificouse que o conflito federativo reconhecido pelo STF até
o ano de 2019 era essencialmente um litígio fiscal, no
qual se discutia a redistribuição de recursos da União
para os Estados.
Entretanto, a partir de 2020, com o surgimento da pandemia
Covid-19, o federalismo ganha outro viés, e o conflito federativo
passa a ser analisada sob outra esfera: a garantia do Direito
Fundamental à Saúde.
Para MENDES e ABBOUD (2020), ao tratar da necessidade
de preservar as competências constitucionais das nossas unidades
federativas relatam a necessidade preservação do pacto federativo
em tempos de crise:
A Constituição Federal confere ênfase à autonomia local,
ao mencionar (...) A essência da autonomia contém
primordialmente (i) autoadministração, que implica
capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem
delegação ou aprovação hierárquica; (ii) autogoverno,
que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e
dos representantes no Legislativo. (...) De qualquer modo,
a relação entre União, Estados e Municípios preocupa.
Independentemente do direcionamento da política
pública de saúde que se pretende adotar, é inviável que
ela seja executada em uma articulação mínima com

Estados e municípios. Temos visto muitas experiências
exitosas de governos estaduais que inclusive poderiam
servir de modelo nacional (MENDES, G. F. e ABBOUD,
G.; 2020, p. 07 e 09)
Essa articulação mínima entre estados e municípios evitaria
problemas como a requisição administrativa dos ventiladores
mecânicos do Estado do Piauí pelo Ministério da Saúde a seguir
exposta. Nesse contexto, o conflito federativo é apenas uma
pequena mostra dessa releitura do tema conforme STF, que
extrapola a linha da questão fiscal. Entretanto, nessa vertente
de análise também se abarca a questão fiscal de distribuição de
recursos para saúde de forma secundária.

4 A MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA 5.382 PI
Pelo Pacto Federativo, os entes que compõem a federação
brasileira são dotados de autonomia, ou seja, têm capacidade
de auto-organização, autogoverno e autoadministração sem
necessidade de intervenção de um ente sobre outro, a não ser
em casos excepcionais como estado de defesa e estado de sítio,
que tem previsão constitucional nos artigos 136 a 139.
A decisão cautelar do STF de suspensão da segurança,
afastou os efeitos da requisição administrativa realizada pelo
Ministério da Saúde em relação aos 80 equipamentos hospitalares
comprados pelo Estado do Piauí, após a Intermed noticiar
a impossibilidade de cumprimento da ordem, haja vista a
orientação do Departamento de Logística do Ministério da
Saúde. Nesse sentido o STF se pronunciou decidindo que:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA 5.382 PIAUÍ
DECISÃO:
Cuida-se de suspensão de segurança apresentada pelo
Estado do Piauí, com o objetivo de sustar os efeitos da
decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da
1ª Região (TRF 1), que conferiu efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento nº 1013585- 39.2020.4.01.0000
(processo acessório ao MS nº 1013220-13.2020.4.01.4000).
O requerente alega que, “em razão de requisição
administrativa realizada pelo Ministério da Saúde,
ofícios nº 72/2020/DLOG/SE/MS e nº 43/2020/CGIES/
DLOG/SE/MS, ambos da lavra do Diretor de Logística
do Ministério da Saúde”, a Magnamed Tecnologia Médica
S/a (Magnamed) e a Intermed Equipamento Medico
Hospitalar Ltda (Intermed) deixaram de entregar 80
(oitenta) ventiladores pulmonares adquiridos pelo
estado do Piauí, o que deu ensejo à impetração do MS
nº 1013220- 13.2020.4.01.4000.
“Ação Cível Originária promovida por Estado-membro
em face da União Federal e de sociedade empresária
(pessoa jurídica de direito privado). COVID-19. 1.
Conflito federativo. Caráter excepcional da regra de
competência inscrita no art. 102, I, “f ”, da Constituição. O
Supremo Tribunal Federal, em sua condição de Tribunal
da Federação, deve atuar nas causas em que se busque
resguardar o equilíbrio do sistema federativo (RTJ
81/330- 331), velando pela intangibilidade dos valores que
informam o princípio fundamental que rege, em nosso
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ordenamento positivo, o pacto da Federação (RTJ 95/485
– RTJ 132/120, v.g.). Em consequência, não é qualquer
causa que legitima a invocação da cláusula fundada no
art. 102, I, “f ”, da Constituição, mas, exclusivamente,
aquelas controvérsias das quais possam derivar situações
configuradoras de vulneração, atual ou potencial, à
intangibilidade do vínculo federativo, ao equilíbrio e/
ou ao convívio harmonioso entre as pessoas estatais que
integram o Estado Federal brasileiro (AC 2.156-REFMC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Ou, em
outras palavras, não se instaura a competência originária
do Supremo Tribunal Federal, que é sempre excepcional
(ACO 359/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO
2.430-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), pelo fato da
mera existência de “conflito entre entes federativos”,
cuja situação de litigiosidade, por si só, não se qualifica,
para efeito de incidência da regra consubstanciada na
Constituição da República (art. 102, I, “f ”), como “conflito
federativo” (ACO 2.101- AgR/SC, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI). Situação aparentemente caracterizadora,
na espécie, de potencialidade ofensiva aos valores que
informam o pacto da Federação (ACO 1.048-QO/RS,
Rel. Min. CELSO DE MELLO). Possível ocorrência
de conflito federativo. Hipótese que autoriza, ao que
tudo indica, a instauração da competência originária
do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de ulterior
reexame desta questão preliminar. 2. Requisição, pela
União Federal, de bens públicos estaduais. Precedente
do Supremo Tribunal Federal que entende inadmissível
a prática, mesmo quando efetivada pela União Federal,
desse ato requisitório em face de bens públicos (MS
25.295/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno),
considerada a cláusula restritiva fundada no art. 5º,
inciso XXV, da Constituição da República, exceto
quando se tratar de requisição federal de bens públicos
na vigência do estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, II) ou
do estado de sítio (CF, art. 139, inciso VII). Magistério
da doutrina. 3. Tutela de urgência. Pressupostos de sua
admissibilidade devidamente configurados: probabilidade
do direito invocado e caracterização do “periculum in
mora” (CPC, art. 300, “caput”). Inocorrência, na espécie,
de perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente
decisão concessiva da tutela de urgência (CPC, art. 300,
§ 3º). 4. Tutela de urgência concedida” (Rel. Min. Celso
de Mello, DJe de 24/4/2020, decisão monocrática).
Nesse juízo de delibação, entendo que a ordem objurgada,
ao retirar o enforcement conferido à decisão que
reconheceu o direito do estado do Piauí de receber os
aparelhos de ventilação pulmonar mecânica contratados
com as empresas Intermed e Magnamed, possibilita a
justaposição dos esforços do ente subnacional e da União,
pondo em risco a ordem constitucional e a política pública
de saúde do ente estadual, justificando o provimento
liminar de contracautela. Ante o exposto, defiro o pedido
liminar para suspender os efeitos do julgado no AI nº
1013585-39.2020.4.01.0000.
Conforme decisão do STF, a Suprema Corte determinou a
realização de todos os atos necessários à busca e apreensão dos
respiradores adquiridos pelo Estado do Piauí requisitados pela

158

CADERNO JURÍDICO DA ESA

União, desfazendo assim os efeitos da requisição administrativa
efetivada pelo Ministério da Saúde em desfavor do estado do Piauí.
A decisão que manda devolver os respiradores do Estado
do Piauí apreendidos pela via requisição administrativa pelo
Ministério da Saúde está embasada no fato de que esse ato fere
diretamente o Princípio da autonomia dos entes federados, bem
como representa a violação do Pacto Federativo.
A CRFB/1988 ao trazer as previsões dos artigos 1º, 18 e 60
estabelece ao pacto federativo todo um arcabouço jurídico cuja
observância deve ser obrigatória para que se preserve a autonomia
dos entes federados e o modelo de federação desenhado.
De acordo com Barroso (2010, 173) a caracterização do
estado federal envolve a presença de três elementos:
a) a repartição de competências, por via da qual cada
entidade integrante da Federação recebe competências
políticasexercitáveis por direito próprio, frequentemente
classificadas em político-administrativas, legislativas
e tributárias; b) autonomia de cada ente, descrita
classicamente como o poder de autodeterminação
exercido dentro de um círculo pré-traçado pela
Constituição, que assegura a cada ente estatal poder de
auto-organização, autogoverno e autoadministração; e c)
a participação na formação da vontade do ente global, do
poder nacional, o que tradicionalmente se dá pela
composição paritária do senado federal, onde todos os
Estados têm igual representação.
Ao se fazer a requisição entre entes públicos, tal atitude fere
diretamente tanto a autonomia dos entes federados quanto a
autodeterminação de suas respectivas competências. Isso tem
implicações não apensas do ponto de vista legal, ao contrariar
a previsão constitucional do modelo federativo brasileiro, mas
também afeta as relações políticas e diplomáticas entre os entes
federados.
O princípio da autonomia dos entes federativos não permite
que a União lance mão da requisição administrativa para se
apoderar do patrimônio de outro ente público. A decisão a
seguir que invalida o pedido de requisição administrativa de
respiradores pulmonares adquiridos pelo estado do Piauí feita
pela União, através do Ministério da Saúde, foi ratificada pelo
Supremo Tribunal Federal e é uma mostra de como a requisição
administração foi mal explorada durante a pandemia. Tal situação
tem potencial para desencadear um conflito federativo, com
implicações administrativas e diplomáticas dentre outros que
dificultam o enfrentamento da crise sanitária.
Para enfrentar situações dessa natureza, em que se faz
necessário o esforço conjunto para lidar com um problema
comum, os entes federados dispõem de outros instrumentos
administrativos, a exemplo dos consórcios públicos como o
Consórcio Nordeste, que busca a sincronia de esforços sem que
afete a autonomia pacto federativo.
Por se tratar de um caso de conflito federativo, o Supremo
Tribunal Federal (STF) foi acionado, através da Suspensão da
Segurança 5382/PI, e decidiu que é inconstitucional tal intervenção
em questão e que inclusive o STF já tem jurisprudência anterior
que norteia a temática.
A partir da análise acima infere-se que a autonomia entre
os entes federados é imutável. Além da previsão constitucional a
previsão doutrinária também corrobora tal princípio, conforme

análise feita pelo Ministro do STF, BARROSO (2010, fls.173).
Conforme exposto, verifica-se que o Pacto Federativo é
um dos pilares da República Brasileira, representando a norma
fundamental que regula os limites da autonomia de cada um
dos entes (municípios, estados e União). Esse pacto delimita a
divisão de competência de tais entes com amparo tanto legal,
quanto doutrinário e jurisprudencial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da presente análise constatou-se a ilegalidade do
uso da requisição administrativa entre entes federados durante
a pandemia covid - 19. Infere-se que a instituto da requisição
administrativa entre entes federados foi usada de maneira
equivocada por não haver previsão legal de tal instituto entre
entes públicos, pondo em risco dessa forma um bem maior:
o direito fundamental à saúde. Além disso, também não se
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
ao se requisitar tais ventiladores mecânicos para proteção do
direito à saúde de um ente em detrimento de outro ente público.
A requisição não deve ser analisada de forma genérica
e absoluta. A previsão legal é de que seja feita a requisição
administrativa de bem privado para atender o interesse público,
sendo que a requisição não será legitima se não estiver configurada
a situação de perigo mencionada no texto constitucional e se
não se observar os princípios norteadores como a razoabilidade,
impessoalidade, moralidade e legalidade.
Conforme a presente análise confirmou-se a hipótese de
que ao requisitar os ventiladores pulmonares do Estado do
Piauí a União fugiu sim à previsão constitucional, pondo em
risco o direito à saúde de cidadãos de entes federados distintos
que deveriam ter na prática a mesma proteção legal. No caso
de requisição entre entes públicos não há essa previsão legal,
logo foge a essa regra prevista no artigo 5º XXV da Constituição
Federal de 1988.
Dessa forma, o instituto da requisição entre entes públicos
no presente caso em análise foi considerado ilegítima, haja vista
a previsão constitucional e legal. Esse fato ao longo da pandemia
covid-19 desencadeou uma crise entre os entes federados, que os
expôs a uma desestabilização no Pacto Federativo de modo geral.
Em relação à pandemia, o problema poderia ser solucionado
através de alternativas negociadas entre os entes federados que
enfrentam problemas em comum, a exemplo do trabalho que vem
sendo desenvolvido através do Consórcio Nordeste, que busca
alternativas compartilhadas para enfrentamento da pandemia
como forma de mitigar o desgaste.
Do ponto de vista jurisprudencial, a requisição de bens
Públicos não pode ocorrer, conforme entendimento do STF,
porque ela viola o princípio da igualdade entre os entes federados.
Conforme o pacto federativo não é possível um ente federado
se sobrepor a outro se apropriando de seus bens, pois não há
hierarquia entre os entes públicos. Além disso, a proteção do
direito à saúde tem o mesmo valor jurídico para qualquer dos
entes federados.
A ausência de sincronia no trabalho desenvolvido pelas
unidades federadas (União, Estados e Municípios) coloca-se
como um dos principais entraves no enfrentamento da Pandemia
da Covid-19 no Brasil, desde o início de 2020. Esse contexto
alimenta a judicialização do problema, agravando a crise do
Pacto Federativo, tendo como consequência, dentre outras, o

uso da requisição administrativa de forma desordenada.
Essa situação compromete o acesso ao direito fundamental
à saúde de todos os cidadãos, daí a importância de abordar a
problemática tendo em vista que extrapola os limites da seara do
“Direito Administrativo”, mas trata-se de um tema transversal do
interesse de todo brasileiro. Outra nuance verificada a partir do
problema é repercussão na judicialização do tema e o impacto
na harmonia entre os poderes.
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RESUMO: Em 01 de abril de 2021 foi sancionada a Lei nº 14.133, destinada a estabelecer novas regras gerais que disciplinam licitações e contratos no
âmbito das administrações públicas nas esferas Federal, Estadual e Municipal, aplacando falta apresentadas pela Lei 8.666/93, dentre elas destacam-se a
transparência, competitividade e combate a corrupção. O presente estudo tem como Tema a Nova Lei de Licitações, tema este de suma importância no
atual cenário brasileiro, quanto aos contratos de prestação de serviço pela Administração Pública, apresentou-se como objetivo geral os impactos frente à
corrupção e a busca pela transparência na competitividade do processo licitatório. Como objetivos específicos o estudo apresentou brevemente a evolução
histórica do processo de licitação, discorreu sobre as principais mudanças advindas da Nova Lei de Licitações bem como os principais impactos da nova
lei de licitações na Administração Pública, nos órgãos de controle, nos licitantes, nos contratados e na sociedade civil. E delineou aspectos da lei de
licitação vigente destacando os aspectos de transparência, competição e corrupção. A medotologia utilizada na pesuisa foi bibliografica Utilizou-se como
a analise de artigos científicos, obras literárias e opiniões de importantes nomes de operadores do direito administrativo. E como resultado apresentou
que em suma a nova lei de licitações apresenta mais pontos positivos que negativos, uma vez que as ferramentas de transparência foram aprimoradas.
Palavras-chave: Nova Lei; Licitação; Contratos; Administrativo; Público.
ABSTRACT: On April 1, 2021, Law No. 14,133 was enacted, aimed at establishing new general rules governing bids and contracts within the scope of public
administrations in the Federal, State and Municipal spheres, alleviating the lack presented by Law 8.666/93, among them if transparency, competitiveness
and fighting corruption. The present study has as general objective to analyze the positive versus negative aspects regarding corruption and the search for
transparency in the competitiveness of the bidding process. As specific objectives, the study briefly presents the historical evolution of the bidding process,
discusses the main changes arising from the New Bidding Law as well as the main impacts of the new bidding law on the Public Administration, on control
bodies, on bidders, on contractors and in civil society. And it outlines aspects of the current bidding law, highlighting the aspects of transparency, competition
and corruption. Using as a methodology the analysis of scientific articles, literary works and opinions of important names of operators in administrative law.
Keywords: New law; Bidding; Contracts; Administrative; Public.

1 INTRODUÇÃO

P

or meio de edição extra do Diário Oficial do dia 1º
foi publicada a Lei de Nº 14.133/2021 estabelecendo
novo regime jurídico de licitações e contratações da
Administração Pública. O cenário que a nova lei de licitações
encontra é permeado de criticas ao instituído pela Lei nº 8.666/93.
Com a pandemia da Covid-19 os problemas da Lei n º 8666/93
foi severamente agravada, pois com ela não era possível atender
às demandas da Administração Pública, diante deste fato, foi
necessária a criação de regime jurídico excepcional de emergência
sanitária por meio das Leis nº 13.979/2020 e a de nº 14.124/2021
esta ultima objeto central deste estudo.
Assim a nova lei atualiza diversos pontos obsoletos da lei nº
8.666/93, pois em novo marco vem para detalhar e simplificar alguns
pontos de transparência, planejamento orçamentário e desestimulo
a corrupção. Pontos que passam a ser analisados a seguir.
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O tema é de relevante importancia para o direito
Administrativo, uma vez que todos os contratos que envolvam
interesse público em suma, necessitam dos contratos de licitação,
assim as alterações apresentadas pela nova lei, vem com o intutito
de melhoras, e compabetr aspectos negativos que se encontram
enrraizados no sistema juridico patrio quanto a questão são
contratações públicas.
O problema da pesuisa este voltado a possibilidade de
combate a corrupção pela legislação atual que rege os contratos
de licitação no país, suas ferramentas, qualidades e deficiencias.
O presente estudo justifica-se pelos novos aséctos apresetados
pela nova lei de licitações, frente ao combate direto a corrupção
nos contratos de licitações e a qualidade de prestação de serviço
publicam.
O presente estudo apresentará como tema central a Nova Lei
de Licitações, tema este de suma importância no atual cenário
brasileiro, quanto aos contratos de prestação de serviço pela

Administração Pública, será apresentado como objetivo geral os
aspectos positivos versus aspectos negativos frente à corrupção
e a busca pela transparência na competitividade do processo
licitatório. Como objetivos específicos o estudo destacará
brevemente a evolução histórica do processo de licitação,
discorreu sobre as principais mudanças advindas da Nova Lei
de Licitações bem como os principais impactos da nova lei de
licitações na Administração Pública, nos órgãos de controle,
nos licitantes, nos contratados e na sociedade civil. E delineará
aspectos da lei de licitação vigente destacando os aspectos de
transparência, competição e corrupção. E se utilizará como
metodologia a analise de artigos científicos, obras literárias
e opiniões de importantes nomes de operadores do direito
administrativo.

2 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES
2.1 Licitação na Historia: Breves Considerações
A licitação não é um instituto exclusivo do Brasil, uma vez que
é aplicado em diversos países, na Itália ele é denominado de asta
pública, na Espanha é conhecida como subasta pública, França
l’adjudication; No México é chamado Licitación , “concurso”
o “subasta”, Na Argentina Licitación Pública (LOPEZ, 1999).
Mas de onde vem a etimologia da palavra licitação? Segundo
López-Elías “A palavra licitação é derivada do latim licitationem,
licitatio, licitatio-onis, que significa venda por lances. O mesmo
autor afirma que pela origem gramatical licitação consiste na
ação de licitar que significa oferecer preço por uma coisa vendida
em hasta pública”. (López-Elías, 1999, p.51). Isso, pois, a palavra
licitação é orirginaria das palavras subasta e hasta pública.
Ainda segundo Elias, licitar é subastar, expressão que vem
dos árabes quando vendiam “sub-hasta” significa sob a lança, ou
seja, que nada deve ser oculto e que assim seja afastada qualquer
suspeita no contrato ou negocio (LOPEZ, 1999).
A licitação pública nasceu de fato originaria do direito
romano, uma vez que já era aplicada na celebração de contratos
do Estado. Pois desde as primeiras épocas romanas os bens
adquiridos pelo Estado eram vendidos publicamente as melhores
ofertas, bens esses oriundos de qualquer meio, como espolio de
guerra, condenação criminal de um cidadão, e etc. A licitação
era fracionada em três etapas, quando aplicada nas contratações
públicas e nas adjudicações quais sejam: a formulação do contrato
(lex censoria), os lances públicos, (licitatio), e as garantias
(praedes, praedia ) (LOPEZ, 1999).
Já na idade média, em quase toda Europa assim
como em Roma, o sistema de licitação seguia o
modelo “vela e lances”. Neste modelo os licitantes
faziam ofertas para determinada obra pública na
medida em que uma vela era queimada. O vencedor
era aquele que fizesse o ultimo lance com a vela
ainda acesa. Este modelo guarda semelhança com
o Pregão Eletrônico aplicado no Brasil, em que no
tempo aleatório e o vencedor é aquele que oferecer
o menor lance antes que o sistema seja fechado de
forma automática e aleatória (LOPEZ, 1999).
2.2 A evolução da licitação no Brasil
O primeiro texto que definia a licitação no Brasil era o
Decreto Nº 2.296/1862, ele era direcionado a regulamentar as

arrematações de serviços a cargo do Ministro da Agricultura,
Comércio, e Obras Públicas. Em seu primeiro artigo o Decreto
determinava que devessem ser publicados anúncios convidando
concorrentes, fixando prazo de quinze dias a seis meses para
a apresentação das propostas, segundo a relevância e valor do
objeto.
Já no projeto supramencionado, era mencionada a
necessidade de amostras de objetos a serem fornecidos, no
entanto, ficavam a encargo do órgão licitante disponibilizar as
amostras, bem como as plantas e demais detalhes técnicos aos
interessados pela obra. E para que tivessem acesso ais orçamentos
dependia-se da permissão do Ministro, bem como era estendido
a todos que fossem interessados.
Além do mais, ficava a encargo dos concorrentes
apresentarem fiador idôneo ou caução com condições para
participar no certame. De acordo ainda com decreto, o certame
estipulava uma data, para que os interessados apresentassem suas
propostas, para este fim, havia um livro destinado aos inscritos,
e por seguinte eram sorteadas as posições de cada concorrente,
e este teria que apresentar suas propostas em viva voz. É bem
semelhante ao que chamamos de pregão presencial, modalidade
ainda utilizada atualmente, diferente apenas na possibilidade
de apresentação de uma nova proposta ou a conhecida rodada
de lances. A sorte era totalmente determinante, uma vez que
quem por ultimo apresentava a proposta certamente levava a
vantagem acima dos demais concorrentes.
Apesar de muitos pontos positivos no referido Decreto,
ele ainda precisaria de melhoras diante das necessidades da
contratação de serviços, pois era uma lei incompleta, pois não
abrigava todos os órgãos e esferas governamentais.
As mudanças vieram mediante o Decreto Lei Nº 4.536
de 28 de janeiro de 1922, nele era organizado o Código de
Contabilidade da União, em que apenas 20 artigos discorriam
a cerca das licitações, a exemplo tem-se o artigo 49, que
determinava a concorrência pública para fornecimentos acima
de um determinado valor e para obras quando passarem do
dobro do valor estipulado para o fornecimento.
Além desta obrigação, existia também uma fase preliminar
em que era julgada a idoneidade do proponente no prazo de dez
dias, havia também a exigência de publicação em diário oficial
contendo todas as informações necessárias aos interessados.
Pode-se observar que aqui se tem o que atualmente é o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório.
Já o Decreto Lei Nº 200 de 25 de fevereiro de 1967 apresenta
uma reforma administrativa federal tratando das licitações
em 20 artigos aproximadamente. Aqui foi a primeira vez a ser
mencionado à necessidade de Princípios da Licitação. Todos
os decretos anteriores ao de Nº 200/67 só disciplinaram a
necessidade de ser realizada licitação para os serviços contratados
pelo Estado, já no referido Decreto inova com a previsão dos
casos em que é dispensável a licitação. Porem ainda não existia
a distinção entre a dispensa e a inexigibilidade.
O Decreto Nº 200 foi quem mencionou, pela primeira vez,
a necessidade de manutenção de um registro cadastral. Onde
os editais teriam de serem publicados em impressa oficial com
antecedência mínima de trinta dias em casa de Concorrência
Pública e de quinze dias em casos de Tomada de Preço. Mantida
esta pratica até os dias atuais.
Ainda foi estipulado que, o edital deveria conter todos as
informações referente a local, objeto, condições, participação,
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habilitação, julgamento e demais informações pertinentes. Além
de poder ser exigida do licitante a documentação relativa à
personalidade jurídica, capacidade técnica e idoneidade
financeira. É importante destacar que o Decreto Lei 200/1967
apresentou o alicerce do que seria a Lei 8666/93. Avançando
para a Lei Nº 5.456 de junho de 1986 trouxe a previsão de que
o Decreto Lei Nº 200/67 teria de ser aplicado aos Estados e
Municípios, havendo a possibilidade de reduzir os prazos de
publicação à metade, e mais, que as leis estaduais poderiam
fixar os valores que deveriam ser aplicados em cada modalidade
de licitação.
Até aqui, os Estados e Municípios tinham a autonomia de
legislar sobre os procedimentos para a licitação. Porem com
a obrigatoriedade de aplicação do decreto Lei Nº 200/67, os
estados e Municípios só poderiam legislar supletivamente, este
ponto trouxe maior segurança às contratações, tendo em vista
que ao o processo de licitação teria uma base padronizada para
todos os entes federativos. Segundo Rigolin, o Decreto Lei
2300/86 trouxe um momento de grande impacto à licitação
no Brasil:
O antigo Estatuto Jurídico das Licitações e dos Contratos
Administrativos marcou profunda e definitivamente seu
lugar na história do direito Brasileiro, a tal ponto que,
consoante se denota, até mesmo o legislador brasileiro
de 1991 a 1993 o prestigiou na mais ampla medida,
elegendo-o como fonte primordial de inspiração para
a Lei 8666/93 (RIGOLIN, 2008, p. 192)
O referido decreto apresentava 90 artigos que eram
divididos em seis capítulos que se faziam necessários no âmbito
Administrativo Federal. Neste momento foram apresentados
os princípios básicos em uma sessão especial, tais quais, o da
igualdade, publicidade, propriedade administrativa, vinculação
ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e ainda o de
princípios correlatos. Posteriormente a Lei 8666 /93 acrescentou
os princípios da isonomia, legalidade, responsabilidade e
moralidade (RIGOLIN, 2008).
O Decreto Lei 2300 apresentava um numero limitado de
artigos que dispunham sobre as normas gerais de licitação,
aspecto este que destaca que cabe privativamente a União
Legislar sobre normas gerais de licitação, onde os Estados e
municípios podem legislar sobre os demais temas, colocando
a possibilidade de adaptarem a suas legislações nos moldes da
realidade local, limitados observar as citadas normas gerais de
licitação (RIGOLIN, 2008).
Vale ressaltar que, apesar dos avanços consideráveis que o
Decreto Lei 2.300 trouxe, não pode ser omitidos que o mesmo
apresentou brechas para a prática de corrupção administrativa
(RIGOLIN, 2008).
A licitação também ganhou sua redação na Constituição
Federal de 1988, nos artigos 22, 37 que dispõe sobre a competência
de legislar da União, se não veja:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
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economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
Ou seja, reafirmam que é de competência da união legislar
sobre a licitação nos termos de normas gerais, os incisos do artigo
37 da Carta magna dispõe sobre os princípios em que os estes
federativos devem seguir, com exceção das normas especificas.
A Constituição Federal vigente recepciona integralmente
o Decreto Lei 2300, ao apresentar os mesmo ditames em seu
texto, reforçando os ditames nas contratações administrativas
(RIGOLIN, 2008).
A lei 8666 de 21 de junho de 1993 conhecida atualmente
como a lei das licitações foi totalmente inspirada no Decreto
Lei nº 2300 de 1986. Era esperado que a lei 8666 trouxesse uma
solução aos atos corruptos existentes nos contratos licitatórios,
aguardava-se que os ditames da referida lei apresentasse remédios
a fim de aplacar as falcatruas, oportunismo criminoso e os delitos
do negocio (RIGOLIN, 2008).
Esperava-se mais segurança nas contratações públicas, foram
de 96 artigos para 126, que burocratiza e aumenta o numero de
normas. Evidente que sempre houve a busca contra a prática da
corrupção, o legislador visa fortalecer e endurecer a norma e
burocratizar procedimentos. Porem o essencial para aplacara esse
mal seria o investimento de controle e fiscalização do mecanismo
licitatório. Pois quando a legislação pesa na burocratização
dos procedimentos, a celeridade e eficiência das contratações
públicas são inegavelmente prejudicadas, o que resulta ainda na
diminuição de empresas pequenas, que não tem grande equipe
técnica que especializadas a este tipo de contratação.
Prova disso foi que a primeira providencia que a lei de
licitações tomou foi de amplificar o numero de regras existentes
e transformando a lei em aglomerado de normas gerais de
licitações e contratos administrativos, o que por consequência,
obrigou os Estados e Municípios o cumprimento da referida lei,
criando ainda um código penal licitatório (RIGOLIN, 2008).
2.3 A nova lei de licitações e contratos
Após mais de 20 anos, a Lei 8.666 de 1993 é passada para
trás pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Não é possível
afirmar que a antiga lei foi totalmente deixada para trás, pois,
sua vigência perdurará por 02 anos. Entretanto o regime de
licitações e contratações públicas já tem uma nova realidade
no direito positivo brasileiro.
A nova lei de licitações é resultado do Projeto de Lei nº
4253, de 2020. Diante das demandas da Administração Pública,
ficou evidenciada a necessidade de substituir a antiga lei, isso
devido ao cenário apresentado pela Covid-19. Pois diante dela,
foi necessária a criação de um regime excepcional de emergência
sanitária pelas Leis nº 13.979/2020 e nº 14.124/2021.
Destarte, a nova Lei de Licitações unificou as regras que
estariam dispersas, na tentativa de solucionas as falhas e criticas
ligada à antiga lei, objetivando melhorar o modelo existente,
e passa a utilizar, inclusive de entendimentos do Tribunal de
Contas da União e lições da doutrina.
Importante destacar que, a nova lei não é aplicada às
licitações e aos contratos administrativos com empresas estatais,
pois esta modalidade ainda será regida pela Lei 13.303/2016,
com exceção das disposições penais, conforme dispõe a nova
lei (nº 14.124/2021).
Como dito antes, a nova lei entrou em vigor, porem ainda

continuara a a ser valida em paralelo com à Lei 8.666, ainda
por dois anos, por isso, este estudo tem como objetivo central,
discutir somente as principais alterações trazidas pela nova Lei
de Licitações.
A nova lei reafirma os princípios da anterior, porem,
acrescenta em seu artigo 5º os seguintes princípios: do
planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de
funções, da motivação, da segurança jurídica, da razoabilidade,
da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. No
que diz respeitos as modalidades de licitação, a nova lei mantem
em sua redação o pregão e o concurso. Excluindo leilão, convite,
tomada de preço e RDC. A grande novidade é o acréscimo da
modalidade dialogo competitivo.
A nova lei é voltada para situações complexas, que necessitem
de soluções inovadoras, isso quer dizer que, ganha destaque os
diálogos, debates entre os licitantes, pois, em regra, são casos
que necessitam de adaptações nas alternativas disponíveis no
mercado. Ou seja, ao fim, os licitantes terão de apresentar uma
proposta final de solução. Outra novidade é o numero de dispensa
de licitação, enquanto a anterior apresentava 12 possibilidades,
a nova apresenta mais de 30 hipóteses (ÁVILA, 2021).
Em destaque têm-se as hipóteses de inexigibilidade. São três
previstas pela Lei 8.666 de 1993, quais seja a contratação com
exclusividade de fornecedor, contratação de serviço técnico e
contratação de profissional do setor artístico, tais inexigibilidade
estão mantidas. Porem a nova lei não mencionou a necessidade
de o serviço ser de natureza singular. A nova lei passou a
exigir que ele o serviço seja predominantemente intelectual
e que a prestação seja realizada por profissionais de notória
especialização (ÁVILA, 2021).
O que a nova lei inova é duas hipótese para a contratação
direta por inexigibilidade, sendo eles o credenciamento, em
situações em que a Administração quer dispor do máximo
possível de profissionais credenciados, ficando a cargo do usuário
do serviço a escolha, e em casos de aquisição ou locação de
imóveis cujas características de instalações e de localização
tornem necessárias sua escolha (ÁVILA, 2021).
As mudanças que são significativas destacam-se as seguintes:
1) valor máximo para a dispensa de licitação por baixo valor
passa a serem R$ 100 mil para obras e serviços de engenharia
e para serviços de manutenção de veículos automotores e R$
50 mil para compras e outros serviços; 2) e prazo máximo
para contratação nos casos de emergência passa a ser de um
ano. Destacam-se ainda grandes mudanças nos prazos para a
divulgação dos editais, que passaram a ser contados em dias
uteis (ÁVILA, 2021).
A nova lei de licitações modificou também as fases do
processo licitatório, que passam a seguir a ordem preparatória,
a divulgação do edital, propostas e lances, o julgamento, a
habilitação, recursos e homologação. O grande destaque esta
na implementação da regra do processo eletrônico, sem exclusão
da possibilidade de haver o processo presencial, isso quando
houver motivação (ÁVILA, 2021).
Frisa-se que são estas as principais mudanças apresentadas
pela nova lei de licitações, que é composta por 194 artigos. Será
necessária a prática para que o ordenamento jurídico chegue a
um consenso. Pois é apresentada pela nova lei a simplificação e
desburocratização, que segundo ela, busca um cenário menos

propicio a corrupção (ÁVILA, 2021).
Entretanto, ainda que a Lei de Licitações tenha apresentado
muitas novidades, estas, não foram totalmente disruptivas,
uma vez que, a nova lei não afasta por completo o modelo
da Lei nº 8.666/93. A nova lei nada mais é que a tentativa de
aperfeiçoamento, que tem como objetivo a unificação de diversas
normas legais e infra legais que tratam de licitações e contratos,
positivando os entendimentos do Tribunal de Contas da União
e amparando lições doutrinarias (ARAUJO, 2021).
Neste momento o estudo apresentará os principais impactos
da nova lei de licitações na Administração Pública, nos órgãos
de controle, nos licitantes, nos contratados e na sociedade civil.
2.4 Impactos na Administração Pública
Os impactos que a Administração Pública sobre perante
a Nova lei, podem ser enumerados pelos seguintes aspectos.
A possibilidade de celebração de contrato de eficiência,
apresentada pelo artigo 6º, inciso LIII; o implemento do e-government
impondo que os atos da licitação sejam de preferencia digitais e a
necessidade de criação de catálogo eletrônico de padronização de
compras, serviços e obras, esses requisitos são apresentados pelo
artigo 12, inciso VI e pelo artigo 19 (BRASIL, 2021).
O fornecimento ao planejamento, possibilitando a elaboração
de plano de contratação anual, objetivando racionalizar as
contratações, isso garantira o alinhamento do planejamento
estratégico e subsidia a elaboração das leis orçamentarias,
conforme dispõe o artigo 12 inciso VII (BRASIL, 2021).
A exigência de atender diversas etapas preparatórias antes
da publicação do edital do certame, destacando a realização
de estudo técnica preliminar, que descreva a necessidade da
contratação e caracterizando o interesse público envolvido,
bem como apresentação de analise de riscos que possam
comprometer o sucesso da licitação em resultado com a boa
execução contratual, conforme preconiza o artigo 18 nos incisos
I e X (BRASIL, 2021).
A Administração poderá indicar marcas em determinadas
situações, quando a licitação for à de fornecimento de bens,
conforme artigo 41, inciso I; A implementação de dois
procedimentos que auxiliam desde o regime geral, sendo o
credenciamento e procedimento de manifestação de interesse,
conforme o artigo 78, incisos I e III, e a introdução de dois
procedimentos auxiliares no RDC, sendo a pré- qualificação e
registro cadastral, artigo 78, incisos II e V; e ainda o dever de
emitir decisões sobre todas as solicitações e reclamações que
sejam relacionadas à execução dos contratos, de acordo com o
artigo 123 (BRASIL, 2021).
2.5 Impactos nos Órgãos de Controle
Há os principais exemplos de impactos trazidos pela nova
lei de licitações nos órgãos de controle, tais quais:
A atribuição expressa de competência de órgãos que faram
o assessoramento jurídico da Administração que na realização
do controle prévio de legalidade de contratações diretas para
realizar o controle prévio de legalidade de contratações diretas,
acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões as
atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e
de seus termos aditivo disposto pelo artigo 53, paragrafo 4º
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(BRASIL, 2021).
As contratações públicas ficaram submissas a três linhas de
defesa formadas por servidores e empregados públicos, agentes
de licitação, autoridades que atuem na estrutura de governo
de unidades que as assessoram juridicamente, unidades de
controle interno, órgãos de controle interno da Administração
e pelo Tribunal de Contas, conforme dispõe o artigo 169 em
seus incisos I, II e III; Há também a novidade da exigência de
adotarem medidas para o saneamento conforme o paragrafo
três, inciso I do artigo 169(BRASIL, 2021).
O artigo 170 dispõe sobre a obrigatoriedade de ser levada
em consideração as razoes apresentadas pelos jurisdicionados
nos resultados advindos com a contratação; Dentre a garantia
de discursão e de imparcialidade na fiscalização apresentadas
pelo artigo 171, incisos I e II (BRASIL, 2021).
2.6 Impactos nos Licitantes
Os impactos que os licitantes iram enfrentar destacam-se
o rito idêntico para o pregão e para a concorrência, descritos
nos artigos 17 e 29; bem como a possibilidade de sigilo no
orçamento estimada da contratação, conforme o artigo 24; o
encerramento das modalidades de convite e tomada de preço,
com a criação da modalidade dialogo competitivo, apresentado
no artigo 28, inciso V; a implementação de dois critérios de
julgamento de propostas, quais sejam, a o maior desconto e
maior retorno econômico, disposto no artigo 33 em seus incisos
II e VI, antes só permitidos no RDC; a administração passa a ter
como possibilidade, exigir que o produto apresente os moldes
de acordo com as regras da ABNT, Inmetro e quejandos, e ainda
que possua certificação de qualidade emitida por instituição
credenciada pelo Conmetro, tais resquistos dispostos no artigo
42, inciso I, paragrafo 1º (BRASIL, 2021).
A inserção isolada ou conjunta dos modos de disputa
aberto, conhecida como lances públicos, ou fechada, conhecidas
como propostas em sigilo até a divulgação, afirmados pelo
artigo 56, incisos I e II, e ainda, a possibilidade de correção de
irregularidade, quando o vicio for sanável na licitação, conforme
depreende os artigos 59 e 71(BRASIL, 2021).
2.7 Impactos nos Contratados
O impacto aos contratados pode ser apresentado,
principalmente pelas seguintes mudanças:
A mudança apresentada pelo artigo 22, que dispõe
sobre a cláusula de matriz de alocação de riscos, definindo
a responsabilidade de cada parte no contrato; bem como a
obrigação de aplicar o programa de integridade até seis meses
após a assinatura de contrato de grande valor, isso em casos em
que ainda não haja tal programa, conforme o artigo 25, paragrafo
4º (BRASIL, 2021).
Há também a possível exigência de seguro-garantia com
a cláusula de retomada em obras e serviços de engenharia de
grande vulto, onde a seguradora deve assumir a execução de
concluir o projeto contratado, em caso de inadimplemento do
contratado, conforme os artigos 99 e 102 (BRASIL, 2021).
Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão
ainda serem prorrogados por até anos, segundo o artigo 107;
a necessidade de ser estabelecida ordem cronológica para os
pagamentos devidos pela Administração Pública, conforme
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artigo 141; a obrigatoriedade de pagar as parcelas incontroversas
em casa de haver contenção litigiosa sobre a execução contratual,
artigo 142; bem como ser possível o pagamento antecipado ,
artigo 145,paragrafo 1º e sendo possível ainda a utilização de
alternativas para prevenção e resolução de controvérsias, como
por exemplo, a conciliação, e a mediação, o comitê de resoluções
de disputa e a arbitragem, afirma o artigo 151 (BRASIL, 2021).
2.8 Impactos na Sociedade Civil
A sociedade civil é impactada também com a mudança
da legislação ao que se refere às licitações, como: o aumento
de transparência devido a criação de sistema informatizado,
que dispõe de recursos de áudio e vídeo, permitindo o
acompanhamento das obras públicas, artigo 19 inciso III; o
incentivo da participação popular na Administração Pública, isso
devido a possibilidade de convocação de audiências e consultas
antes da realização de licitações, paragrafo único do artigo 21;
sendo possível a impugnação do edital de licitação, bem como a
solicitação de esclarecimentos sobre procedimentos licitatórios,
segundo o artigo 164; o desenvolvimento do accountability,
em razão de o Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), que possibilita trazer informações sobre planos de
contratação anual, catálogos eletrônicos de padronização, editais
de credenciamento e de pré- qualificação, avisos contratação
direta e editais de licitação e respectivos anexos, atas de registro
de preços, contratos, termos aditivos e notas fiscais eletrônicas,
conforme artigo 174, paragrafo 2º (BRASIL, 2021).
O oferecimento de painel de consulta de preços, banco
de preços em saúde e acesso à base nacional de notas ficais
eletrônicas, ainda propõe o acesso ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), acesso ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e o sistema de gestão
compartilhada com a sociedade de informações referentes à
execução do contrato tudo preconizado no paragrafo terceiros
do artigo 174 (BRASIL, 2021).
O período de transição de dois anos será essencial para que os
todos os envolvidos nas mudanças perante as licitações, possam
entender e confirmar se as mudanças foram de fato eficazes, e se a
lei cumpriu ao que venho propor, é por este motivo que, de antemão
este estudo apresenta no capitulo seguinte uma analise dos pontos
positivos e os pontos negativos da frente à corrupção e a busca pela
transparência na competitividade do processo licitatório.
2.9 A nova lei de licitações: aspectos positivos
versus aspectos negativos frente à corrupção e a
busca pela transparência na competitividade do
processo licitatório
Tudo que diz respeito à reforma e inovação legislativa podem
ser vista por dois aspectos, o positivo e o negativo, pois bem,
com a nova lei de licitações não é diferente, ela veio com o
intuito de aplacar a corrupção apresentando transparência na
competitividade do processo licitatório. Mediante estes pontos,
tem-se então visível os pontos positivos a serem apresentados
neste momento:
2.9.1 A busca por leis transparentes
A busca por leis transparentes é sem duvidas um ponto

positivo apresentado pela nova lei de licitações, podendo ser
atribuído como reflexos da redemocratização de 1988, onde
os legisladores passaram a preocupar-se com a criação de
leis transparentes e que, tenham como objetivo a inibição da
corrupção, porem na época não foi possível afastar a demora
excessiva e a burocratização do processo, devido à ausência de
internet e dos portais de transparências, o que dificultava às
iniciativas de acesso a informação. O processo licitatório não
é um instrumento que atinge somente a contratação do Poder
Executivo, pois, também se estende às empresas estatais. De
modo que, empresas que seriam competitivas no mercado, ficam
a mercê de formalidade lentas.
No Estado Democrático Brasileiro, o Estado, é sem sombra
de duvidas um produtor, uma empresa pública que detém
grande força, de modo que até ele é prejudicado pelo processo
burocrático, que é o maior pesadelo de empresas grandes e
competitivas. Assim a Lei 14.133/21 tem papel importante quando
apresenta a possibilidade de maior transparência, e que permite
uma competitividade ampla, e afasta boa parte da burocratização
do sistema. Por este motivo, estes autores entendem que se trata
de ponto positivo, as inovações apresentadas pela nova lei de
licitações.
2.9.2 Competição
A nova lei de licitações, de certo modo vem com o intuito
de impedir os favoritismos constantes nos processo licitatórios,
que por vezes, atrapalharam a competitividade dos participantes,
e assim, prejudicando o real interesse ao poder público, que visa
favores a sociedade como um todo. Ainda sobre a competitividade,
a requisição de apresentação de documentos que derivam de
uma extensa lista e de documentos exageradamente específicos,
poderia beneficias somente os empresários próximos do gestor,
denominados pelo ordenamento jurídico como “amigos do Rei”,
segundo Petra.
Este grupo de empresário já saberia o que seria requerido,
e por sua vez, entregaria toda a extensa documentação dentro
do prazo, assim, os demais concorrentes sairiam perdendo
na competição, tendo em vista a dificuldade de aquisição das
certidões e atestados exigidos (PETRA, 2021).
O ponto negativo na competitividade apresentada pela
nova lei fica a cargo da falta de procedimento dinâmico de
apreciação de preços. Pois este seria um mecanismo de pesquisa
de preços constante, com o fim de avaliar o mercado e condições
de compra. Seria o modo útil de incorporar à vida pública um
conceito básico. Onde poderia olhar os preços e escolher o
melhor custo-benefício (PETRA, 2021).
O ponto positivo fica sob a ótica de que, a nova lei pode
ajudar na privatização
de empresas públicas, assim a melhorias dos serviços, e
que não perderam a natureza pública, uma vez que, no geral,
as privatizações têm regras próprias, porem, devem seguir as
diretrizes de um processo público de compra e venda, e esse
procedimento novo e mais ágil ajuda, a exemplo, podem ser
citados os leilões de infraestrutura, que já acontecem sob a nova
lei (PETRA, 2021).
2.9.3 Transparência e Corrupção
A transparência é o maior mecanismo de combate a

corrupção, e de acordo com a nova lei de licitação, o governo deve
criar um site unificado, onde será registrado todas as compras
feita, seja em nível municipal, estadual ou federal. Este é sem
duvida um ponto positivo na inovação legislativa das licitações
no país (PETRA, 2021).
A nova lei ganha pontos ainda no quesito pré-licitação,
nesta fase, deverá ser justificada a compra ou a contratação nova.
É a necessidade de apresentação de um projeto ainda na fase
de pré-licitação, vetando ainda que os autores dos projetos de
contratação participem, mesmo que indiretamente, do processo
de compra (PETRA, 2021).
A nova lei de licitação ainda inova na esfera penal,
quando aumenta penas para crimes relacionados a licitações
e contratados, exigindo ainda seguro-garantia para obras de
grande valia, como mencionado em linhas pretéritas. Ainda
ao que se pese a garantia, está deverá ser de até 30% do valor
da licitação, e que permita que as seguradoras assumam obras
interrompidas (MOREIRA. 2014).
O mecanismo de controle de corrupção que possam
identificar as possíveis lacunas das legislações, e de exigir, na
base das instituições públicas e privadas, e quebra de paradigmas
e de modelos comportamentais que consolidam práticas de
corrupção (MOREIRA. 2014).
Nessa seara é que exsurge a necessidade cogente de
normas de conduta que visem garantir o respeito à legalidade,
à transparência e à preservação do interesse público, com a
implementação do compliance, que segundo Frazão:
Diz respeito ao conjunto de ações a serem adotadas no
ambiente corporativo para que se reforce a anuência
da empresa à legislação vigente, de modo a prevenir a
ocorrência de infrações ou, já tendo ocorrido o ilícito,
propiciar o imediato retorno ao contexto de normalidade
e legalidade (FRAZÃO, p. 42, 2017).
Neste contexto, verifica-se que a Lei anticorrupção nº
12.846/2013 traz conceito de integridade, com correspondente
ao indigitado compliance anticorrupção e traz atenuação de pena
a pessoa jurídica detentora de mecanismos e procedimentos
internos de integridade.
Na edição do Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a
Lei anticorrupção, que se constatam quais os parâmetros que
serão observados nesses mecanismos e procedimentos internos
de integridade.
Assim, a Lei Geral de Licitações, por ser norma aberta,
deixa a cargo dos demais entres a possibilidade de particularizar
temas, exigências de programas de integridade para contratar
com a Administração Pública, que vai de encontro ao princípio
da moralidade insculpido na Lei nº 8.666/1993, carecendo de
constitucionalidade (CASTRO, ZILIOTTO, 2019).
É frente a este cenário, e não podendo ignorar o enforcement
anticorrupção, a nova Lei de Licitações trouxe, então, disposições
especificas e claras quanto à exigência de Programa de Integridade.
Inobstante isso, o desafio da Administração Pública
de forma geral não residirá na aferição pura e simples da
implementação do Programa em si para atendimento da
Lei, mas na conscientização e incorporação das regras e
diretrizes dos Programas de Integridade implementados,
como mudanças de cultura corporativa, já que a simples
institucionalização da lei assegura a sua efetividade e
CADERNO JURÍDICO DA ESA

167

concreção (SIMONSEN, 2018).
Não foi atoa que a Lei nº 14.133 de 2021 condiciona a
implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade.
Com efeito, ao agente público remanescerá também o desafio de
fazer cumprir a Lei nesse ponto, uma vez que ao exigir Programa
de Integridade o legislador deixou inteiramente ao encargo das
orientações dos órgãos de controle, os parâmetros de aferição e
avaliação do referido Programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lei de Licitações e contratos nasceu no meio de conflitos,
diante do senário atual de pandemia decorrente da Covid19.
O que destaca a tentativa de responder a uma pergunta inicial
do absoletismo da Lei 8.666/93. Vai além do viés afirmativo, é
preciso observar que a Lei não esta obsoleta, tanto assim é que,
criticada e condenada pelos atos nocivos realizados por alguns
que a utilizam, permaneceu firme por 28 anos atendendo ao que
se propôs, ou seja, disciplinar as aquisições públicas.
Ela não esta adequada ao mundo tecnológico no que se
refere a forma do procedimento licitatório, entretanto, em relação
a sua tecnicidade para atender as demandas das contratações
públicas, pois, essa se mostra viável, tanto é que continuara em
vigor ate o ano de 2023. Assim, foram destacados pontos basilares
da licitação e contratação pública e bem como foi apresentado
as principais inovações dadas pela Nova Lei de Licitações e
contratos, (Lei nº 14.133/2021).
Em conclusão podem ser contatados vários temas
importantes introduzidos pela nova lei de licitações e contratos.
Verificando elementos de governança trazidos no texto legal,
como desempenho do agente público a capacitação obrigatória,
a preocupação significativa e basilar do tema planejamento de
contratação. Pôde ser notada perante o presente estudo a quebra
de paradigma como inovações da nova modalidade de licitação
por meio do dialogo competitivo, possibilitando à Administração
do mercado privado de forma transparente.
As analises aqui apresentadas é uma premissa e um convite
para que o os operadores do direito Administrativo possam
olhar para o futuro e atentar-se para os impactos diretos do novo
regime das contratações públicas, e entender que independente
dos pontos negativos e positivos aqui apresentados, é ainda
fundamental conscientizar-se que não há uma alteração na
Lei de Licitações nº 8.666/93, mas sim a chegada de uma Nova
Lei de Licitações e Contratos, o que leva o sistema a andar em
direção ao combate da corrupção mediante a transparência,
ferramenta necessária para uma concorrência justa. Assim a
presente pesuisas apresentou os pontos a que se propos na
introdução, de forma que pode apresentar os impactos da nova
lei de licitações nos contratos públicos, e as nuances a que ela
se propoe, como as diferenças, os pontos negativos e positivos,
e as ferramentas de combate a corrupção.
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RESUMO: Constitui prerrogativa processual da Fazenda Pública a regra da vedação de concessão de tutela de urgência e sua concessão na ação civil
pública movida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí, por meio de sua procuradoria, para fins de manutenção, funcionamento adequado
e preservação do Parque Nacional Serra da Capivara, é o principal objetivo deste artigo. Com a utilização do método dedutivo, investiga-se a questão da
vedação da concessão de tutela de urgência em face do Poder Público e a legitimidade do deferimento da liminar na Ação Civil Pública tombada sob o nº
00040327420154014004, na Vara Única da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato, que teve como motivação o descaso do Poder Público para com o
Parque Nacional Serra da Capivara, caracterizado pela ausência de repasses de verba necessária e imprescindível para a manutenção e preservação daquele
que é considerado patrimônio histórico e cultural da humanidade pela UNESCO. Concluiu-se que a intervenção judicial teve fundamental importância
para assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado no Parque Nacional Serra da Capivara, unidade de conservação localizada no sudeste do
Estado do Piauí – Brasil.
Palavras-chave: Tutela de urgência; Fazenda Pública; Meio Ambiente; Parque Nacional Serra da Capivara.
ABSTRACT: It is the procedural prerogative of the Public Treasury to prohibit the granting of emergency relief and its granting in the public civil action filed by
the Brazilian Bar Association - Piauí Section, through its attorney, for the purposes of maintenance, proper functioning and preservation of the Serra da Capivara
National Park, is the main objective of this article. Using the deductive method, the question of the prohibition of the granting of emergency relief in the face of
the Public Power and the legitimacy of granting the injunction in the Public Civil Action registered under No. 00040327420154014004, in the Single Court of
the Judiciary Subsection of São Paulo, is investigated. Raimundo Nonato, who was motivated by the government’s disregard for the Serra da Capivara National
Park, characterized by the absence of necessary and essential funds for the maintenance and preservation of what is considered a historical and cultural heritage
of humanity by UNESCO. It was concluded that the judicial intervention was of fundamental importance to ensure an ecologically balanced environment in
the Serra da Capivara National Park, a conservation unit located in the southeast of the State of Piauí – Brazil.
Keywords: Urgency Relief; Public Farm; Environment and Serra da Capivara National Park.

1 INTRODUÇÃO

E

mbora a jurisdição seja inafastável, o regime jurídico de
direito público concede prerrogativas à Fazenda Pública
estabelecendo, por exemplo, a regra da vedação da tutela
provisória de urgência em face do poder público.
No presente trabalho, faz uso do método dedutivo para
analisar vedação da concessão de tutela de urgência em face
do poder público e a legitimidade da concessão de liminar na
Ação Civil Pública tombada sob o nº 00040327420154014004,
na Vara Única da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato,
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ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí,
inicialmente em desfavor da União, Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio. Posteriormente, foi determinada a inclusão do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN no
polo passivo e a da Fundação Museu do Homem Americano –
FUMDHAM como assistente litisconsorcial ativo.
Desse modo, o presente artigo responderá a seguinte
pergunta: foi legítima a concessão de liminar para bloquear
e executar judicialmente verbas públicas, a fim de assegurar

a preservação e manutenção do Parque Nacional Serra da
Capivara?
Na primeira fase do trabalho, faz-se uma explanação geral
sobre a vedação da concessão de tutela em face da Fazenda
Pública e suas exceções, trazendo-se importante e recente julgado
do Supremo Tribunal Federal que afetará sobremaneira o regime
de concessão de tutela de urgência em face do poder público.
No segundo ponto, faz-se uma abordagem do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e da necessidade de
preservação do Parque Nacional Serra da Capivara.
No terceiro e último argumento basilar, analisa-se a
materialização do direito à manutenção e preservação do Parque
Serra da Capivara por meio do bloqueio judicial de verbas
públicas, concluindo-se pela legitimidade da intervenção judicial
no caso concreto, já que ficou caracterizada a omissão do Estado
quanto a implementação de política pública de proteção ao
direito fundamental ao meio ambiente, caracterizando verdadeiro
estado de coisas inconstitucionais.
A metodologia utilizada para desenvolvimento deste
trabalho foi à abordagem qualitativa, sendo feita uma pesquisa
exploratória de cunho bibliográfico e documental, assim como
uma análise empírica de decisões judiciais.

2 DA PRERROGATIVA PROCESSUAL DE VEDAÇÃO
LEGAL À TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
A Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXV) assegura
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito”, ou seja, o direito de ação é protegido pelo
princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça.
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves (2018, p. 89),
o referido princípio possui dois aspectos, sendo:
a relação entre a jurisdição e a solução administrativa de
conflitos e o acesso à ordem jurídica justa, que dá novos
contornos ao princípio, firme no entendimento de que a
inafastabilidade somente existirá concretamente por meio
do oferecimento de um processo que efetivamente tutele
o interesse da parte titular do direito material.
A tutela provisória é gênero e pode fundamentar-se em
urgência ou evidência. Por sua vez, a tutela provisória de
urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter
antecedente ou incidental, nos termos do art. 294 do Código
de Processo Civil.
Para Elpídio Donizetti (2020, p. 187), a diferenciação da
tutela jurisdicional pode considerar os aspectos de urgência,
evidência e inibição do ilícito, senão, veja-se:
Por tutela de urgência entende-se aquela que deve ser
prestada com presteza, a fim de evitar dano irreparável
ou de difícil reparação. Pode ser de caráter antecipatório
ou meramente cautelar. A tutela de urgência é prestada
por meio de cognição sumária dos elementos trazidos
ao processo, contrapondo-se, desse modo, à tutela
exauriente; vale dizer, a tutela de urgência, ao contrário
da exauriente, não soluciona a lide de modo definitivo,
tanto é que não poderá ser concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A seu turno, a tutela de evidência não está lastreada
na urgência, mas na evidência das provas apresentadas
desde logo pelo autor, assim como na hipótese de ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte (art. 311).
(…)
Por fim, a tutela inibitória consiste no provimento
jurisdicional destinado a reconhecer e efetivar uma
obrigação de fazer ou de não fazer com a finalidade de
prevenir ato ilícito; diferencia-se, portanto, da tradicional
tutela reparatória. À guisa de exemplificação, considera-se
inibitória a tutela que proíbe o despejo de lixo tóxico no rio
cujas águas passam ao redor da fábrica pertencente ao réu.
Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige o
convencimento do magistrado acerca da existência de “elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”, ou seja, exige-se a presença
simultânea da relevância jurídica dos argumentos apresentados
no pedido, e da possibilidade de perecimento do bem jurídico
objeto da pretensão resistida. A essência do instituto é contornar
os efeitos negativos da demora da prestação jurisdicional.
É regra de vedação à concessão de tutela de urgência de
natureza antecipada o perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil.
Contudo, mesmo que irreversível, a tutela pode ser concedida na
hipótese de perecimento do direito do autor, como ocorre nas
ações de medicamento (STJ, REsp 1078011/SC, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2ª Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 24/09/2010).
Ademais, “salvo as restrições legais específicas, a Fazenda
Pública é reconhecidamente passível de execução provisória, por
exemplo, nas medidas de tutela de urgência” (STJ, 1ª T., REsp
913.072/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, ac. 12.06.2007,
DJU 21.06.2007, p. 301; STF, 2ª T., RE 495.740, Rel. Min. Celso
de Mello, ac. 02.06.2009, DJe 14.08.2009).
No que se refere ao regime jurídico de direito processual
público, há diversas ressalvas legais à concessão de tutela
provisória de urgência em face da Fazenda Pública. Nesse sentido,
dispõe o art. 1º da Lei nº 9.494/97:
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273
e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts.
5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de
junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9
de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437,
de 30 de junho de 1992.
A Lei nº 4.348/64 foi revogada pela Lei nº 12.016/2009 (Lei
do Mandado de Segurança), de modo que a referência do art. 1º,
acima transcrito, deve ser o §2º do art. 7º dessa nova lei. Ocorre
que recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI nº. 4296 declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º,
da Lei nº. 12.016/2009, de forma que não há óbice à apreciação
e concessão da liminar. Veja-se:
Que tenha por objeto a compensação de créditos tributários,
a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento
de qualquer natureza.
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Especificamente quanto à vedação do art. 1º da Lei
nº 9.494/97, o Supremo Tribunal Federal examinou sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 4 que:
E M E N T A: AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO
DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO –
NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO
DE FISCALIZ AÇÃO C ONCENTRADA DE
CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE
JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO
DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
– INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA
EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL –
CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO
CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE
EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR
EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER
ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO
DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO –
IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL
DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS
DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES
E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER
OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º),
AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS
RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA
NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES
DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE
VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E
À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA –
GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO
ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA
RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL
DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA
EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO
CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE,
NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE PARA CONFIRMAR, COM
EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL E
“EX TUNC”, A INTEIRA VALIDADE JURÍDICOCONSTITUCIONAL DO ART. 1º DA LEI 9.494, DE
10/09/1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA”. (ADC 4,
Relator(a): SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão:
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
01/10/2008, DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC
30-10-2014 EMENT VOL-02754-01 PP-00001)(Sem
destaque no original)
Primeiramente em caráter liminar e posteriormente em
julgamento definitivo, a Corte entendeu constitucional o
dispositivo que veda a concessão de liminares contra a Fazenda
Pública. Acerca da concessão de medidas cautelares contra atos
do Poder Público, dispõe a Lei nº 8.437/92:
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Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do
Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer
outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que
providência semelhante não puder ser concedida em ações
de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida
cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado
ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança,
à competência originária de tribunal.
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
processos de ação popular e de ação civil pública.
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo
ou em qualquer parte, o objeto da ação.
§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem
prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou
entidade, o respectivo representante judicial dela
será imediatamente intimado. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2,180-35, de 2001)
§ 5o Não será cabível medida liminar que defira
compensação de créditos tributários ou previdenciários.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)
Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil
pública, a liminar será concedida, quando cabível, após
a audiência do representante judicial da pessoa jurídica
de direito público, que deverá se pronunciar no prazo
de setenta e duas horas.
Sobre a aplicação do §1º do art. 1º da Lei 8.437/92, Leciona
Guilherme Freire de Melo Barros (2019, p. 112), que:
É preciso entender corretamente a aplicação do §1º do
art. 1º da Lei 8.437/92: se a hipótese comporta MS no
Tribunal Superior, e a pessoa prefere a ação contra a
União no primeiro grau, fica vedada a concessão de
tutela de urgência. Repare, aqui cabe MS, mas a parte
opta pelo juízo de primeiro grau; conclusão, veda-se a
concessão de tutela de urgência no primeiro grau. Outra
situação é: o caso NÃO comporta MS (não há direito
líquido e certo, por exemplo). Desde sempre, o juízo
originário competente é o de primeiro grau; logo são
possíveis as concessões de provimentos de urgência. Por
que? Porque não há tentativa de burla à competência do
Tribunal Superior.
Observa-se que a Lei nº 8.437/92, excepciona a concessão de
tutela de urgência em ação popular e ação civil pública (art. 12
da Lei 7.347/1985). É o caso da liminar concedida no processo
nº 4032-74.2015.4.01.4004, ajuizado pela Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção Piauí, na Subseção Judiciária de São Raimundo
Nonato, para fins de manutenção, funcionamento adequado e
preservação do Parque Nacional Serra da Capivara, como será
analisado ao longo do presente trabalho.

3 DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DA
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PARQUE
NACIONAL SERRA DA CAPIVARA
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, VI reza que:

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas.
O art. 225 da Carta Magna de 1988 garante que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente e, em seu artigo 3º, inciso I, conceitua meio ambiente,
pede-se vênia: “I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;”.
Porém, a doutrina pacificamente afirma que esse conceito
legal é incompleto, alegando tratar de aspectos meramente
naturais, que se referem apenas a uma espécie de meio ambiente,
qual seja, o natural, o que se justifica pela época em que a lei
foi editada.
Atualmente falar de meio ambiente é falar de algo
essencialmente amplo, já que ele engloba tudo o que nos cerca
de forma natural, artificial, cultural e social, incluindo aspectos
históricos, paisagísticos e urbanísticos, de forma que manter o
seu equilíbrio é garantir a sobrevivência sadia da vida e, sendo
assim, do gênero humano na terra, inclusive para as futuras
gerações, com garantia inclusive do patrimônio genético.
José Afonso da Silva (1981, p. 435) brilhantemente afirma
sobre meio ambiente como sendo “toda natureza original e
artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendidos,
portanto, o solo, a água, o ar, as belezas naturais, o patrimônio
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”.
Corroborando com a ideia, Luiz Régis Prado (1992, p. 2627) aduz que o:
tratamento constitucional aqui adotado reflete,
como se vê, tendência exclusiva das Constituições
contemporâneas, elaboradas num momento em que
é forte a consciência ecológica dos povos civilizados.
A intenção do legislador constituinte foi a de dar uma
resposta ampla à grave e complexa questão ambiental,
como requisito indispensável para garantir a todos uma
qualidade de vida digna. Aliás, essa é uma conseqüência
lógica da própria concepção de Estado de Direito –
democrático e social – consagrada na Lei Magna.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é encarado
como direito fundamental e como um bem difuso, indisponível,
sendo responsabilidade não só do Poder Público, mas também de
toda a sociedade a sua proteção e defesa, visto que a continuidade
da vida na terra depende da responsabilidade entre gerações.
Para ilustrar ainda mais a preocupação do legislador
constituinte de 1988 com o meio ambiente: o art. 170, VI, inclui
a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem
econômica; o art. 200, VIII, faz a integração do sistema único de
saúde com a proteção do meio ambiente; o art. 216, V, relaciona
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico
como pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, além de
outros que indiretamente fazem referência.
O artigo 1º do Decreto-Lei nº 25/37 define patrimônio
histórico e artístico nacional como sendo “o conjunto de bens
móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico
ou etnológico, bibliográfico ou artístico.”.
A Lei nº 9.985/2000 que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos
I, II, III e VII da Constituição Federal e instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza prevê que:
“art. 5º O SNUC será regido por diretrizes que: XI - garantam
uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários
para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam
ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos”.
A obrigatoriedade de proteção do meio ambiente foi
confirmada pelo Brasil quando subscreveu a Convenção
para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
realizada em Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1.972,
pela Conferência Geral da UNESCO, passando a integrar o
ordenamento pátrio em 12 de dezembro de 1.977, por meio do
Decreto nº 80.978, que reza:
Art. 5.º - A fim de garantir a adoção de medidas eficazes
para a proteção, conservação e valorização do patrimônio
cultural e natural situado em seu território, os Estados
Partes na presente Convenção, procurarão na medida
do possível, e nas condições apropriadas a cada país:
d) tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas,
administrativas e financeiras adequadas à identificação,
proteção, conservação, revalorização e reabilitação desse
patrimônio;
Pela necessidade de proteção do meio ambiente em todas as
suas formas, foi criado o Parque Nacional da Serra da Capivara,
uma unidade de conservação localizada no sudeste do PiauíBrasil, formado por um conjunto de quatro Serras – Serra da
Capivara, Serra Branca, Serra Talhada e Serra Vermelha, inserido
dentro do domínio morfoclimático das caatingas, que afigura-se
como um esplendoroso e magnífico museu ao ar livre.
No presente caso, o Parque abriga a maior quantidade de
sítios arqueológicos e o maior acervo de pinturas rupestres do
continente, com mais de mil sítios arqueológicos, a maioria
com pinturas rupestres, possuindo vestígios da presença do
homem entre 50.000 e
60.000 anos antes do presente, os mais antigos vestígios dos
homens nas Américas; estudos científicos na Serra da Capivara
são capazes de questionar a teoria tradicional de que o homem
teria chegado das Américas há 12 mil anos, vindo da Ásia,
cruzando o estreito de Bering rumo ao Alasca (PESSIS, 2003).
Ademais, o Parque Nacional Serra da Capivara tem como
objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica,– que apresentam diferentes ambientes e
paisagens onde se pode contemplar os monumentos geológicos,
além da fauna e da flora da caatinga, é um santuário de beleza
cênica, que possibilita a realização de pesquisas científicas
voltadas também ao estudo da concentração de pinturas rupestres,
incluindo essas pinturas dentro de um contexto sócio-cultural,
a partir de evidências arqueológicas que remontam a milênios,
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presenteando a humanidade com o álbum de sua própria vida.
Como dito, o Parque Nacional Serra da Capivara é o único
Parque Nacional no domínio morfoclimático das caatingas e
tem uma diversidade biológica enorme, que abriga fauna e flora
específicas. Também se nota uma fusão entre caatinga e cerrado,
que traz ao lugar ainda mais riqueza biológica e visual; o nível
de espécies típicas da flora é alto, tendo em vista que das mais
de seiscentas espécies encontradas na caatinga, 72% (setenta
e dois por cento) são específicas do sudeste do Piauí, onde a
conservação do Parque Nacional Serra da Capivara se torna vital
na proteção desse bioma e de sua alta taxa de endemicidade,
como conservação do patrimônio genético para as presentes e
futuras gerações.
O patrimônio cultural e os ecossistemas locais estão
intimamente ligados, pois a conservação do primeiro depende
do equilíbrio desses ecossistemas. O equilíbrio entre os recursos
naturais é o condicionante na conservação dos recursos culturais
e foi o que orientou o zoneamento, a gestão e o uso do Parque
pelo poder público.
Nesse sentido, o equilíbrio desse ecossistema é imprescindível
para a reprodução e perpetuação das espécies para as próximas
gerações, inclusive pelo fato de o Parque abrigar populações
da maioria dos endemismos da caatinga, com muitas espécies
raras e ameaçadas de extinção a nível regional e, até global. Sem
falar que a diminuição de algumas espécies de edentados, como
o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), prejudica a
preservação das pinturas, que com o aumento do número de
cupins, constroem suas casas sobre as mesmas e ainda atacam
muitas árvores.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura (UNSECO), uma das agências especializadas da ONU,
é responsável pela criação, implementação e manutenção do
sistema mundial de proteção de bens culturais e, em 1991
inscreveu o Parque Nacional Serra da Capivara na lista de
Patrimônio Cultural da Humanidade, devido ao incontestável
valor cultural que o local abriga, chamando a atenção para sua
conservação, proteção e restauração.
Assim, a necessidade de conservação do Parque Nacional
Serra da Capivara, parte não só das reminiscências históricas,
artísticas e culturais tangíveis, como também da valorização
e difusão das manifestações culturais intangíveis, orais ou
imateriais; que também fazem parte da riqueza de um povo.
Não se pode admitir, outrossim, que uma área natural tão
rica, como é a Serra da Capivara, possa ser alvo de caçadores,
de traficantes de animais e vegetais, de exploradores de calcário
e de madeira, de assentamentos para sem-terra; ou mesmo de
queimadas para plantações, de destruição de colmeias silvestres,
da perfuração do solo para retirar a argila, pois tais condutas
destroem os ecossistemas, prejudicam o solo e os recursos
hídricos, colocando em risco a vida da fauna e da flora locais.
Ressalta-se que, ambientes como o da Serra da Capivara
são cada vez mais raros no planeta e, é preciso conservar, o que
não significa deixar a população, boa parte rural, sem meios de
sobrevivência. Significa sim, um olhar mais generoso por parte
do Poder Público e da coletividade para desenvolver na região o
seu potencial turístico, ecológico e cultural, gerando emprego e
renda na busca pela preservação, concretizando assim o princípio
do desenvolvimento sustentável.
Portanto, deixar que haja qualquer tipo de degradação ou
ameaça a um Patrimônio como o Parque Nacional Serra da
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Capivara é arrancar páginas do álbum da vida da humanidade,
empobrecendo o patrimônio de todos os povos do mundo.

4 DA ANÁLISE DA MATERIALIZAÇÃO DO
DIREITO À MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO
PARNA SERRA DA CAPIVARA POR MEIO DO
BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS
Para Miguel Reale (2002), direito corresponde à exigência
posta de uma convivência social organizada, pois nenhuma
comunidade poderia viver sem um mínimo de ordem, direção
e solidariedade.
No que tange à judicialização de um direito, a professora
Silvia Diniz do Nascimento (2010), explica: é a “concretização
das expectativas constitucionais”. A autora afirma que, no estágio
atual, pode-se romper o ideal de que o Direito advém apenas
do Legislativo e Executivo.
Feita esta sucinta explanação quanto ao conceito da lavra
do jurista Miguel Reale acerca do que se entende por direito,
bem como do que significa a judicialização de um determinado
direito, na visão da professora Silva Diniz, passemos então ao
caso em análise.
Em 18/12/2015, a Ordem dos Advogados do Brasil- Secção
Piauí, por meio da sua procuradoria, moveu em face da União,
IBAMA e ICMBio, uma Ação Civil Pública tombada sob o nº
00040327420154014004, tendo como motivação o descaso do
Poder Público para com o Parque Nacional Serra da Capivara,
caracterizado também pela ausência de repasses de verba
necessária e imprescindível para a manutenção e preservação
daquele que é considerado patrimônio histórico e cultural da
humanidade pela UNESCO.
Dentre os pedidos formulados na supracitada ação, havia
o de concessão de medida liminar para assegurar o bloqueio de
recursos financeiros na ordem de R$ 4.493.145,00 (quatro milhões
e quatrocentos e noventa e três mil e cento e quarenta e cinco
reais) da Câmara de Compensação Ambiental e sua liberação
para a Fundação Museu do Homem Americano (Fundação
privada de direito privado, científica e sem fins lucrativos, que
participou ativamente na criação do parque e, desde então atua
como cogestora por meio de sucessivos termos de parceria com o
Poder Público), a fim de assegurar a manutenção e a preservação
do Parque Nacional da Serra da Capivara.
À época, o Juiz Titular da Vara Única da Subseção Judiciária
de São Raimundo Nonato-PI, Pablo Enrique Carneiro Baldivieso,
atendendo ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção
Piauí deferiu, em sede de liminar, ordem judicial determinando
que os demandados reservassem em seus orçamentos recursos
públicos no montante R$ 4.493.145,00 (quatro milhões e
quatrocentos e noventa e três mil cento e quarenta e cinco reais),
a serem destinados à manutenção e conservação do Parque
Nacional da Serra da Capivara.
Na supracitada decisão, foi concedido prazo de 30 (trinta)
dias para que os demandados informassem ao referido juízo as
providências adotadas para o cumprimento da determinação,
sob pena de multa diária, bem como que o ICMBio, no prazo de
01(um) ano, elaborasse o plano de manejo do Parque Nacional
da Serra da Capivara, conforme previsão do art. 27 da Lei nº
9.985/2000, tendo sido determinada a inclusão do IPHAN no
polo passivo da demanda, bem como a intimação da Fundação
Museu do Homem Americano – FUMDHAM, vindo esta a

intervir no feito na qualidade de assistente litisconsorcial ativo,
nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil.
Referida decisão ensejou a interposição dos Agravos
de Instrumentos nº 0013042- 92.2016.4.01.0000, 001540467.2016.4.01.0000 e 0015883-60.2016.4.01.0000, todavia o
Desembargador Relator Daniel Paes Ribeiro, do Egrégio
Tribunal Regional da 1ª Região, negou o pedido de efeito
suspensivo formulado pelos demandados, tendo os referidos
recursos perdido os objetos em razão da posterior prolação
da sentença.
Transcorridos os 30 (trinta) dias concedidos e, verificando
o não cumprimento da decisão anteriormente proferida,
notadamente pela ausência de qualquer informação ou repasse
de recurso por parte da União no que tange à dotação de valores
específicos e suficientes para a manutenção, funcionamento
adequado e preservação do Parque Nacional Serra da Capivara,
entendeu o magistrado titular da Vara única da Subseção Judicial
de São
Raimundo Nonato, por deferir nova decisão determinando o
bloqueio nas contas da União, o que resultou na efetiva constrição
de R$ 3.814.664,46 (três milhões e oitocentos e quatorze mil e
seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
Em agosto de 2016, a Ação Civil Pública movida pela Ordem
dos Advogados do Brasil- Secção Piauí foi julgada parcialmente
procedente, cuja ementa do processo 00040327420154014004
restou consignada da seguinte forma. In verbis:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. OMISSÃO
DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO
AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS.
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAIS.
PRECEDENTES DA CORTE CONSTITUCIONAL
DA COLÔMBIA. PARQUE NACIONAL DA SERRA
DA CAPIVARA – DANO MORAL COLETIVO
AMBIENTAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER VISANDO DIRETRIZES PARA O PARNA.
LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA CAMÂRA DE
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.
Na referida sentença, o brilhante magistrado Pablo
Baldivieso, mencionou no bojo da fundamentação lançada no
referido decisum que:
o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF
nº 347 MC/DF, utilizando de precedente da Corte
Constitucional da Colômbia, definiu a possibilidade de
implementação de políticas públicas, por parte do Poder
Judiciário, desde que presentes os seguintes requisitos:
existência de um quadro de violação generalizada e
sistêmica de direitos fundamentais – causado pela inércia
ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades
públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas
transformações estruturais da atuação do Poder Público
e a atuação de uma pluralidade de autoridades podem
alterar a situação inconstitucional.
Necessário destacar que a União foi condenada a providenciar
a dotação de valores específicos e suficientes para a manutenção,

funcionamento adequado e preservação do Parque Nacional
Serra da Capivara na Tríade orçamentária (PPA, LDO, LOA) a
partir do ano de 2017.
Sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente, na
sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública em questão,
o juiz Pablo Baldivieso deixou consignado que:
Sobre o aspecto constitucional é curial assinalar o caráter
de direito fundamental da proteção ao meio ambiente,
notadamente porque o seu reconhecimento como
direito humano já começa a ser feito pelos Tribunais
Administrativos e Judiciais de vários países do mundo,
conforme decisão do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos que considerou o direito ao meio ambiente
como um direito humano através do que se adjetiva de
“proteção de rebote”.
Nesse contexto, não há dúvida de que o Poder Judiciário,
na qualidade de integrante de um dos Poderes do Estado, tem
como dever legal de fazer valer o comando contido no art.
225, da Constituição da República de 1988, cabendo ao Estado
preservar e proteger o meio ambiente em todas as suas dimensões
espaciais e temporais, sendo imprescindível o fomento da defesa
e proteção do meio ambiente.
No que tange aos recursos objeto de bloqueio judicial feito
em sede de antecipação de tutela, esta confirmada em sentença,
a efetiva liberação de tais recursos foi possível via cumprimento
provisório da sentença, postulado pela Fundação Museu do
Homem Americano
– FUMDHAM, com o aval do Ministério Público Federal,
conforme pode ser verificado no processo nº 000030284.2017.4.01.4004, em trâmite na Subseção Judiciária de São
Raimundo Nonato-PI.
O Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da lei,
entendendo pela urgente necessidade de destinação dos recursos
como forma de manter e conservar o PARNA, em razão da
situação calamitosa que o mesmo se encontrava, opinou pela
liberação parcial dos valores bloqueados para gestão conjunta
entre FUMDHAM e ICMBio, concordando com a liberação de R$
782.485,00 (setecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta
e cinco reais), parcela esta que foi executada pela FUMDHAM
com acompanhamento e fiscalização do ICMBIo.
Segundo parecer da lavra do ilustre Procurador da República,
Kelston Pinheiro Lages, lançado nos autos do cumprimento de
sentença processo nº 0000302-84.2017.4.01.4004:
(...) a situação que temos hoje é que os motivos que
ensejaram a concessão – necessidade de adoção de
medidas urgentes e definitivas para preservação e
manutenção do Parque – da tutela provisória confirmada
na sentença, persistem e se agravam com o fruir do tempo,
fato público e notório, a despeito de tais decisões. O
que fazer?
Urge então que medidas sejam tomadas por esse juízo
para afastar ou, pelos menos, minimizar essa situação de
deteriorização do PARNA, até que sejam implementadas
a decisão que resolverá de forma definitiva tal questão.
Como muito bem explanado por V.Exa., ressalta-se,
alocação de forma definitiva pela União de recursos
suficientes em seu orçamento para cumprir a sua
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obrigação leal de manter tal Unidade de Conservação.
Porém até lá, 2017, algo precisa ser feito para sanar aqueles
problemas emergenciais que estão acontecendo agora,
como bem demonstrou em lista a FUMDHAM e ICMBio.
Em decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença
supramencionado, foi determinada a liberação da quantia
pleiteada, qual seja, R$ 782.485,00(setecentos e oitenta e dois
mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). Referida parcela foi
empregada em prol do Parque, por meio de plano de trabalho,
tendo o ICMBio e Ministério Público Federal aprovado a
prestação de contas da FUMDHAM sem ressalvas.
Da referida decisão, foi interposto recurso de agravo
de instrumento por parte da UNIÃO, processo nº 001153647.2017.4.01.0000. No entanto, não há notícia de concessão
de efeito suspensivo por parte do Egrégio Tribunal Federal da
Primeira Região.
Contudo, o PARNA SERRA DA CAPIVARA continuava
em situação muito delicada, de modo que a atuação do Poder
Judiciário se fazia necessária, em razão da contínua omissão
por parte do Poder Público não somente quanto às medidas
determinadas em sentença, mas também com relação ao repasse de
aporte financeiro suficiente e regular em prol do referido parque.
Diante de tal realidade, a FUMDHAM se viu obrigada a
requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença, com
base nas necessidades do Parque apresentadas em novo plano de
trabalho, onde se buscava a liberação na ordem de R$ 1.116.990
(um milhão, cento e dezesseis mil e novecentos e noventa reais).
Mas, em razão de pontos divergentes entre os dois gestores
(FUMDHAM e ICMBio), entendeu o magistrado naquele
momento pela inviabilidade de liberação do valor pleiteado.
No entanto, após longo debate em audiência de conciliação,
ficou muito claro que havia a necessidade de que fosse garantido
o pagamento de verbas trabalhistas geradas a partir dos trabalhos
desenvolvidos em prol do Parque, entendendo o referido juízo em
liberar a quantia de R$ 108.954,15 (cento e oito mil e novecentos
e cinquenta e quatro mil e quinze centavos), pede-se vênia para
transcrever parte do r.decisum:
Não há dúvidas que as verbas que se pretende custear
são decorrentes da inércia dos requeridos em cumprir
voluntariamente a decisão liminar proferida por este Juízo,
garantindo tempestivamente os recursos necessários para
a manutenção do Parque Nacional Serra da Capivara.
A ausência de recursos no devido tempo ocasionou as
rescisões e as verbas correlatas. Vale lembrar que a decisão
em comento se encontra em pleno vigor, porquanto
inexiste a notícia de eventual ordem suspensiva emanada
da corte revisional desta primeira região.
A situação de necessidade e urgência está devidamente
configurada, porquanto já decorrido lapso considerável
desde a ocorrência das rescisões. Ademais, as verbas tem
indiscutível caráter alimentar, o que autoriza a dispensa
da caução prevista no artigo 520, inciso IV, do CPC
conforme o disposto no art. 521 do mesmo código.
Vale citar o artigo 297 do CPC/2015, o qual prevê que o juiz
poderá determinar as medidas que considerar adequadas para
efetivação da tutela provisória.
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Já o artigo 536 do mesmo diploma processual, dispõe:
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias
à satisfação do exequente.
Ressalte-se que a tutela provisória de urgência que
determinou o bloqueio no importe de R$ 3.814.664,46(três
milhões e oitocentos e quatorze mil e seiscentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e seis centavos) dos cofres do Poder
Público, foi confirmada em sede de sentença proferida nos autos
da citada Ação Civil Pública movida pela Ordem dos Advogados
do Brasil – Secção Piauí.
O efeito prático disso é que os recursos de apelação deverão
ser recebidos apenas no efeito devolutivo, o que implica dizer
que os efeitos da sentença começam a vigorar imediatamente
após a sua publicação, conforme prescreve o inciso V, do § 1º,
do artigo 1.1012 do NCPC, In verbis:
Art. 1.012. (...)
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
a sentença que:
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória.
Ademais, é sabido que § 4º do mesmo dispositivo prevê
que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o
apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano
grave ou de difícil reparação.
Em 27/04/2017, os réus (União Federal, IBAMA, ICMBIo
e IPHAN), interpuseram recurso de Apelação nº 000403274.2015.4.01.4004 junto ao TRF da 1ª Região, todavia até o
momento não há notícias quanto a eventual concessão do efeito
suspensivo pretendido pelos recorrentes.
Atualmente o cumprimento de sentença processo nº
0000302-84.2017.4.01.4004 se encontra em pleno processamento,
onde um novo plano de Trabalho em prol do PARNA SERRA
DA CAPIVARA foi apresentado pela FUMDHAM, estando
aguardando a manifestação do MPF para posterior deliberação
por parte do juízo competente.
Verifica-se, no presente caso, que mesmo diante da existência
de normas constitucionais e infraconstitucionais prevendo
diretrizes e os deveres de observância por parte do Poder Público,
este termina por insistir em ser omisso quanto ao repasse de
verbas suficiente e regular para assegurar o funcionamento
adequado, bem como a preservação do Parque Nacional Serra
da Capivara.
O renomado professor Marcelo Novelino (2015, p. 920), em
sua obra Curso de Direito Constitucional, destaca:
No Brasil, apesar de constituições anteriores terem feitas
referências a alguns temas ambientais, nenhuma tratou de
forma tão detalhada e sistematizada dos direitos e deveres
em relação ao meio ambiente como a Constituição de
1988, por certo, uma das mais avançadas do mundo em
matéria ambiental. Além de ter dedicado um capítulo

específico, a Carta de Outubro consagrou expressamente
diversos dispositivos esparsos relacionados ao tema(
CF, art.5º, LXXIII; art.23, VI; art.24, VI e VIII; art.129,
III;art.170,VI;art.174,§3º; art.186,II;art.200, VIII;
art.220,§ 3º, II).
Desse modo, em sendo verificado a omissão por parte
do Poder Público quanto aos deveres a ele impostos pela
Constituição e legislação infraconstitucional, notadamente em
tema relacionados ao meio ambiente, cabível será a intervenção
do Poder Judiciário.
Assim, decidiu a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça:
Não só a administração pública recebeu a incumbência
de criar e implementar políticas públicas necessárias
à satisfação dos fins constitucionalmente delineados,
como também, o Poder Judiciário teve sua margem de
atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo
fiel cumprimento dos objetivos constitucionais (REsp
1.041.197/MS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 16.9.2009). Confiram-se ainda: AgRg no
REsp 1.136.549/RS , Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 21.6.2010; REsp 604.725/PR , Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005;
AgRg no Ag 822.764/MG , Rel. Ministro José Delgado,
Primeira Turma, DJ 2.8.2007; AgRg no Ag 973.577/
SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19.12.2008. (REsp 1220669/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
17/04/2012, DJe 18/12/2015)
Portanto, não há dúvida de que a intervenção do Poder
Judiciário materializada por meio do bloqueio judicial de verba
Pública Federal, com o fito de assegurar a manutenção e preservação
do PARNA SERRA DA CAPIVARA, resulta em nítida forma de
implementação das políticas públicas ambientais necessárias,
sendo plenamente possível em função da forma de positivação
constitucional desse direito/dever fundamental e da importância
do mesmo em viabilizar e garantir a vida em toda a sua plenitude.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, a Constituição da República de 1988 impõe
ao Estado e à sociedade o dever de preservar e proteger o meio
ambiente em todas as suas dimensões espaciais e temporais.
Assim, as estratégias de implementação e decisões na
atualidade devem estar baseadas em uma nova racionalidade,
dotadas de uma nova força promocional que valorize os
princípios da equidade transgeracional, da justiça socioambiental
e da participação democrática.
Lembra-se que a doutrina mais atual recomenda que os
juízes atuem como agentes de mudanças sociais, na qualidade de
corresponsáveis pela atividade providencial do Estado, impondose ao Poder Judiciário o controle das omissões administrativas
e da execução das políticas públicas.
Desse modo, quanto maior o grau de vinculação da atividade
administrativa, mais intenso revela-se o controle judicial, como
ocorre nas hipóteses de restrições de direitos fundamentais,
dentre eles, o direito ao meio ambiente.

Essa função promocional do direito criado para o caso
concreto decorre do conteúdo pedagógico contido nas decisões
do Poder Judiciário, que deve promover uma nova cultura
ecológica conservacionista, estimulando comportamentos e
ações concretas em prol de um meio ambiente saudável.
O juiz é antes de tudo um cidadão, comprometido com os
novos reclamos da sociedade atual, que deve buscar no cotidiano
de sua atuação ampliar os mecanismos de acesso ao pleno
desenvolvimento humano, conferindo especial proteção aos
direitos fundamentais (sociais e individuais) previstos explícita
ou implicitamente na Constituição.
Nos termos em que o meio ambiente foi positivado na
Constituição da República de 1988, o atendimento pleno desse
dever fundamental é incumbido principalmente ao Poder Público
e deve ser materializado por intermédio de um conjunto de
políticas públicas, previstas principalmente no art. 225, § 1º.
Dentre as principais políticas públicas ambientais merecem
especial destaque: a educação ambiental; a prevenção a danos,
inclusive futuros; e a criação e gestão de espaços territoriais
especialmente protegidos, bem como a manutenção desses
espaços.
Na esfera decisória jurisdicional, deve-se ter consciência
de que são as opções do presente que irão definir a qualidade
de todas as formas de vida futura. A decisão precisa estabelecer
vínculos consistentes com o futuro e estar focada na construção
constante e persistente da sustentabilidade.
A propósito, na construção da decisão ideal para o caso
concreto, o desafio hermenêutico da jurisdição não é mais um
singelo exercício de subsunção do fato à norma, mas sim uma
intensa atividade de construção e ponderação, participativa
e dialética, que considera os imprescindíveis aportes
transdisciplinares e que projeta cautelosamente os efeitos e as
consequências da decisão para o futuro.
Na atual sociedade de risco, a jurisdição poderá contribuir
decisivamente com a consolidação de novos modelos de gestão,
governança e regulação e na construção da sustentabilidade
com mais inclusão social, prudência ambiental e respeito aos
direitos fundamentais, inclusive das futuras gerações, atuando e
controlando eventual imobilismo dos demais poderes públicos
estatais (BODNAR, 2009).
Ademais, o Poder Judiciário, enquanto guardião das
promessas democráticas e da ordem constitucional, deve sim
atuar na perspectiva intervencionista e transformadora para
a emancipação do homem na sociedade, para o seu pleno
desenvolvimento humano e para a consolidação da Justiça
Social e Ambiental.
Dentro desse contexto, se chega à conclusão de que o
entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de ser
perfeitamente possível e legítima a concessão de tutela específica
para determinar o bloqueio/liberação de valores advindas de
contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico
indispensável ou fornecimento de medicação, como meio de
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do
direito à vida e à saúde, é o mesmo que poderá/deverá ser
aplicado no presente caso, considerando que o meio ambiente
foi erigido a direito fundamental do ser humano, essencial para
dignidade da vida humana e que deve ser preservado não só
para a saúde de um, mas para a saúde de todos, bem como dos
futuros habitantes do planeta.
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RESUMO: A imunidade parlamentar garantida pela Constituição Federal assegura a liberdade do Poder Legislativo frente aos demais Poderes, e constitui-se
tema relevante, uma vez que os casos concretos apresentam dúvidas em relação à legislação vigente e ao entendimento doutrinário que não apresentam
resposta satisfatória. Em razão disso, o presente artigo tem por objetivo realizar uma análise do instituto da imunidade parlamentar com enfoque na decisão
do Supremo Tribunal Federal no Inquérito 4.781 do Distrito Federal, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, avaliando o caso que levou à prisão
em flagrante do Deputado Federal Daniel Silveira (PSL-RJ), em especial, se a prisão respeitou os princípios da imunidade parlamentar. Para a realização desse
desiderato, adotou-se a pesquisa exploratória bibliográfica, com análise dos livros e artigos científicos que tratam do tema em questão e pesquisa documental
baseada em decisões do Supremo Tribunal Federal, quanto à abordagem adotada é a qualitativa. Após análise do caso concreto pretende-se demonstrar que
quanto ao fato das alegações do parlamentar não estarem abarcadas pela imunidade material, não há dúvidas, e que com base na jurisprudência do Supremo
é possível considerar inafiançável o crime praticado pelo Parlamentar. Contudo, não restou esclarecida a questão do flagrante no caso em tela, tendo em
vista que não há legislação que respalde o entendimento adotado pelo STF. Nesse contexto fica difícil definir se a construção jurídica do relator atentou aos
limites esperados de um julgador imparcial diante de uma ausência legal, ou se ele ultrapassou esses limites.
Palavras-chave: Imunidade Parlamentar; Prisão; Supremo Tribunal Federal.
ABSTRACT: The parliamentary immunity guaranteed by the Federal Constitution ensures the freedom of the Legislative Power in relation to the other Powers,
and constitutes a relevant issue, since the concrete cases present doubts regarding the current legislation and the doctrinal understanding that do not present a
satisfactory answer. For this reason, this article aims to carry out an analysis of the institute of parliamentary immunity focusing on the decision of the Brazilian
Supreme Court in Inquiry 4,781 of the Federal District, under the rapporteurship of Justice Alexandre de Moraes, evaluating the case that led to the arrest of the
Federal Deputy Daniel Silveira (PSL-RJ), in particular, if the arrest complied with the principles of parliamentary immunity. To carry out this desideratum, an
exploratory bibliographical research was adopted, with analysis of books and scientific articles dealing with the subject in question and documentary research
based on decisions of the Brazil’s Supreme Court, regarding the adopted approach is qualitative. After analyzing the specific case, it is intended to demonstrate
that as to the fact that the parliamentarian’s allegations are not covered by material immunity, there is no doubt, and that, based on the Brazilian Supreme Court’s
jurisprudence, it is possible to consider the crime committed by the Parliamentarian unbailable. However, the question of the flagrante delicto in the present case
was not clarified, considering that there is no legislation that supports the understanding adopted by the Brazil’s Supreme Court. In this context, it is difficult
to define whether the legal structure of the rapporteur paid attention to the limits expected of an impartial judge in the face of a legal absence, or whether he
exceeded these limits.
Keywords: Parliamentary Immunity. Prison. Brazilian Supreme Court.

1 INTRODUÇÃO

A

imunidade parlamentar é uma prerrogativa constitucional
que visa assegurar a liberdade do Poder Legislativo frente
aos Poderes Executivo e Judiciário, e constitui tema
que suscita diversos debates. Uma vez que os casos concretos

apresentam dúvidas para as quais a legislação vigente e o
entendimento doutrinário não apresentam resposta satisfatória.
Desse modo fica ao encargo do Poder Judiciário, em especial
do Supremo Tribunal Federal, guardião legal da Constituição,
resolver as problemáticas apresentadas e definir os limites e
extensões da imunidade parlamentar.
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Em razão disso, o presente estudo tem como objetivo fazer
uma análise do instituto da imunidade parlamentar com enfoque
na decisão do Supremo Tribunal Federal no Inquérito 4.781
do Distrito Federal, sob a relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, avaliando o caso que levou à prisão em flagrante do
Deputado Federal Daniel Silveira (PSL-RJ), notadamente, se a
prisão respeitou a imunidade parlamentar.
Cumpre esclarecer que o trabalho aqui desenvolvido não
tem cunho político, ideológico muito menos partidário, mas
constitui-se em estudo de natureza jurídico-científica, visando
analisar aspectos constitucionais do instituto da imunidade
parlamentar e aspectos jurídicos que subsidiaram a decisão do
Supremo Tribunal Federal.
A metodologia utilizada para a estruturação deste artigo foi a
abordagem qualitativa sendo feita uma pesquisa exploratória teórica,
mais especificamente a pesquisa bibliográfica, com análise de livros
e artigos científicos que tratam do tema em questão e pesquisa
documental baseada em decisões do Supremo Tribunal Federal.
O presente estudo apresenta a seguinte estrutura: uma
análise histórica acerca da evolução do instituto das imunidades
parlamentares nas constituições brasileiras; em seguida
são feitas considerações acerca da divisão do instituto em
imunidade material e imunidade formal, usando como base a
Constituição Federal de 1988, entendimentos de doutrinadores
e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; posteriormente
uma seção com a apresentação do Inquérito 4.781/DF, explicando
os detalhes mais relevantes, e a análise dos aspectos jurídicos
da prisão frente o instituto da imunidade parlamentar. Por
fim, serão apresentadas as considerações finais acerca do tema
estudado no presente trabalho.

2 IMUNIDADES PARLAMENTARES
A criação das imunidades parlamentares como princípio da
defesa da livre existência e independência do Parlamento tem sua
origem no sistema constitucional inglês, através da proclamação
dos princípios da freedom of speach (liberdade de palavra) e da
freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of
Rights de 1688, os quais estabelecem que a liberdade de expressão
e de debate, ou ainda de troca de opiniões no Parlamento não
pode ser impedida ou posta em questão em qualquer corte ou
lugar fora do Parlamento (MORAES, 2017).
Percebe-se como o instituto da imunidade parlamentar
tem raízes antigas, e no intuito de melhor compreender como
ele foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio e aplicado
ao longo do tempo, far-se-á uma breve análise de sua evolução
nas Constituições Brasileiras.
2.1 Evolução nas Constituições Brasileiras
No ordenamento jurídico brasileiro é possível perceber que
a imunidade parlamentar se faz presente desde a Constituição do
Império, outorgada em 1824, que nos seus artigos 26 a 28 trouxe
a imunidade por palavras e votos, enquanto no desempenho das
funções do Parlamento (imunidade material), e o impedimento
de prisão (imunidade formal), salvo flagrante delito, e desde
que a Câmara de origem fornecesse a competente autorização
(BRASIL, 1824).
Com o advento da República foi promulgada uma nova
Constituição em 1891, que tratou do tema em seus artigos 19 e
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20, onde assegurou a imunidade material e a imunidade formal,
e inovou ao restringir a possibilidade de prisão apenas ao caso
de flagrante delito por crime inafiançável, contudo, manteve
a necessidade de licença prévia da respectiva casa legislativa
(BRASIL, 1891).
Na sequência veio a Constituição de 1934 que tratou do
instituto da imunidade parlamentar nos artigos 31 e 32, ela
manteve a exceção à imunidade formal apenas no caso de
flagrante de crime inafiançável, e estendeu a imunidade aos
suplentes (BRASIL, 1934). Devido ao momento histórico
delicado que o Brasil vivenciava tal constituição teve um breve
período de existência, sendo substituída pela Constituição de
1937, do Estado Novo de Getúlio Vargas.
A Constituição de 1937 nos seus artigos 42 e 43 tratou das
imunidades, dispondo que durante o prazo em que estivesse
funcionando o Parlamento, nenhum de seus membros poderia
ser preso ou processado criminalmente, sem licença da respectiva
Câmara, salvo caso de flagrante de crime inafiançável. Ademais,
os membros do Parlamento Nacional somente responderiam
pelas suas opiniões e votos emitidos no exercício de suas funções,
perante sua respectiva Câmara. Contudo, não estariam, isentos
de responsabilidade civil e criminal por difamação, calúnia,
injúria, ultraje à moral pública ou provocação pública ao crime
(BRASIL, 1937).
Após esse período foi promulgada a Constituição de 1946
que procurou instaurar o Estado Democrático de Direito
(ARAGÃO, 2007), e cuidou das imunidades nos artigos 44 e 45,
definindo a imunidade material desde a expedição do diploma
até a inauguração da legislatura seguinte, e que os membros do
Congresso Nacional não poderiam ser presos, salvo em flagrante
de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem
prévia licença de sua Câmara. No caso de flagrante de crime
inafiançável, os autos seriam remetidos, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, à Câmara respectiva para que fosse resolvido sobre a
prisão e autorizada, ou não, a formação de culpa (BRASIL, 1946).
Seguindo a linha do tempo tem-se outro momento delicado
da história brasileira, o período da Ditadura Militar, no qual
foi elaborada a Constituição de 1967, que no artigo 34 traz as
imunidades material e formal, excetuando a prisão no caso de
flagrante de crime inafiançável e a necessidade prévia de licença
da respectiva Câmara para processo criminal do parlamentar.
Mas destaca-se que o diploma supramencionado trouxe a
possibilidade de ser obtida licença tácita, in verbis:
Se no prazo de noventa dias, a contar do recebimento,
a respectiva Câmara não deliberar sobre o pedido de
licença, será este incluído automaticamente em Ordem
do Dia e nesta permanecerá durante quinze sessões
ordinárias consecutivas, tendo-se como concedida a
licença se, nesse prazo, não ocorrer deliberação (BRASIL,
1967).
Ainda analisando o supracitado diploma, o artigo 151
estabeleceu que o titular de mandato eletivo federal, ao abusar
dos direitos individuais e dos direitos políticos para atentar contra
a ordem democrática ou praticar corrupção, estaria sujeito à
suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 2 (dois) a 10
(dez) anos, entretanto, tal punição sujeitava-se à representação
do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal
Federal (BRASIL, 1967).

Cumpre ressaltar que a Constituição de 1967 foi alterada pela
Emenda nº 1, de 1969, e, posteriormente, pela Emenda nº 11, de
1978, com isso passou-se a prever que como regra os deputados
e senadores seriam invioláveis no exercício do mandato, por suas
opiniões, palavras e votos, porém, excepcionalmente poderiam
ser responsabilizados, no caso de crime contra a Segurança
Nacional (MORAES, 2017).
Na sequência tem-se a atual Constituição Federal que
foi promulgada em 1998, marcada por um processo de
redemocratização do país, e no seu texto original cuidou das
imunidades material e formal no artigo 53, caput e §§ 1º a 3º.
Dispondo que os deputados e senadores seriam invioláveis por
suas palavras, opiniões e votos; e desde a expedição do diploma
não poderiam ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável;
não podendo ser processados criminalmente, sem prévia licença
de sua Casa Legislativa (BRASIL, 1988).
A Carta Política disciplinava ainda que, no caso de flagrante
de crime inafiançável, os autos seriam remetidos, dentro de vinte
e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da
maioria de seus membros, resolvesse sobre a prisão e autorizasse,
ou não, a formação de culpa (BRASIL, 1988). Importante ressaltar
que a imunidade é inerente ao cargo, sendo assim, não pode ser
objeto de renúncia por parlamentares enquanto no exercício do
mandato (BRASIL, 1988).
Ocorre que em 2001 foi promulgada a Emenda Constitucional
nº 35 que alterou a redação do artigo 53, in verbis:
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil
e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras
e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
35, de 2001)
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado,
por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo
Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que,
por iniciativa de partido político nela representado e
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a
decisão final, sustar o andamento da ação. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa
respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco
dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas
que lhes confiaram ou deles receberam informações.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de
2001)
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de
2001)
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros
da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis
com a execução da medida. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001) (BRASIL, 1998) (Grifo
nosso).
Com a retrocitada emenda tem-se mudanças no instituto
das imunidades e em especial da imunidade formal. A primeira
alteração diz respeito imunidade formal que passou a ser definida
como inviolabilidade, civil e penal, por “quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos”, situação que reforça a imunidade
material, e que será melhor discutida no tópico da imunidade
material.
Em relação à imunidade formal houve alteração substancial
promovida pela referida emenda, uma vez que não se exige mais
licença prévia da respectiva Casa Legislativa para processar o
parlamentar federal após a diplomação. O novo procedimento
prevê que recebida a denúncia pelo Supremo, este dará ciência
à respectiva casa para que decida acerca da possibilidade de
sustar o andamento da ação penal, no prazo improrrogável de 45
(quarenta e cinco) dias (BRASIL, 1988). Essas mudanças serão
analisadas com mais detalhes na seção referente à imunidade
formal.
Após essa breve análise da evolução do texto constitucional
brasileiro percebe-se que, independente do momento histórico
vivenciado, o constituinte originário procurou trazer as
imunidades parlamentares, posto que são verdadeira condição
de independência do Poder Legislativo em face dos demais
poderes (MORAES, 2017).
2.2 Imunidade Material
A imunidade material dos parlamentares no âmbito federal é
trazida no caput do artigo 53 da CF, e assegura a inviolabilidade
por “quaisquer de suas palavras, opiniões e votos”, civil e
penalmente (BRASIL, 1988). Significa que não há que se falar
no cometimento de crimes contra a honra e nem de indenização
moral pelo que foi dito no exercício das atividades parlamentares.
Na esfera Estadual, o artigo 27, § 1º da CF estabelece a
imunidade material para os Deputados Estaduais. Em relação
ao Distrito Federal o artigo 32, § 3º do referido diploma afirma
que se aplica aos Deputados Distritais as disposições do artigo
27 (BRASIL, 1988). No âmbito Municipal o artigo 29, VIII da
referida norma trata dessa prerrogativa para os Vereadores, e
restringe às manifestações proferidas “no exercício do mandato
e na circunscrição do Município” (BRASIL, 1988).
No tocante à natureza jurídica do instituto o autor Jorge
Kuranaka (2002, p. 117) explica que ela consiste em uma isenção
de responsabilidade de “índole jurídico-constitucional, servindo
a razões político-constitucionais de liberdade e representação
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da sociedade”. Segundo o mesmo autor “Eloy García sustenta a
natureza política e não jurídica desta modalidade de garantia”
(KURANAKA, 2002, p. 117).
A inviolabilidade material deve ser analisada em dois
momentos: as manifestações feitas no recinto da Casa Legislativa
e as manifestações realizadas fora desse ambiente. Em relação ao
primeiro caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que as manifestações proferidas na sede do Poder
Legislativo não admitem análise do conteúdo, sendo acobertadas
pela inviolabilidade. Conforme se depreende do pronunciamento
no Inquérito 1.958-5/AC:
A palavra “inviolabilidade” significa intocabilidade,
intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento
de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de
natureza material e decorre da função parlamentar,
porque em jogo a representatividade do povo. O art.
53 da CF, com a redação da Emenda 35, não reeditou
a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista
no art. 32 da EC 1, de 1969. Assim, é de se distinguir
as situações em que as supostas ofensas são proferidas
dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas
ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da
chamada “conexão com o exercício do mandato ou com
a condição parlamentar” (Inq. 390 e Inq. 1.710). Para os
pronunciamentos feitos no interior das casas legislativas
não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a
conexão com o mandato, dado que acobertadas com o
manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria
Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais
excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o
discurso se deu no plenário da Assembleia Legislativa,
estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por
outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo
acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada
manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera
extensão da imunidade material.
[Inq. 1.958, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 29-10-2003,
P, DJ de 18-2-2005. ]
= Inq 2.295, rel. p/ o ac. min. Menezes Direito, j. 23-102008, P, DJE de 5-6-2009
Vide Inq 3.932 e Pet 5.243, rel. min. Luiz Fux, j. 21-62016, 1ª T, DJE de 9-9-2016. (Grifo nosso).
Em relação às manifestações fora do recinto parlamentar
o doutrinador Jorge Krieger (2004) leciona que a proteção da
imunidade material incide também sobre as ações praticadas
pelo parlamentar fora do espaço destinado para sua atividade
e possui eficácia temporal permanente ou absoluta de caráter
perpétuo, pois pressupondo a inexistência da infração penal,
mesmo após o fim do mandato, o parlamentar não poderá ser
investigado, incriminado ou responsabilizado pelas suas palavras.
Mas há de se destacar que para o ato ser abarcado pela
imunidade material deve ser comprovada a relação intrínseca
entre a manifestação e o exercício da atividade parlamentar,
conforme demonstra o entendimento do STF no julgamento
da Petição 5.705/DF:
O animus difamandi conduz, nesta fase, ao recebimento
da queixa-crime. a) A imunidade parlamentar material
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cobra, para sua incidência no momento do recebimento
da denúncia, a constatação, primo ictu occuli, do liame
direto entre o fato apontado como crime contra a honra
e o exercício do mandato parlamentar, pelo ofensor. A
liberdade de opinião e manifestação do parlamentar,
ratione muneris, impõe contornos à imunidade
material, nos limites estritamente necessários à defesa
do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio
republicano que norteia a CF. A imunidade parlamentar
material, estabelecida para fins de proteção republicana ao
livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares
o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso
ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação,
com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à
reputação de terceiros. Consectariamente, cuidandose de manifestação veiculada por meio de ampla
divulgação (rede social), destituída, ao menos numa
análise prelibatória, de relação intrínseca com o livre
exercício da função parlamentar, deve ser afastada a
incidência da imunidade prevista no art. 53 da CF.
[Pet 5.705, rel. min. Luiz Fux, j. 5-9-2017, 1ª T, DJE de
13-10-2017. ] (Grifo nosso).
Percebe-se assim que o STF adota a doutrina moderada
acerca da imunidade, buscando evitar “corporativismos e
atrelando a aplicação da imunidade à função política exercida
pelo congressista, não admitindo que o instituto sirva como
escudo para práticas abusivas” (NUNES; OLIVEIRA; STRECK,
2013, p. 1.072).
Ademais a garantia de imunidade material se estende às
“entrevistas jornalísticas, a transmissão, para a imprensa, do
conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos
nas Casas Legislativas e as declarações feitas aos meios de
comunicação social”, como se depreende dessa decisão do STF
em sede de Agravo Regimental:
A cláusula de inviolabilidade constitucional, que
impede a responsabilização penal e/ou civil do
membro do Congresso Nacional, por suas palavras,
opiniões e votos, também abrange, sob seu manto
protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão,
para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos
ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e
as declarações feitas aos meios de comunicação social,
eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao
desempenho do mandato – qualificam-se como natural
projeção do exercício das atividades parlamentares. [Inq
2.332 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 10-2-2011, P, DJE
de 1º-3- 2011. ] (Grifo nosso).
Há que se destacar que a imunidade material não resguarda
o parlamentar contra eventuais penalidades disciplinares que
possam ser a ele aplicadas pela respectiva Casa Legislativa.
Nesse sentido é o que dispõe o artigo 55, § 1º da CF ao
considerar incompatível com o decoro parlamentar o “abuso
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional”
(BRASIL, 1988).
Com isso percebe-se que a imunidade material é uma
prerrogativa conferida aos parlamentares e tem por objetivo
primordial possibilitar o livre desempenho de suas atividades

legislativas (MORAES, 2017), e não deve ser interpretado como
um escudo que permite proferir agressões deliberadas.
2.3 Imunidade Formal
A imunidade formal é tratada nos parágrafos do artigo 53
da CF e assegura aos deputados federais e senadores que, desde
a expedição do diploma, ficam eles submetidos a julgamento
perante o STF. Além da garantia de não ser preso salvo flagrante
de crime inafiançável, e ainda a possibilidade da Casa Legislativa
ao qual o parlamentar pertence, sustar o andamento do processo,
na hipótese da denúncia recebida decorrer de crime ocorrido
após a diplomação (BRASIL, 1988).
No tocante ao foro especial por prerrogativa de função, que
abrange as infrações penais cometidas no mandato e em relação
à função, há que se destacar que a infração abrangida deve conter
relação com o mandato e ser de certa forma ligada ao exercício
deste. De acordo com o entendimento consignado na decisão
do STF, no Agravo Regimental na Petição 7.990/DF, ipsis litteris:
Parlamentar – prerrogativa de foro – alcance. A
competência do Supremo Tribunal Federal, considerada
prática de crime comum, pressupõe delito cometido
no exercício do mandato e a este, de alguma forma,
ligado. Mandato parlamentar – licença – prerrogativa
de função – insubsistência. A superveniência de licença
do parlamentar para o desempenho de cargo diverso
daquele gerador da prerrogativa de função torna
insubsistente a competência do Supremo, considerada
a ausência de vinculação do delito com o cargo atualmente
desempenhado. (Pet 7.990 AgR, rel. min. Marco Aurélio,
j. 18-8-2020, 1ª Turma, DJE 4-12-2020) (Grifo nosso).
Ademais é importante salientar que, quando o parlamentar,
réu de um processo, deixar de ocupar o cargo que assegura a
prerrogativa de foro, o processo deve ser remetido para a primeira
instância. No entanto, o STF fixou a conclusão da instrução
judicial como um marco processual que permite a perpetuação
de sua competência, ou seja, o processo não será deslocado para
juízo de primeiro grau, como assentado na Ação Penal 606/MG:
A renúncia de parlamentar, após o final da instrução,
não acarreta a perda de competência do STF. Superação
da jurisprudência anterior. Havendo a renúncia ocorrido
anteriormente ao final da instrução, declina-se da
competência para o juízo de primeiro grau. [AP 606
QO, rel. min. Roberto Barroso, j. 12-8-2014, 1ª T, DJE
de 18-9-2014.] (Grifo nosso).
Destaca-se que essa prerrogativa abrange todas as
modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos
eleitorais e alcançando, até mesmo, as próprias contravenções
penais (PACELLI, 2018), prevalecendo, inclusive, sobre a
competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes
dolosos contra a vida.
É válido mencionar que o foro especial por prerrogativa de
função é estendido ao suplente de Deputado Federal ou Senador
Federal enquanto ele permanecer no exercício das funções
legislativas, segundo a linha de raciocínio explicada pelo STF
no Agravo Regimental no Inquérito 2.421-0/MS:

A prerrogativa de foro conferida aos membros do
Congresso Nacional, vinculada à liberdade máxima
necessária ao bom desempenho do ofício legislativo,
estende-se ao suplente respectivo apenas durante o
período em que este permanecer no efetivo exercício da
atividade parlamentar. Assim, o retorno do deputado
ou do senador titular às funções normais implica a
perda, pelo suplente, do direito de ser investigado,
processado e julgado no STF.
[Inq 2.421 AgR, rel. min. Menezes Direito, j. 14-2-2008,
P, DJE de 4-4-2008. ] (Grifo nosso).
Em se tratando de prisão em flagrante por crime inafiançável,
a Constituição determina ainda que os autos serão remetidos
à Casa respectiva dentro de 24 horas, para que por voto da
maioria de seus membros delibere sobre a prisão (BRASIL, 1998).
Ressalta-se que o STF fixou entendimento na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.526/DF que o Poder Judiciário pode
aplicar medidas cautelares por autoridade própria, e remeter os
autos para a casa respectiva:
O Poder Judiciário dispõe de competência para impor
aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas
cautelares a que se refere o art. 319 do CPP, seja em
substituição de prisão em flagrante delito por crime
inafiançável, por constituírem medidas individuais
e específicas menos gravosas; seja autonomamente,
em circunstâncias de excepcional gravidade. Os autos
da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou
a decisão judicial de imposição de medidas cautelares
que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno
e regular exercício do mandato parlamentar e de suas
funções legislativas, serão remetidos dentro de 24 horas
a Casa respectiva, nos termos do § 2º do art. 53 da CF
para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar.
[ADI 5.526, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j.
11-10-2017, P, DJE de 7-8-2018. ] (Grifo nosso).
Cumpre salientar que o STF tem entendimento construído no
sentido de ser possível a prisão de parlamentar após condenação
penal transitada em julgado, mesmo que ele ainda não tenha
perdido o mandato:
O Min. Teori Zavascki acrescentou que não procederia a
alegação de ofensa ao art. 53, § 2º, da CF. Afirmou que o
dispositivo preservaria, no que diz respeito às imunidades
reconhecidas aos parlamentares federais, a regra segundo
a qual, no âmbito das prisões cautelares, somente se
admitiria a modalidade de prisão em flagrante, decorrente
de crime inafiançável. Afirmou que nesse preceito
não se compreenderia a prisão resultante de sentença
condenatória transitada em julgado. Destacou que a
incoercibilidade pessoal dos congressistas configuraria
garantia de natureza relativa. Assim, ainda que pendente
a deliberação, pela casa legislativa correspondente,
sobre a perda de mandato parlamentar do condenado
por sentença com trânsito em julgado (CF, art. 55, § 2º),
não haveria empecilho a que o Judiciário promovesse
a execução da pena privativa de liberdade imposta.
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(STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, rel.
Min. Cármen Lúcia, 26/6/2013 (Info 712) (Grifo nosso).
No que diz respeito à possibilidade de suspensão do processo
criminal contra o parlamentar o texto da Carta Magna no § 2º do
artigo 53 estabelece que recebida a denúncia por crime ocorrido
após a diplomação o STF dará “ciência à Casa respectiva, que,
por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto
da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar
o andamento da ação” (BRASIL, 1998).
Há de se destacar que nos termos do § 4º do artigo
supramencionado, a Casa Legislativa terá 45 dias para apreciar
o pedido de sustação recebido pela Mesa Diretora, prazo este
improrrogável (BRASIL, 1998). E na eventualidade do prazo
escoar sem apreciação do pedido de suspensão não haverá óbice
ao exame de pedido posterior. Por sua vez o § 5º do mesmo
dispositivo esclarece que a sustação do processo suspende a
prescrição pelo tempo que durar o mandato (BRASIL, 1998).
Há que se observar que a imunidade formal não deve
ser entendida como um privilégio pessoal ou um incentivo à
impunidade, conforme entendimento do STF no julgamento
do Habeas Corpus nº 89.417/RO:
(...) a norma constitucional que cuida da imunidade
parlamentar e da proibição de sua prisão, ressalvada a
hipótese prevista na regra antes mencionada, não pode
ser tomada em sua literalidade, menos ainda excluída
do sistema constitucional, como se apenas aquela regra
existisse, sem qualquer vinculação com os princípios
que a determinam e com os fins a que ela se destina.
(...) a Constituição não diferencia o parlamentar para
privilegiá-lo. Distingue-o e torna-o imune ao processo
judicial e até mesmo à prisão para que os princípios do
Estado Democrático da República sejam cumpridos;
jamais para que eles sejam desvirtuados. Afinal, o que
se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa é
incompatível com a Democracia, com a República e com
o próprio princípio do Estado de Direito. (HC 89417/
RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.8.2006. (HC-89417)
(Grifo nosso).
Quanto à natureza jurídica dessa imunidade, Kuranaka
(2002) entende que é de cunho processual, uma vez que permite
à Casa Legislativa a sustação do andamento da ação penal,
condicionada à iniciativa de partido político e ao voto da
maioria de seus membros. De forma que é possível atrasar o
processo criminal contra o parlamentar, postergando-o para
após o término do seu mandato. Cabe ressaltar que diferente
da imunidade material a imunidade formal não tem o condão
de afastar a ilicitude da conduta praticada pelo parlamentar.
Em relação ao foro privilegiado no âmbito dos Estados e
Distrito Federal, seus parlamentares serão julgados perante o
Tribunal de Justiça competente, nos termos das respectivas
Constituições Estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Insta salientar que a prerrogativa concedido a tais parlamentares
não se sobrepõe à competência do Tribunal do Júri. Ademais, os
Deputados Estaduais e Distritais são julgados perante o Tribunal
Regional Eleitoral, por crimes eleitorais, ou pelo Tribunal
Regional Federal, quando acusados de algum crime abrangido
pela competência prevista no artigo 109 da CF (BRASIL, 1988).
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Na esfera Municipal os Vereadores não possuem foro especial
por prerrogativa de função.
Com base no exposto percebe-se que a imunidade formal tem
o intuito de proteger o parlamentar de processos tendenciosos ou
prisões arbitrárias (KRIEGER, 2004), uma vez que assegura ao
membro do Poder Legislativo no gozo de mandato um conjunto
de regras diferenciadas para ser processado e preso.

3 ANÁLISE DO CASO DO DEPUTADO FEDERAL
DANIEL SILVEIRA (PSL-RJ)
No dia 14 de março de 2019 foi aberto o Inquérito nº
4.781/ DF com a finalidade de investigar a existência de notícias
fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações
investidas de “animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que
atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal
Federal, de seus membros e familiares” (INQ 4781 / DF).
É válido destacar que o Inquérito foi alvo de questionamentos
acerca de sua constitucionalidade, uma vez que ele foi
determinado de ofício pelo presidente do STF, o Ministro Dias
Toffoli, ademais ele designou o Ministro Alexandre de Morais
como relator. No entanto, em sede de ADPF o STF entendeu
pela constitucionalidade do mesmo:
O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido
formulado em arguição de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF), em que se discutia a
constitucionalidade da instauração de inquérito pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), realizada com o intuito
de apurar a existência de notícias fraudulentas (fake
news), denunciações caluniosas, ameaças e atos que
podem configurar crimes contra a honra e atingir a
honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros
e familiares. Por conseguinte, a Corte declarou a
constitucionalidade da Portaria GP 69/2019, que
instaurou o referido inquérito, e a constitucionalidade
do art. 43 (1) do Regimento Interno do STF (RISTF),
que lhe serviu de fundamento legal. STF. Plenário.
ADPF 572 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
17 e 18/6/2020. (Grifo nosso).
Em 16 de fevereiro de 2021, no curso do Inquérito, o
Ministro Alexandre de Morais na figura de relator determinou
a prisão preventiva do Deputado Federal Daniel Silveira (PSLRJ) com base no artigo 312 do Código de Processo Penal e na
situação de flagrância, determinou ainda ser a prisão insuscetível
de fiança conforme o artigo 324, IV do supracitado diploma.
O suposto ilícito ocorreu em um vídeo postado pelo Deputado
no canal do Youtube “Política Play”, e nele o referido deputado:
(...) além de atacar frontalmente os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, por meio de diversas
ameaças e ofensas à honra, expressamente propaga a
adoção de medidas antidemocráticas contra o Supremo
Tribunal Federal, defendendo o AI-5; inclusive com a
substituição imediata de todos os Ministros, bem como
instigando a adoção de medidas violentas contra a
vida e segurança dos mesmos, em clara afronta aos
princípios democráticos, republicanos e da separação
de poderes. (STF, Inq. 4781/DF). (Grifo nosso).

Em razão disso o parlamentar é acusado da prática de crimes
previstos na Lei de Segurança Nacional, lei nº 7.170/83, mais
especificamente os artigos 17, 18, 22, incisos I e IV, 23, incisos
I, II e IV e 26, litteris:
Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou
grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado
de Direito.
Pena: reclusão, de 3 a 15 anos.
Parágrafo único.- Se do fato resulta lesão corporal grave, a
pena aumenta-se até a metade; se resulta morte, aumentase até o dobro.
Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou
grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes
da União ou dos Estados.
Pena: reclusão, de 2 a 6 anos.
Art. 22 - Fazer, em público, propaganda:
I - de processos violentos ou ilegais para alteração da
ordem política ou social; (...)
IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Pena:
detenção, de 1 a 4 anos.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço quando a
propaganda for feita em local de trabalho ou por meio
de rádio ou televisão.
Art. 23 - Incitar:
I - à subversão da ordem política ou social;
II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas
e as classes sociais ou as instituições civis;
(...)
IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.
Art. 26 - Caluniar ou difamar o Presidente da República,
o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do
Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido
como crime ou fato ofensivo à reputação.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.
Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem,
conhecendo o caráter ilícito da imputação, a propala
ou divulga. (BRASIL, 1983).
O relator argumentou que conforme os artigos 5º, XLIV; 34,
incisos III e IV a Constituição Federal veda a propagação de ideias
contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático,
e a realização de manifestações nas redes sociais “visando o
rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas
pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, artigo 60,
§4º), com a consequente, instalação do arbítrio” (STF, Inq. 4781/
DF).
Para a caracterização da flagrância a decisão levou em
consideração o fato de as ofensas terem sido perpetradas
mediante vídeo veiculado na rede mundial de computadores e por
isso “encontra-se em infração permanente e consequentemente
em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão
em flagrante” (STF, Inq. 4781/DF).
Cumpre destacar que além da imediata prisão do Deputado
ficou determinado que se oficiasse a plataforma digital Youtube
para que procedesse à imediata retirada da disponibilização do
vídeo, ficando cominada multa diária de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) (STF, Inq. 4781/DF).
Ademais, a decisão destaca que houve reiteração das condutas

por parte do parlamentar o que se demonstra extremamente
grave, “pois atentatório ao Estado Democrático de Direito
brasileiro e suas Instituições republicanas” (STF, Inq. 4781/
DF), e desse modo ficaria restaria demonstrado a necessidade
de adotar medidas enérgicas.
Em decisão unânime o Plenário do STF manteve a decisão
de prisão em flagrante, e seguindo o procedimento do artigo 53,
§2º da CF, o processo foi remetido à Câmara dos Deputados, para
ser decidido sobre a manutenção da prisão, por maioria dos votos
de seus membros. Em Sessão Deliberativa Extraordinária o Pleno
da Câmara votou pela manutenção da prisão, dos 497 votantes,
364 votaram a favor, 130 votaram contra e 3 se abstiveram.
Após esse relato dos fatos ocorridos e das medidas adotadas
pelo STF, cumpre analisar criticamente os aspectos jurídicos
do caso em apreço, com atenção especial aos argumentos
apresentados pelo relator para permitir afastar a imunidade
parlamentar formal.
A princípio é necessário observar que os pronunciamentos
feitos pelo parlamentar e divulgados na internet não são
protegidos pela imunidade material, em razão de não terem
conexão com o exercício do mandato, consoante julgado do STF:
(...) o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no
momento em que proferiu as declarações não afasta
a possibilidade de cometimento de crimes contra a
honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo
próprio parlamentar na Internet. (...) a inviolabilidade
material somente abarca as declarações que apresentem
nexo direto e evidente com o exercício das funções
parlamentares. (...) O Parlamento é o local por excelência
para o livre mercado de ideias – não para o livre
mercado de ofensas. A liberdade de expressão política
dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter
nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar
na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação
com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir
discursos de ódio, violência e discriminação. [PET
7.174, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 10-3-2020, 1ª
T, Informativo 969. ] (Grifo nosso).
Em relação à imunidade formal, há que se observar que a
prisão foi decretada como flagrante e insuscetível de fiança. O
artigo 302 do Código de Processo Penal considera flagrante delito
quando alguém está cometendo crime, acaba de cometê-lo, é
perseguido logo após cometê- lo, ou ainda é encontrado com
objetos que façam presumir a autoria do crime (BRASIL, 1941).
O que não ocorre no caso em análise, no entanto, o ministro
Alexandre de Moraes considerou o fato de o vídeo ser veiculado
na internet tornaria a “infração permanente e consequentemente
em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão
em flagrante” (STF, Inq. 4781/DF).
A princípio é necessário fazer a distinção entre crime
permanente e crime instantâneo, considera-se permanente
aquele cuja consumação se protrai durante o intervalo de
tempo em que o agente pratica o núcleo do tipo legal. “O crime
permanente contrapõe-se ao crime instantâneo, porquanto neste
a consumação ocorre com a prática do verbo descrito no tipo e
o que vier depois é desenvolvimento natural da conduta” (DE
BEM e MARTINELLI, 2021, p.414).
Com relação ao elemento subjetivo dos crimes permanentes
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destaca-se que a “permanência decorre de um non facere
quod debetur, pelo que o agente está, sem sombra de dúvida,
desobedecendo à norma que o manda remover a situação
antijurídica que criou. O agente deve, assim, ter a possibilidade de
alterar essa situação ilícita” (MARQUES, 1997, p. 366). E há que se
observar que uma vez que um vídeo é disponibilizado na internet
o autor dele não tem como alterar essa situação, considerando
que existe a possibilidade de terceiros armazenarem o vídeo e
reproduzi-lo depois.
Levando-se em consideração que o ordenamento jurídico
brasileiro vigente não possui previsão acerca do fato de um
vídeo estar disponível na internet tornar a conduta nele
praticada em uma conduta permanente, pode-se perceber que
a decisão no caso em estudo é inovadora. Contudo, ela abre
um precedente temerário, uma vez que atribuir a classificação
de crime permanente aos crimes praticados por um conteúdo
divulgado na internet equivale a transformar tais crimes em
algo imorredouro.
Percebe-se que não é possível definir de plano se essa
construção do STF de considerar o crime permanente está
dentro do esperado de um julgador ao se deparar com uma
situação para a qual não há lei específica, ou se no caso em
análise o Ministro foi além e invadiu a competência legislativa.
Quanto à insuscetibilidade de fiança o artigo 324, IV do
CPP afirma que não será concedida fiança quando presentes
os motivos que autorizam prisão em flagrante (BRASIL, 1941).
Ademais o artigo 312, caput, da supramencionada norma
estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada como
“garantia da ordem pública” (BRASIL, 1941). No caso em
análise o relator entendeu que “a prática das referidas condutas
criminosas atenta diretamente contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático” (Inq. 4.781/DF).
E o STF tem entendimento no sentido de ser possível
determinar a inafiançabilidade com base na situação concreta e
nas disposições legais sobre a fiança, como ocorreu na decretação
da prisão em flagrante do Senador da República Delcídio do
Amaral (STF, AC 4039, Rel. Min. Teori Zavascki).
Assim, percebe-se que não há dúvidas quanto ao fato
de as alegações do parlamentar não estarem abarcadas pela
imunidade material, e que com base na jurisprudência do STF
é possível considerar o caso insuscetível de fiança, contudo,
restam dúvidas em relação à situação que em tese configura o
flagrante delito do presente caso. Nesse contexto, não é possível
afirmar categoricamente se a prisão respeitou a imunidade
formal e foi constitucional, uma vez que restam dúvidas sobre
a efetiva existência dos fatos que configuram o flagrante delito
exigido pelo legislador.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo foi elaborado com o objetivo de ser
uma análise acerca do instituto constitucional da imunidade
parlamentar, com enfoque na decisão do Supremo Tribunal
Federal que decretou a prisão em flagrante do Deputado Federal
Daniel Silveira no curso do Inquérito 4.781/DF, avaliando os
aspectos jurídicos do caso e se houve respeito à imunidade
parlamentar.
A princípio foi feita uma análise do tratamento dispensado
ao instituto da imunidade parlamentar pelas Constituições
brasileiras culminando com a Emenda Constitucional nº35/2001.
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Em tópico seguinte foi apresentada a imunidade material
que assegura aos parlamentares a inviolabilidade, por quaisquer
de suas palavras, opiniões e votos, desde que haja pertinência
com o exercício do mandato. Isso porque a imunidade não deve
ser interpretada fora do escopo constitucional de preservar a
atuação dos parlamentares como membros do Poder Legislativo.
Na sequência foi analisado a imunidade formal que se
traduz na garantia aos deputados federais e senadores, desde
a expedição do diploma, serem submetidos a julgamento
perante o STF; ademais não podem ser presos salvo flagrante
de crime inafiançável; e por fim, a possibilidade de o andamento
do processo ser sustado pela respectiva Casa Legislativa, se
recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação.
Como foi explanado essa prerrogativa tem o intuito de proteger
os parlamentares contra prisões arbitrárias no exercício de suas
funções legislativas.
Por fim, foi apresentado o caso motriz do presente trabalho,
qual seja, a decretação da prisão em flagrante do Deputado Daniel
Silveira no âmbito do Inquérito 4.781/DF, analisando os aspectos
jurídicos que subsidiaram a decisão e até que ponto ela respeita
as diretrizes constitucionais acerca da imunidade parlamentar.
Após as considerações feitas acerca da imunidade material,
restou claro que não houve desrespeito à prerrogativa, uma vez
que as manifestações do parlamentar não guardaram conexão
alguma com o desempenho da função parlamentar. Muito
pelo contrário, ferem os ideais e preceitos constitucionais do
Estado Democrático de Direito e da independência dos Poderes,
com isso ficou patente a necessidade de adotar medidas para
responsabilizar o Deputado.
Seguindo a linha de raciocínio foi examinado a questão
de a prisão ser considerada flagrante de crime inafiançável. E
constatou-se que o STF entendeu que o flagrante foi possível
em decorrência de as alegações terem sido proferidas em
vídeo disponível na internet, o que em tese tornaria o crime
permanente. Tendo em vista que não há legislação que respalde
isso, fica difícil definir se a construção do STF está dentro dos
limites esperados do julgador quando diante de uma ausência
legal, ou se ele ultrapassou esses limites. Em razão disso, não
foi possível afirmar peremptoriamente se foi ou não respeitado
o devido processo legal para subsidiar a decretação da prisão
em flagrante do parlamentar.
Por último, foi analisado o aspecto da inafiançabilidade
das condutas praticadas, considerou-se que o STF já tem
entendimentos no sentido de ser possível decretar a não
possibilidade de cominar fiança com base na situação concreta
e nas disposições legais sobre o tema. E como no caso em
apresentado o relator entendeu que os atos praticados pelo
Deputado “atentam diretamente contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático” (Inq. 4.781/DF), resta demonstrado que
estariam cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 324 do CPP,
e dessa forma não haveria malferimento à imunidade formal,
no aspecto da inafiançabilidade.
Nesse contexto percebe-se a necessidade de regulamentação
mais detalhada e atualizada da legislação, que seja capaz de
adequar a aplicação do instituto à realidade histórico-social
brasileira e aos problemas trazidos pelos casos concretos. Como
forma de evitar que o Poder Judiciário decida os casos que lhe são
apresentados de acordo com o entendimento individual de cada
julgador, ou que profira decisões fora do contexto da realidade
o que acaba se traduzindo em verdadeira insegurança jurídica.
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RESUMO: O presente trabalho aborda, a partir de um estudo bibliográfico e documental, a conjuntura do caso Brown v Board of Education of Topeka, a
partir do seu contexto histórico e social. Levanta-se a seguinte problemática: qual o contexto histórico e social que permeou a clássica jurisprudência da
Suprema Corte norte-americana, de 1954, conhecida como caso Brown v Board of Education of Topeka?. Trata-se do estudo de uma importante decisão
na luta contra a discriminação, com base na raça, e pioneira na luta pelos direitos civis e políticos da população afrodescendente norte- americana.
O objetivo do estudo é, justamente analisar a decisão e o contexto sócio- histórico do caso Brown v Board of Education of Topeka, que é considerada
paradigmática na luta contra a discriminação. Para tanto, a metodologia utilizada para desenvolvimento deste trabalho foi a abordagem qualitativa, sendo
feita uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico e documental, assim como uma análise empírica jurisprudencial em relação ao referido case e
seu precedente, o caso Plessy v. Ferguson. Os principais resultados obtidos foram observar que embora a decisão Brown v. Board of Education não tenha
surtido efeitos imediatos naquela sociedade, de acordo com a expectativa de alguns dos autores lidos, sua importância abriu caminho para a superação da
questão racial nos Estados Unidos. Conclui-se que a referida decisão é caracterizada como inovadora, diante do contexto da ação, permitindo o avanço
na luta pelos direitos civis e políticos da população afrodescendente norte-americana.
Palavras-chaves: Plessy v. Ferguson. Brown v Board of Education of Topeka. Segregação racial. Educação. Igualdade.
ABSTRACT: Based on a bibliographical and documentary study, the present work approaches the conjuncture of the Brown v Board of Education of Topeka
case, from its historical and social context. The following issue is raised: what is the historical and social context that permeated the classic jurisprudence
of the US Supreme Court of 1954, known as the Brown v Board of Education of Topeka case?. It is the study of an important decision in the fight against
discrimination, based on race, and a pioneer in the fight for the civil and political rights of the North American population of African descent. The aim of the
study is precisely to analyze the decision and the socio-historical context of the Brown v Board of Education of Topeka case, which is considered a paradigm
in the fight against discrimination. Therefore, the methodology used to develop this work was the qualitative approach, with an exploratory research of
bibliographic and documentary nature, as well as an empirical jurisprudential analysis in relation to the referred case and its precedent, the case Plessy v.
Ferguson. The main results obtained were to observe that although the Brown v. Board of Education has not had immediate effects in that society, according
to the expectations of some of the authors read, its importance paved the way for overcoming the racial issue in the United States. It is concluded that the
aforementioned decision is characterized as innovative, given the context of the action, allowing progress in the struggle for civil and political rights of the
Afro-descendant North American population.
Keywords: Plessy v. Ferguson. Brown v Board of Education of Topeka. Racial segregation. Education. Equality.

1 INTRODUÇÃO

A

clássica jurisprudência da Suprema Corte norteamericana, de 1954, conhecida como caso Brown versus
Board of Education of Topeka, em que, após um século
de vigência das tenebrosas leis de segregação racial (Jim Crow
laws) que se seguiram à abolição, levou finalmente o poder
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judiciário estadunidense a ordenar a dessegregação das escolas
e, em seguida, das instalações públicas em geral, em todo o país.
Em razão disto, há uma importância histórica desta decisão na
luta contra a discriminação, com base na raça.
Seu precedente jurisprudencial, mais conhecido como caso
Plessy versus Ferguson, reforçou a doutrina de “separado, mas
igual” em vários campos. A política pública do “separado, mas

igual” na educação se tornou crescentemente impraticável. Nesse
sentido, várias forças ajudaram a corroer esta prática muito antes
do tribunal derrubá-la em 1954.
Parte da mudança em direção à dessegregação reflete uma
sociedade que se transforma, com cada estado recebendo novos
visitantes e desafiando seus costumes. Outro fator foi à política
externa. A competição com o comunismo internacional após a
Segunda Guerra Mundial pressionou os Estados Unidos a abolir a
segregação e trazer práticas de acordo com os ideais americanos.
Para fins de delimitação do tema e do objeto, destaca-se que,
além do caso Plessy versus Ferguson, o caso Dred Scott versus
Sandford (60 U. S) também precedeu o Brown versus Board of
Education of Topeka. De modo que, na maioria das pesquisas
realizadas sobre o tema, estes são os principais precedentes da
Suprema Corte que são enfrentados como ponto de partida
nas discussões envolvendo questões raciais e direitos civis
políticos e direitos fundamentais. Entretanto, neste trabalho
se partirá do caso Plessy para discutir a segregação racial no
âmbito da educação, mais especificamente fatos ocorridos na
educação superior e posteriormente no plano escolar, a partir
da experiência de Linda Brown.
Diante deste cenário, o problema levantado nesta pesquisa
se coloca através da seguinte questão: qual o contexto histórico e
social que permeou a clássica jurisprudência da Suprema Corte
norte-americana, de 1954, conhecida como caso Brown v Board of
Education of Topeka? Para tanto, no sentido de buscar responder
esse questionamento, tem-se como objetivo: analisar a decisão e
o contexto do caso Brown v Board of Education of Topeka, que é
considerada paradigmática na luta contra a discriminação, com
base na raça, pioneira na luta pelos direitos civis e políticos da
população afrodescendente norte-americana.
Por fim, há que se apontar que o trabalho está dividido em
três partes. A primeira parte abordará o contexto histórico na
jurisprudência que precedeu o caso Brown v. Board of Education
of Topeka, mais especificamente, o caso Plessy versus Ferguson,
momento em que se afirmou a política da doutrina do “separate
but equal”. Na segunda seção irá se ilustrar o modo como a
segregação racial institucionalizada pela política pública do
“separate but equal” impactou ambiente educacional, como, por
exemplo, o ensino superior. Se pretende, demostrar, mesmo que
de maneira sucinta a luta pela dessegregação racial no ensino
superior, bem como os argumentos das decisões e as dificuldades
encontradas pelos estudantes negros para acessar o ensino
superior de maneira mais igualitária.
Já no última seção será trabalhada a análise do contexto
histórico e social que embasou a clássica jurisprudência da
Suprema Corte norte-americana, de 1954, conhecida como:
caso Brown v Board of Education of Topeka. Trata-se de uma
decisão paradigmática na luta contra a discriminação, com base
na raça, e considerada como pioneira da luta dos direitos civis
e políticos da população afrodescendente nos Estados Unidos.
A metodologia utilizada para desenvolvimento deste trabalho
foi a abordagem qualitativa (CHEMIN, 2015), sendo feita uma
pesquisa exploratória de cunho bibliográfico e documental,
assim como uma análise empírica jurisprudencial em relação

aos casos Plessy v. Ferguson e o caso Brown v. Board of Education
of Topeka. Isto, a partir da leitura da doutrina estadunidense,
originalmente escritas na língua inglesa, nos chamados case books
(EPSTEIN; WALKER, 2012; FISHER; HARRIGER, 2012). Para
análise dos dados coletados utilizou-se o método dedutivo (GIL,
1999; MARCONI; LAKATOS, 2000) e de procedimento técnico
bibliográfico e documental (MARCONI; LAKATOS, 2006).
Com o estudo foi possível observar que a decisão do
caso Brown v. Board of Education of Topeka é caracterizado
como inovadora, diante do contexto da ação, tendo em vista
seu caráter interdisciplinar, pois tomou como base estudos de
psicologia infantil, a formação da personalidade de crianças que
se desenvolvem em ambientes segregados, Ademais, o avanço
desta decisão na luta pelos direitos civis e políticos da população
afrodescendente norte-americana só foi possível por todo o
contexto de lutas que antecedeu o caso.

2 O PRECEDENTE PLESSY V. FERGUSON
A priori, há que se abordar o contexto histórico que precedeu o
caso Brown v. Board of Education of Topeka, mais especificamente,
o caso Plessy versus Ferguson1, momento em que se afirmou a
política da doutrina do “separate but equal”. Para tanto, se fara
um reporte à doutrina estadunidense, principalmente, os case
books (EPSTEIN; WALKER, 2012; FISHER; HARRIGER, 2012),
bem como a estudos bibliográficos que sustentam a crítica acerca
desse cenário.
Nas circunstâncias do pós-guerra Civil nos Estados Unidos
foi aprovada e ratificada a 13ª Emenda à Constituição americana
que abolia a escravidão e a servidão voluntária, ou seja, toda a
pessoa tem o direito de permanecer livre sendo proibida qualquer
restrição de liberdade, exceto por alguma punição de prática de
crime. Mais tarde, em 1865, com a aprovação da 14ª Emenda,
foi determinada a cláusula da “equal protection”, ou seja, igual
proteção, em que nenhum estado da federação, dentro de sua
jurisdição, negará a qualquer pessoa a proteção igualitária das leis.
Entretanto, nessa conjuntura,
[...] uma vez que o nordeste, vitorioso na Guerra Civil,
conseguiu impor sua agenda industrialista à União,
os problemas da incorporação da população negra à
sociedade americana praticamente desapareceram das
arenas política, legal e jurídica daquele país. (JÚNIOR,
2007, p. 56)
Diante disso, a fim de cumprir a determinação da 14ª
Emenda, e ao mesmo tempo garantir o distanciamento das
pessoas negras recém-libertas, foi criada a política pública do
“separado, mas igual”. Isso, de modo que pessoas brancas e
negras não dividissem os mesmos espaços comunitários, meios
de transporte e outros serviços públicos, desde que garantida à
igualdade de tratamento entre ambas as raças (SOUZA, 2017).
O caso Plessy v. Ferguson (163 U.S. 537), julgado em 1896,
pela Suprema Corte, contribuiu para a afirmação dessa prática
institucionalizada de segregação. O precedente jurisprudencial

1 Além do caso Plessy versus Ferguson, o caso Dred Scott versus Sandford (60 U. S) também precedeu o Brown versus Board of Education of Topeka, e geralmente
estes são os casos precedentes da Suprema Corte que são enfrentados como ponto de partida nas discussões envolvendo questões raciais, direitos civis políticos
e direitos fundamentais. No entanto, neste trabalho partimos do caso Plessy para discutir a segregação racial no âmbito da educação, mais especificamente
fatos ocorridos na educação superior e posteriormente no plano escolar, a partir da experiência de Linda Brown.
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consistiu na divisão de espaços públicos e privados para raças
brancas e negras. Ou seja,
[...] com o caso Plessy v. Ferguson, de 1896, a Corte ratificou
sua condescendência em relação à discriminação real dos
negros na sociedade americana. O legislativo estadual
da Luisiana aprovou legislação tornando obrigatória a
existência de vagões separados para negros no sistema
de transporte ferroviário (JÚNIOR, 2007, p. 56)
Naquele momento, por exemplo, o transporte ferroviário
deveria fornecer vagões com acomodações iguais, mas separadas,
para ambas as raças. Assim, a regra das acomodações separadas,
mas iguais se estendia para banheiros, restaurantes, hospitais,
parques, entre outros espaços públicos e privados. Inclusive, nas
escolas, a segregação era institucionalizada, uma vez que era
proibida a matrícula de estudantes negros em escolas destinadas
a brancos.
A respeito da decisão que confirmou as políticas públicas
de segregação racial nos Estados Unidos, ressalta-se que,
[...] na prática, a Suprema Corte deu mais um sinal verde
para a continuação de práticas discriminatórias. Se a
população negra dos EUA não voltou à condição escrava,
ela tampouco conseguiu usufruir os direitos políticos e
civis dos americanos brancos. Isso foi particularmente
verdadeiro nos estados do sul, onde vivia a imensa
maioria dos afro-descendentes daquele país. A solução
tentada por muitos foi à migração para os grandes centros
urbanos industriais do nordeste em busca de melhores
oportunidades. Contudo, mesmo nesses lugares, foram
vitimados pela segregação social e política, expressa
espacialmente pela multiplicação dos guetos negros nas
áreas mais desvalorizadas nas metrópoles americanas
(JÚNIOR, 2007, p. 56).
Nesse sentido, o precedente do caso Plessy instituiu a
segregação racial nos Estados Unidos, tendo perdurado por
longos anos, embora existissem “movimentos sociais no sentido
de exigir maior igualdade de direitos civis no seio da sociedade
americana” (FIGUEIRA; MENDONÇA, p. 164, 2020). Em suma,
este precedente reforçou a doutrina do “separado, mas igual”
em diversos espaços, inclusive na educação.
Por outro lado, cabe destacar o voto escrito pelo ministro
da Suprema Corte Justice John Marshall Harlan, o único voto
dissidente em Plessy versus Ferguson. Para tanto, é importante
referenciar o destaque que os autores Sandro Luís Tomás Ballande
Romanelli e Fabrício Ricardo de Limas Tomio fazem a respeito
do voto vencido, vejamos abaixo:
O magistrado John Marshall Harlan denunciou em
seu voto vencido a hipocrisia da doutrina do separate
but equal, demonstrando que a legislação em análise
(a separate cars act) existia para tão somente excluir os
negros do convívio dos brancos, e não o oposto: Cada
um sabe que a lei em questão não teve como origem o
objetivo de excluir as pessoas brancas de vagões ocupados
por negros, mas sim a finalidade de excluir pessoas de
cor de vagões ocupados por ou atribuídos a pessoas
branca [...] Harlan ironizou a aparente igualdade da
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segregação em vagões distintos, afirmando que tais “iguais
acomodações” garantidas pela legislação do Estado de
Louisiana não passavam de um fino disfarce (thin disguise
of ‘equal’accommodations), inconsistente com a liberdade
dos cidadãos e hostil ao espírito e letra da Constituição: O
fino disfarce de acomodações “iguais” para os passageiros
dos vagões da estrada de ferro não vai enganar ninguém,
nem expiar o mal realizado neste dia (ROMANELI;
TOMIO, 2017, p. 216).
Nesse sentido, salienta-se a importância do voto descrito,
embora seja o único voto dissidente em Plessy versus Ferguson,
pois demonstra a finalidade que a política da doutrina do “separate
but equal” tinha de manter a segregação de raças, evitando o
convívio os brancos com as pessoas negras. Logo, a legislação
que obrigava a existência de acomodações iguais, na verdade,
tratava-se de apenas uma simulação para excluir as pessoas
negras dos vagões atribuídos a pessoas brancas. Ademais, há que
se sublinhar que a tendência de Harlan na interpretação que tal
desigualdade instituída no referido precedente não corresponde
à igualdade prevista na Constituição:
Em sua argumentação, Justice Harlan destacava a
iniquidade existente entre brancos e negros nos campos
econômico e social, reconhecendo que “[a] raça branca
se reconhece como a raça dominante deste país. E
assim o é em prestígio, em realizações, em educação,
em riqueza e em poder” [...] Entretanto, afirmou Harlan,
tal desigualdade na estrutura social não corresponderia à
igualdade prevista pela Constituição. Ao desenvolver seu
argumento, cunhou a expressão que se tornaria famosa
no meio jurídico, afirmando: “Nossa Constituição é cega
quanto à cor e nem distingue ou tampouco tolera classes
entre os cidadãos” (ROMANELI; TOMIO, 2017, p. 217)
Como dito, a segregação racial foi mantida por muitos
anos, sendo que em outro momento, no ano de 1899, a Suprema
Corte foi unânime, ao determinar que as escolas, mesmo sendo
segregadas, eram uma questão que deveria ser determinada pelos
estados. Logo, foi concedido a cada ente federado a permissão
de tornar ilegal a educação integrada nas “Private Colleges”,
equivalentes às nossas faculdades privadas. Em 1927, uma
decisão unânime considerou que os estados tinham a liberdade
de designar crianças chinesas para frequentar escolas públicas
com negros (FISHER; HARRIGER, 2012), abrindo mais ainda
os debates da questão.

3 A POLÍTICA PÚBLICA DO “SEPARATE BUT
EQUAL” NA EDUCAÇÃO
Nesta seção a análise se voltara para demonstrar como a
segregação racial institucionalizada pela política pública do
“separate but equal” afetava também o ambiente educacional.
Isto posto, se prosseguirá através das doutrinas estadunidenses
(case books), que contribuem como base, tanto no que se refere
ao precedente histórico (caso Plessy v. Ferguson) quanto na
evolução dos principais fatos e discussões jurisprudenciais que
ocorreram acerca da segregação racial na educação superior,
como, por exemplo, na “Law School” (Faculdade de Direito).
Desse modo, a partir daqui se discorrerá sobre como a

segregação racial foi legitimada socialmente pela doutrina da
política pública do “separado, mas igual” e a maneira como o
ambiente educacional era impactado. Para tanto, será explorado
os principais fatos e discussões que precederam o caso Brown
v. Board of Education of Topeka. Nesse ponto, a atenção, ainda
que, brevemente, se voltará a expor o progresso da luta pela
dessegregação racial no ensino superior, bem como os princípios
jurídicos utilizados e as dificuldades encontradas pelos estudantes
negros para acessar o ensino superior de maneira mais igualitária.
Naquela conjuntura de opressão, os oponentes do caso Plessy
v. Ferguson decidiram entrar com uma ação para atacar a área
mais vulnerável: a segregação nas “graduate schools”, equivalentes
aos nossos programas de pós-graduação. E se pode afirmar que
a época era propícia para tanto.
Durante o final da década de 1930, os tribunais estadunidenses
começaram a abandonar a interpretação da “Due Process Clause”,
equivalente à cláusula do devido processo legal2 brasileiro, para
proteger os interesses de propriedade, e passaram a adotar a
cláusula da “Equal Protection Clause”3 para defender os direitos
individuais. Essa mudança correspondeu a um grande salto na
discussão da garantia dos direitos civis fundamentais que vieram
mais a frente, principalmente considerando que na época as
prioridades daquela sociedade estavam voltadas aos valores
como liberdade e propriedade.
Nesse contexto, destaca-se a famosa nota de rodapé, “The
Carolene Footnote”, do ministro da Suprema Corte, “Justice Stone”,
mais especificamente, escreveu que: “a Corte tem o especial
dever de salvaguardar os direitos das minorias” [...], sendo que
“sua formulação mais tarde envolveu uma análise de escrutínio
estrito para proteger os direitos fundamentais, incluindo
questões de raça e discriminação4” (FISHER; HARRIGER,
2012, p. 780). Ademais, o ministro ao revisar os padrões do
controle de constitucionalidade, e a escolha entre o ativismo e
a contenimento, sugeriu que as cortes devem ter uma especial
responsabilidade para proteção dos interesses de uma minoria
discreta e ilhada.
Prosseguindo, no início de 1936, a decisão da corte sobre
a política do “separado, mas igual” na educação superior
representado em Plessy ficou em um canto cada vez mais estreito.
Em um específico caso, menciona-se a negativa das candidaturas
dos estudantes negros para admissão na “Law School” (equivalente
à nossa Faculdade de Direito) na Universidade de Maryland.
Então, diante da negativa de admissão, o estado de Maryland
ofereceu como compensação, o pagamento dos estudos dos
estudantes negros em uma Law School fora do estado. Entretanto,
a corte de apelação de Maryland decidiu que essa política violava
a cláusula de “Equal Protection”. E, além do mais, os estudantes
negros encontrariam grandes custos adicionais de viagem e
sobrevivência em outro estado. Igualmente, a educação em
Direito fora do estado, não os prepararia para atuar em Maryland.
Também, há outro caso, pertinente a ser citado, em Missouri,
onde o estado também queria pagar os estudos para a Law

School Education, no estado ao lado. Mas a Suprema Corte, com
votos de 7 (sete) a 2 (dois), decidiu que essa política violava a
cláusula de “Equal Protection” ao passo que criava privilégios
para os estudantes brancos que frequentavam a Law School em
Missouri Law School. Privilégios, estes, que foram negados aos
estudantes negros.
Ainda, com a finalidade de preservar a doutrina do Case
Plessy, traz-se a referência da criação da “separate law school”
para os estudantes negros dentro do “State”. Ou seja, se observa
que hpa um grande esforço desses estados mais conservadores
e racistas dos Estados Unidos, para manter a segregação racial,
a ponto de criar uma Faculdade de Direito exclusiva para os
estudantes negros.
No entanto, a Suprema Corte decidiu que a criação de uma
“Law School” segregada não satisfazia os padrões da política do
“separado, mas iguais”. Isso porque, a universidade do Texas Law
School frequentada pelos brancos era superior, em vários termos:
funcionários, biblioteca, Law Review, fundos de bolsas de estudos,
estudantes egressos distintos ocupando cargos importantes no
país, tradição e prestígio.
O estado de Oklahoma, por sua vez, aceitou estudantes
negros na universidade estadual. Mas a segregação ainda era
evidente, uma vez que estudantes negros eram separados dos
estudantes brancos. Em outras palavras, para demonstrar o
grau de hostilidade que os estudantes negros eram submetidos,
ressaltamos que nesta universidade os “negros” tinham um
acento especial em sala de aula, uma mesa especial na biblioteca
e na cafeteria.
Porém, mais uma vez a Suprema Corte decidiu que
essa política violava a cláusula de “Equal Protection”. Assim,
restou evidenciado que tais restrições aos estudantes negros
os desigualava e inibia suas habilidades para se engajar em
discussões e troca de visões com outros estudantes, e em geral
para aprender sua profissão, isso no ano de 1950.
Desse modo, é notório que, com o decorrer dos anos a
doutrina da política pública do “separado, mas igual” na educação
se tornou cada vez mais impraticável. Isso, tendo conta o ativismo
político da Suprema Corte, ou até mesmo, por decorrência de
interesses da política externa dos Estados Unidos que permeavam
o cenário da Guerra fria. Nessa perspectiva, se reforça que:
[...] o contexto da Guerra Fria e a guerra ideológica
contra a União Soviética não foram citados na decisão
da Corte, mas pairam como matizes de uma policromia
convergente, uma feliz contingência que auxilia a
Corte a agregar apoio político em torno de sua decisão
(ROMANELLI; TOMIO, 2017, p. 233).
Nesse sentido, se pode afirmar que diversos motivos
auxiliaram a desgastar a política pública de segregação racial muito
antes da Corte estadunidense derrubá-la em 1954. Há quem diga
que parte da mudança em direção à dessegregação racial reflete

2 Se pode definir que a Due Process Clause equivale a cláusula do devido processo legal. Está prevista na 5ª Emenda e na 14ª Emenda da Constituição dos
Estados Unidos, sendo que a leitura da quinta emenda dispõe que nenhuma pessoa deve ser privada de sua vida, liberdade, ou propriedade, sem o devido
processo legal. E a leitura da décima quarta emenda se refere a que nenhum estado deve privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou propriedade, sem
o devido processo legal; nem negar a qualquer pessoa dentro dos limites de sua jurisdição a igual proteção das leis (Nota dos autores).

Equal Protection Clause se refere a leitura da parte final da décima quarta emenda, que prevê a igual proteção das leis sendo o estado/governo central na
finalidade e prevenção de não discriminação baseada em raça e gênero (Nota dos autores).
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uma sociedade que se transforma, com cada estado recebendo
novos visitantes e desafiando seus costumes. Outrossim, há
quem considere relevante para a inconstitucionalidade das leis
de segregação racial nas escolas os fatores da política externa
estadunidenses na época. Em suma,
[...] não podemos afirmar que a mudança de
entendimento da Corte – que resultou na declaração de
inconstitucionalidade das leis de segregação racial nas
escolas – teve como único fundamento a política externa
de um governo interessado em fazer uma bela imagem de
si no cenário internacional. Entretanto, pode-se especular
com certo lastro que o contexto da Guerra Fria aumentou
a margem de liberdade da Corte, ou ao menos, diminuiu
a oposição política e social a uma decisão que não teria
sido tão bem aceita, caso a concorrência soviética não
existisse. Neste aspecto, enquanto a segregação racial
dos anos 1950 servia como água para movimentar os
moinhos da propaganda soviética antinorte-americana,
tais moinhos podem ter fornecido os bons ventos que
impulsionaram a Suprema Corte a uma corajosa decisão
no caso Brown. (ROMANELLI; TOMIO, 2017, p. 233)
De fato, diversos fatores contribuíram para essa mudança
e fazer uma bela imagem de si no cenário internacional faz
bastante sentido. Isso porque, a sociedade norte-americana
permaneceu por muitas décadas condescendente em relação às
dificuldades enfrentadas pela população negra. Seja no que se
refere a estrutura social no cenário após a abolição da escravatura,
seja na impossibilidade deste grupo usufruir de direitos civis e
políticos. Ademais, a competição com o comunismo internacional
após a Segunda Guerra Mundial pressionou os Estados Unidos a
abolir a segregação e promover práticas de acordo com os ideais
americanos de liberdade e igualdade.

4 O CASO BROWN V. BOARD OF EDUCATION OF
TOPEKA
Finalmente, nesta seção se realizará a análise do cenário
que ilustrou a clássica jurisprudência da Suprema Corte norteamericana, de 1954, conhecida como caso Brown v. Board of
Education of Topeka. Trata-se de uma decisão paradigmática na
luta contra a discriminação, com base na raça, a fim de demostrar
o seu contexto social, principais fundamentos jurídicos.
Como dito, anteriormente, o regime de segregação racial,
inclusive na educação, era prática institucionalizado nos Estados
Unidos. Mais de cinquenta anos após a decisão de Plessy versus
Ferguson. O estado do Kansas permitia a adoção do regime de
escolas segregadas, sendo que a cidade de Topeka, capital do
estado, possuía dezoito escolas primárias para crianças brancas
e somente quatro para crianças negras. Então, foram nessas
circunstâncias que Linda Brown, uma criança afro-americana
de aproximadamente sete anos de idade, juntamente com seu
pai mudou o rumo da história da segregação racial nos Estados
Unidos. Linda Brown, diariamente, precisava percorrer um
longo caminho para chegar numa escola segregada, a qual ela
estava destinada, enquanto próximo a sua residência existia
uma escola exclusiva para crianças brancas. Então, o pai Oliver
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Brown tentou matricular a filha na referida escola, tendo sido
rejeitado o pedido (SOUZA, 2017).
Em síntese, uma ação coletiva foi organizada pela associação
de direitos civis, National Association for the Advancement of
Colored People – NAACP, consistindo em um movimento de
um grupo de pais afro-americanos que tentaram matricular seus
filhos em escolas exclusivas para crianças brancas. Essa ação
tinha a finalidade de pressionar a Suprema Corte em revisar a
política segregadora instituída no caso Plessy,
A ação coletiva foi organizada em 1950 por uma
associação de direitos civis (National Association for the
Advancement of Colored People – NAACP), que solicitou
a um grupo de pais afro-americanos de diferentes Estados
que tentassem matricular seus filhos em escolas só para
brancos, com o objetivo de levar a Suprema Corte a
revisar a tese da divisão racial estabelecida em Plessy v.
Ferguson (a doutrina do separate but equal).Oliver Brown
tinha uma filha pequena, Linda, que foi inscrita na escola
para brancos de Topeka. Brown era um dos 13 pais no
polo ativo da demanda coletiva, mas que, por critérios
de ordem alfabética, ficou em primeiro e passou a ser
conhecido desta forma. O advogado principal pleiteando
pelos reclamantes viria a ser o futuro membro da Suprema
Corte, Justice Thurgood Marshall. Em 1954, o objetivo da
NAACP foi alcançado quando a Suprema Corte decidiu,
por unanimidade, pela procedência da ação em Brown
v. Board of Education of Topeka, afastando a doutrina
do separate but equal e concluindo que a segregação de
alunos negros e brancos em escolas distintas retirava
das crianças afro-americanas a possibilidade de uma
escolaridade enriquecedora e justa. (ROMANELLI;
TOMIO, 2017, p. 220)
Logo, a referida ação coletiva obteve êxito, oportunidade
em que a Suprema Corte decidiu, por unanimidade, pela
procedência da ação em Brown v. Board of Education of Topeka,
rechaçando definitivamente a doutrina do “separate but equal”.
Nesse ponto, ressalta-se o entendimento de que a segregação
entre estudantes alunos negros e brancos em escolas distintas
retirava das crianças afro-americanas a possibilidade de uma
escolaridade enriquecedora e justa. Além disso, é importante
destacar a figura do principal advogado, Thurgood Marshall, que
representava os requerentes da ação coletiva, o qual se tornou
posteriormente membro da Suprema Corte.
A despeito do contexto social do julgamento do caso
Brown v Board of Education of Topeka, é interessante referir
que naquele tempo dezessete estados e o distrito de Columbia
exigiam a segregação nas escolas, sendo que quatro outros estados
permitiam que a segregação fosse uma opção.
Assim, no mapa abaixo, é possível ilustrar o mapa dos
Estados Unidos, ao que demonstra como ocorre a segregação
escolar, vejamos, então, que a legenda em vermelho se refere
aos estados em que a segregação era exigida, ao passo que a
cor azul significa que os estados permitem a segregação nas
escolas, mas não a exigiam, ou que a segregação era limitada.
Já os estados que estão na cor verde, proibiam a segregação nas
escolas, enquanto que nos estados amarelos não existia uma
legislação específica sobre a segregação nas escolas.

Figura 01: A segregação racial nas escolas públicas americanas
antes do caso Brown.

Fonte: Rios, 2018.

Além disso, o caso Brown fez parte da base que fundamentou
a dessegregação racial, em 1954, sendo que outras influências
foram importantes, como os horrores da Alemanha nazista,
que enviou milhões de judeus para os campos de concentração
e os eliminou, baseando-se na ideologia da uma raça suprema.
Após a segunda guerra o presidente Truman deu passos para
eliminar a discriminação no governo federal e abolir a segregação
nas forças armadas. Os Estados Unidos após a segunda guerra
mundial emergiu como líder mundial e não poderia lutar contra
o comunismo internacional se mantivesse a segregação racial
“em casa”. Assim, a segregação racial estava prejudicando a
política externa do país, bem como alimentava a propaganda
dos comunistas (FISHER; HARRIGER, 2012).
A Suprema Corte abordou o problema da segregação nas
escolas, sustentando que não poderiam retroceder ao tempo
de Plessy, e não “podiam retornar o relógio para 1868”, mas
sim adaptar a constituição ao tempo – “ideia de constituição
viva” (FISHER; HARRIGER, 2012). Ou seja, era necessária
uma adaptação das instituições escolares para se adequar à
nova realidade:
Em 1954 a Suprema Corte julgou um caso que se tornou
referência na história da luta por direitos civis dos negros
nos EUA: Brown v. Board of Education. Através desse
julgamento, a Corte declarou nula a doutrina do “iguais
mas separados” de Plessy v. Ferguson, argumentando que
a segregação racial nas escolas públicas dos estados do
sul feriam a 14.a emenda constitucional, mesmo quando
as condições oferecidas aos diferentes grupos eram
semelhantes. A Corte ordenou que o fim da segregação
se desse de maneira paulatina, sob a justificativa de
propiciar a adaptação das instituições de ensino a essa
nova realidade (JÚNIOR, 2007, p. 57)
Ainda, a despeito da paradigmática decisão do caso Brown
v Board of Education of Topeka cabe destacar os argumentos do
voto Justice Warren. Assim, nas palavras dos autores Sandro Luís
Tomás Ballande Romanelli e Fabrício Ricardo de Limas Tomio:

O primeiro desafio argumentativo do voto do Justice
Warren foi contornar o extenso histórico de casos
que confirmavam a segregação racial nas escolas com
fundamento na omissão, por parte da 14ª emenda, de
quaisquer elementos relacionados a não discriminação
na educação e de como a segregação racial era prática
corrente no tempo dos legisladores de 1868 [...] Para
desvincular o caso Brown dos precedentes, Justice Warren
indicou que aqueles não podiam ser utilizados como
bases sólidas para resolver o problema atual da segregação
escolar, uma vez que a educação de negros era, naquele
tempo, praticamente inexistente [...] Em contraposição
à sistemática exclusão dos negros do sistema escolar do
século XIX, Warren declara um verdadeiro manifesto
sobre o papel da educação como formativo de cidadãos
ciosos de suas responsabilidades como bons cidadãos.
A educação, afirmou Warren, seria a mais importante
função do estado e determinante para o sucesso na futura
carreira das crianças. A educação constituiria direito
a ser disponibilizado a todos de forma igualitária [...]
(ROMANELLI; TOMIO, 2017, p. 220-221).
Os argumentos do voto Justice Warren são no sentido de
confirmar que a jurisprudência não poderia retroceder por conta
da omissão da legislação, bem como de contornar o histórico
de casos que confirmavam a segregação racial nas escolas. Tais
argumentais, também são cristalinos em afirmar que a educação
para os estudantes negros era quase inexistente. Ilustrando, o
dito aqui no início desta seção, oportunidade em que se viu o
exemplo de que no Kansas, cidade de Topeka, capital do estado,
possuía dezoito escolas primárias para crianças brancas e somente
quatro para crianças negras. No mais, o Justice Warren, ressaltou a
importância da educação, sendo função do estado e determinante
para o futuro sucesso na carreira das crianças. Desse modo,
“todos os argumentos utilizados em Plessy v. Ferguson deveriam
ser rechaçados e a segregação racial deveria ser considerada
contrária à 14ª Emenda Constitucional” (SOUZA, 2017, p. 254).
O resultado da decisão foi unânime após muita negociação
interna, sendo considerado que a segregação racial nas escolas
gera um sentimento de inferioridade entre as crianças. E,
qualquer que fosse o conhecimento de psicologia no tempo de
Plessy, a solução encontrada para a desigualdade é amplamente
suportada pela autoridade moderna (FISHER; HARRIGER,
2012). Para tanto,
[...] ressalta-se o caráter interdisciplinar da decisão,
tomada com base em estudos sobre psicologia infantil
e sobre a formação da personalidade de crianças em
ambientes segregados. Com base nessas pesquisas,
aplicou- se o entendimento de que separar crianças
negras do convívio com outras de idade similares, tão
somente em razão de suas raças, criava o sentimento de
inferioridade no tocante ao seu lugar na comunidade, o
que poderia afetar seus corações e suas mentes de modo
possivelmente irreversível (SOUZA, 2017, p. 254).
Portanto, percebe-se que o assunto foi extensivamente
debatido, e a sentença também expressava os estudos psicológicos
e sociológicos sobre os efeitos da discriminação racial e a
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segregação nas crianças. Infelizmente, embora a decisão proferida
tenha significado um importante passo na luta, no movimento
pelos direitos civis e na busca pela cidadania plena a população
afrodescendente norte-americana, esse processo é lento e gradual
(SOUTO, 2019). Para Junior, Brown v. Board of Education, foi
[...] uma decisão que apesar de simbolicamente
importante, teve consequências práticas pífias. Com
o crescimento do ativismo anti- discriminatório do
executivo e do legislativo nos anos 1960, a Suprema Corte
adquiriu uma postura mais progressista, permitindo assim
que as iniciativas dos outros poderes, inclusive a adoção
da teoria “revolucionária” do impacto desproporcional,
não fossem declaradas inconstitucionais. Porém, já ao
final da década de 1970, a Corte começou a limitar a base
de justificação dessas políticas, e, conseqüentemente, sua
aplicação (JÚNIOR, 2007, p. 60)
Em que pese os desafios da implementação de políticas
públicas de dessegregação racial nos Estados Unidos a partir
do caso Brown, e os fatos históricos indicarem uma nova
jurisprudência proferida após, ou seja, o Case Brown II, não se
pode de modo pessimista resumir que a referida decisão tratouse de apenas um movimento meramente simbólico.
Fato é que há uma transformação social necessária para a
garantia da igualdade para todos independente de raça, à luz dos
direitos fundamentais civis, que não ocorrerá apenas a partir de
uma reforma jurisprudencial. Mas, sim, considera-se, também
que é necessária uma reforma estrutural.
Nesse sentido, há que se destacar a necessidade de adequação
não somente das escolas, como, por exemplo, uma educação
antirracista, critérios de modificação de currículo escolar,
capacitação do corpo docente, políticas de acesso às escolas
para todos sem discriminação de raça, etc., na totalidade do
território estadunidense. Portanto, a partir da decisão judicial
seria necessário um investimento público considerável a nível
nacional, a fim de alterar as bases sólidas do racismo estrutural,
transformando a organização social, política, econômica, e,
principalmente afetando a consciência coletiva dessa sociedade, a
mentalidade de cada cidadão para a construção de um ambiente
antirracista e igualitário.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a problemática de pesquisa proposta, que
se ateve em responder qual o contexto histórico e social que
permeou a clássica jurisprudência da Suprema Corte norteamericana, de 1954, há que se assinalar que se trata do estudo
de uma importante decisão paradigmática na luta contra a
discriminação racial nos Estados Unidos na época.
Embora a decisão Brown v. Board of Education não tenha
surtido efeitos imediatos naquela sociedade, de acordo com a
expectativa de alguns dos autores lidos. É possível afirmar, a
partir da tradução de trechos do citado caso e de sua repercussão,
que a luta sobre a questão racial levantada pelas partes, não se
encerrou propriamente naquele julgamento.
Nesse sentido, cabe aqui frisar que foi surpreendente na
primeira leitura, realizada lá no ano de 2018 pelos autores deste
trabalho, que o caso Brown não se esgotou a partir do momento
em que foi proferida a decisão. Mas que após a decisão proferida
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é que as lutas realmente começaram, mudanças políticas, casos de
violência não aceitando a dessegregação racial, etc. Obviamente,
tratou-se de uma leitura muito apressada essa realizada em 2018,
sem nenhuma reflexão sobre todo o contexto do racismo, da
segregação racial que ocorreu e a que ainda ocorre nos Estados
Unidos, até mesmo no Brasil.
Logo, superada as frustrações iniciais, diga-se assim,
acredita-se que o caso Brown trata de uma decisão de extrema
relevância e coragem, além de contribuir para o movimento
dos direitos civis e políticos da população afrodescendente
norte- americana, é merecido destacar o protagonismo dos
atores políticos dessa luta, Linda Brown, seu pai, a “National
Association for the Advancement of Colored People – NAACP”.
Também, merece reconhecimento o voto dissidente do
Justice Harlan, que veio contrariar a posição da maioria dos
ministros da Suprema Corte, numa época em que o racismo
era legitimamente institucionalizado. Destaca-se, a nota de
rodapé, “The Carolene Footnote”, que desde já atribui o dever
da Suprema Corte de salvaguardar os direitos das minorias,
e posteriormente veio refletir no entendimento da proteção
de dos direitos fundamentais, incluindo as questões de raça e
discriminação. Além disso, é importante salientar o voto que foi
apresentado pelo Justice Warren, uma vez que teve o trabalho
de desconstruir décadas de um precedente que reforçava a
segregação racial, ou seja, desarticular em um único momento
o case Plessy.
Em relação ao referido precedente, discorrer sobre os
momentos de luta e hostilidade que os estudantes afroamericanos passaram para acessar os bancos das universidades,
gera uma dor na alma. Se presume, como deve ter sido degradante
estudar numa faculdade de “brancos”, onde existe uma cadeira
especial na sala de aula, na biblioteca, na cantina. Isso, sem
falar do esforço dos estados mais conservadores em manter
os estudantes afro-americanos longe dos espaços de prestígios
reservados aos “brancos”.
A decisão de Brown é considerada muito inovadora tendo em
vista seu caráter interdisciplinar, pois tomou como base estudos
de psicologia infantil, a formação da personalidade de crianças
que se desenvolvem em ambientes segregados, bem como
entendeu o quanto seria prejudicial separar crianças baseado
tão somente em razão de suas raças. Nesse ponto, destacamos
o fato da decisão se atentar ao sentimento de inferioridade da
criança, em relação ao seu lugar na comunidade, tendo em vista
que até o momento ao que parecia ninguém se importava com o
lugar inferior ocupado pelos afro-americanos naquela sociedade.
Como lembra Souza (2017), a segregação racial poderia afetar os
corações das crianças afro-americanas e suas mentes de modo
possivelmente irreversível.
Finalmente, há que se considerar que o objetivo proposto
fora atingido neste trabalho, havendo ocorrido a análise da
decisão e do contexto do caso Brown v Board of Education
of Topeka, que é considerada paradigmática na luta contra a
discriminação, com base na raça, pioneira na luta pelos direitos
civis e políticos da população afrodescendente norte-americana.
Ademais, através desta análise se percebeu a importância do
artigo uma vez que ele veio sugerir novos estudos a partir das
discussões realizadas. Especificamente, outra reflexão que é
possível fazer especificamente, a respeito da judicialização da
política (BENTO, 2014) e o protagonismo do poder judiciário a
partir da perspectiva da jurisdição constitucional. Nesse ponto,

esse protagonismo judicial restou evidente a partir do movimento
neoconstitucionalista ocorrido no pós-Segunda Guerra, marcado
pelo enfraquecimento do positivismo jurídico.
Considera-se, desse modo, que o judiciário não tem
mais apenas a atribuição de mero “repetidor da letra da lei”
(MONTESQUIEU, 1966), ou seja, o requisitado “princípio da
separação dos poderes” foi de suma importância histórica, e
possibilitou romper com o modelo monárquico, momento em
que as atividades do Estado estavam diretamente vinculadas
à vontade do rei. Porém, referida teoria é demasiadamente
insuficiente para a compreensão do protagonismo judicial
ocorrido no movimento neoconstitucionalista.
Assim, salienta-se que o poder judiciário tem o poder/dever
de exercer o controle de constitucionalidade das leis aprovadas
no âmbito do poder legislativo e também em relação aos atos do
poder executivo. Para tanto, destaca-se o famoso artigo 78, de
Hamilton, em “Os Artigos Federalistas” (HAMILTON, 1993).
Sendo assim, é fundamental que em uma Constituição limitada
prevaleça a característica da independência dos tribunais a fim de
garantir o exercício pelo dos nossos direitos fundamentais (seja
na figura da Suprema Corte dos Estados Unidos, seja na figura
do nosso Supremo Tribunal Federal). Por outro lado, a discussão
a respeito das decisões da Suprema Corte estadunidense, pode
ser realizada a partir da teoria do comportamento judicial e da
escola atitudinal que surgiu nos EUA, levando em consideração
os estudos de Segal e Cover (1989).

HAMILTON. Artigo 78. In: MADISON, James; HAMILTON,
Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas: 1787-1788. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
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ARTIGO 20

A (IN)CAPACIDADE CONTRIBUTIVA TRIBUTÁRIA EM
TEMPOS DE PANDEMIA
TAX CONTRIBUTION CAPACITY IN TIMES OF PANDEMIC
WESLLEY MOREIRA DA SILVA SANTOS
falta

WELLINGTON FERNANDO CANTOÁRIO
falta

RESUMO: A pandemia existente em todo o mundo afeta drasticamente milhares de pessoas, não só em termos de saúde, mas financeiramente, o presente
artigo tem o escopo de explorar os impactos da pandemia no Estado do Piauí no ano de 2020, com ênfase na capacidade contributiva e recolhimento do
ICMS. O principal problema apresentado em destaque no artigo é a fragilidade financeira e perdas de recursos no estado do Piauí no período de turbulência.
As dificuldades causadas pela pandemia, o isolamento social e as perdas dos estados. Com isso, o artigo aborda a situação econômico-financeira, o reiterado
inadimplemento tributário do ICMS e o descumprimento de obrigações em vista o princípio da capacidade contributiva.
Palavras-chave: Capacidade Contributiva; Pandemia; ICMS; Crise Financeira.
ABSTRACT: The pandemic around the world drastically affects thousands of people, not only in terms of health, but also financially, this article aims to explore
the impacts of the pandemic in the State of Piauí in the year 2020, with an emphasis on the ability to contribute and collection of ICMS. The main problem
highlighted in the article is the financial fragility and loss of resources in the state of Piauí during the period of turmoil. The difficulties caused by the pandemic,
social isolation and state losses. Thus, the article addresses the economic and financial situation, the repeated ICMS tax default and the non-compliance with
obligations in view of the principle of contributory capacity.
Keywords: Contributory Capacity; Pandemic; ICMS; Financial Crisis.

1 INTRODUÇÃO

N

o final de fevereiro de 2020 foi identificado no Brasil a
primeira contaminação pelo novo coronavírus, assim
identificado. No mês de março surgiu a transmissão
comunitária em todo o país, mês em que também foi registrada
a primeira morte pela doença. Em decorrência dos eventos, no
mesmo mês foi publicado o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de
março de 20201, medida tomada em função do crescimento da
pandemia da Covid-19.
Com o isolamento social, trabalhos tiveram que ser realizados
em meio virtual e diversos setores da economia foram afetados,
o governo adotou várias medidas para conter o efeito causado
pela doença na economia, surgindo linhas de crédito para as
empresas e a criação de um auxílio emergencial, direcionado à
população mais vulnerável.
Informações orçamentárias da Secretaria de Fazenda do

Piauí2 mostraram quem a arrecadação de ICMS no estado teve
uma redução de R$ 1.199.309.724,87 em relação ao previsto na
LOA do ano de 2020, o que representou uma queda de 24,87%.
As perdas do FPE chegaram a R$ 272.750.890,64, tendo uma
redução de 8,03% do total previsto na LOA do mesmo ano.
Com mais dificuldades surgidas aos empresários, não
recolher os tributos tornou-se natural, decidindo por pagar seus
empregados para evitar de fechar as portas de suas empresas. A
situação de calamidade pública fez com que a desorganização
tributária levasse várias empresas e organizações da sociedade
civil a evasão fiscal, não efetuando o devido recolhimento e
comprometendo sua capacidade contributiva.
A pandemia no ano de 2020 provocou perdas irreparáveis
em relação a 2019, a arrecadação do ICMS projetada para
2020 retratou uma queda de 3,73%. A redução do comércio
provocou um desencadeamento na economia com a redução da
produção. A confiança do empresário na economia começou a
cair. Contudo, ao longo do desenvolvimento da pandemia, foi

1 Foi publicado em edição extra do DOU do dia 20 de março de 2021 o decreto legislativo 6/20 que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública
no Brasil. Com isso, o governo poderia descumprir, até 31 de dezembro do mesmo ano, a meta fiscal, que é de déficit de R$ 124 bilhões, e liberar mais recursos
para o combate à covid-19. Acesso em 20 de jun. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm.

2 Informações divulgadas pelo Portal da SEFAZ Piauí. Disponível em https://portal.sefaz.pi.gov.br/perdas-do-estado-no-orcamento-2020-chegarao-a-r-14bilhao/. Acesso em 20 de junho de 2021.
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possível verificar que a situação econômica era mais grave do
que se imaginava inicialmente.
A crise não afetou só o estado do Piauí, mas todos os estados
brasileiros registraram perda média de 18% na arrecadação do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no
segundo trimestre de 2020, equiparado a período equivalente do
ano anterior. A queda do ICMS gerou impacto no pagamento
da folha, fornecedores e manutenção de serviços no estado.
Diante das dificuldades enfrentadas pelo estado do Piauí e
a luta para promover a retomada do crescimento econômico,
nada mais importante que a normalização das receitas geradas
pela tributação, na volta da capacidade contributiva do cidadão
e na redução da miséria é o que mostra o estudo e analises
presentes no artigo.
Mesmo a pandemia criando dificuldades no crescimento
econômico, o Estado, em termo de nação, é o responsável por
executar medidas de efeito rápido e garantir recursos para
socorrer os entes federativos. Os recursos destinados aos estados
e a suspensão de dívidas com a União foram algumas das medidas
adotadas para combater a crise causada pela Covid-19.
Na situação pandêmica vivida em todo o mundo, em
que milhares de pessoas sofreram a redução drástica em sua
capacidade de compra devido à diminuição de sua renda,
o Estado é o responsável pelas condições sociais mínimas
estabelecidas na Constituição Federal, para evitar desigualdades
sociais e regionais, conforme assegura o artigo 3º, inciso II da
Constituição brasileira vigente.
A metodologia abordada no artigo tem como tema principal
os efeitos negativos gerados durante a pandemia, relativo a perda
de recursos no estado do Piauí atingindo durante o Imposto de
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e a
aplicação do princípio da capacidade econômica do contribuinte
no cenário de crise econômica e de pandemia da Covid-19.
Isto posto, o presente trabalho possibilita mensurar o impacto
da redução na atividade econômica causada pela pandemia da
Covid-19 sobre a arrecadação de ICMS no estado do Piauí no
ano de 2020, a partir do comportamento de algumas variáveis,
bem como analisar a aplicabilidade dos princípios da capacidade
contributiva em diferentes contextos sociais e econômicos.

2 TRIBUTAÇÃO NA PANDEMIA: O PRINCÍPIO DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19
deixou a população brasileira com enorme dificuldade para
sobreviver, gerando o desemprego, a desigualdade social, a
diminuição da renda, o aumento das dívidas e outras várias
situações negativas.
Para conter a propagação da Covid-19, medidas foram
tomadas e o ganho de várias empresas foi suprimido, o que afetou
a capacidade de cumprir com as tantas obrigações financeiras e
fiscais. Com as limitações, muitas empresas não conseguiram se
manter em conformidade com a legislação e em dia com o Fisco.
Ao mencionar sobre o patrimônio, os rendimentos e a
atividade econômica do contribuinte, um aprofundamento

sobre o princípio da capacidade contributiva faz- se necessário,
com grande importância na tributação.
Para Schoueri, a capacidade contributiva é corolário da
igualdade:
O Princípio da Capacidade Contributiva é o corolário,
em matéria dos impostos, empréstimos e contribuições
sociais, do Princípio da Igualdade. Como este exige um
parâmetro, a Capacidade Contributiva vem preencher a
exigência do Princípio da Igualdade, conferindo critério para
a comparação de contribuintes. (SCHOUERI, 2013, p. 332.)
O princípio da capacidade contributiva foi inserido no rol
dos direitos e garantias fundamentais de forma explícita no artigo
145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988 e recebeu o
seguinte enunciado:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
(...)
§1º – Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte. (BRASIL, 1988,
Art. 145, § 1º)
Desse modo, o legislador criou o dispositivo dentro
da Constituição Federal a fim de ser adotado e viabilizar
a arrecadação tributária, sempre que possíveis, graduado a
capacidade econômica do contribuinte.
A pandemia da Covid-19 exibiu as vulnerabilidades sociais
em diferentes contextos. As taxas de desemprego aumentaram
acentuadamente em todo o país, a capacidade financeira
despencou, a pobreza e o sofrimento por insuficiência de
alimentação surgiu.
Milhões de brasileiros foram afetados pelo desemprego, e
muitos brasileiros ficaram abaixo da linha da pobreza extrema,
o que significa que possuem apenas 246,00 reais por mês para
sobreviver e sustentar suas famílias.
Em relação a tributação, a Agência Tributária Federal do
Brasil (RFB) anunciou que a receita federal em abril de 2020
foi de 101,154 bilhões de reais. Na comparação com o mesmo
mês do ano passado (139,03 bilhões de reais), isso representa
uma redução nominal de 27,2%.3
Com a insegurança social, faz-se necessária a instauração de
políticas públicas com ações imediatas para reforçar a proteção
social aqueles mais prejudicados pela pandemia, reafirmando
a posição de um Estado que intervenha para a redução das
desigualdades sociais.
Em uma perspectiva de reforma tributária, é oportuno
realçar que um sistema tributário equilibrado deve prezar pela
aplicação de princípios constitucionais como o da capacidade
contributiva.

3 Disponível em: http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do- resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2020/abril2020/
analisemensal-abr-2020.pdf. Acesso em: 18 jun. de 2021.
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Um sistema tributário que não respeita o princípio da
capacidade contributiva e tributa de forma mais gravosa aos
menos favorecidos, a tendência é o agravamento da desigualdade
e faz com que a conta seja sempre paga por aqueles cujo capital
é mais facilmente tributado.
Nos estados brasileiros, cujo custeio e manutenção depende da
receita proveniente do pagamento de tributos, por ser um dos mais
importantes tributos do ordenamento jurídico brasileiro, merece
destaque o ICMS, o qual com respeito à realidade financeira do
contribuinte e de empresas, contribui para que a tributação os
cofres públicos, ou seja, maior fonte de renda fiscal do governo.
O impacto da pandemia sobre a economia brasileira e a
necessidade de adquirir receitas para a manutenção do equilíbrio
fiscal pouco se tem abordado sobre um plano na ordem tributária.
Pouco se sabe quais tributos suprirá os efeitos provocados pela
pandemia sobre a economia.
A capacidade econômica da população durante o ano de
2020 foi a pior nos últimos anos. Passando a ganhar menos,
o brasileiro teve que escolher quais boletos pagar no final do
mês, essa foi a rotina para os que perderam a fonte de renda
por causa da pandemia.
Para reduzir o prejuízo, vários pagamentos foram suspensos
no período de pandemia. Tributos como o recolhimento para
Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) foram parcelados
para depois, bancos negociaram e prorrogaram dívidas, assim
como adiamento de parcela do crédito rural para agricultores
e pecuaristas.
A Agência Nacional de energia Elétrica (Aneel) proibiu
o corte de energia elétrica por 150 dias em todo o país para
os consumidores de baixa renda. A Resolução Normativa nº
878, de 24 de março de 20204 foi uma das medidas adotadas
em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia
de coronavírus.
Outras medidas para aliviar o bolso do brasileiro no período
de crise foram o adiamento do pagamento da contribuição
patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), dos Programas de Integração Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); Adiamento, por
três meses, da parte estadual e municipal do Simples Nacional;
Os pagamentos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS, pertencente aos estados) do Imposto sobre
Serviços (ISS, dos municípios); Suspensão, por 180 dias, do
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para empresas e
pessoas físicas e o adiamento de parcelas do ICMS e ISS de
Microempreendedores individuais (MEI), entre outras reduções
e parcelamentos.
Uma série de medidas foram aplicadas visando facilitar
a tributação dos brasileiros na pandemia, isso em razão da
capacidade contributiva bastante limitada. Ou seja, só pode
ser cobrado tributo de quem pode contribuir. Em outra linha,
o contribuinte que não tem capacidade contributiva não pode
ser compelido ao seu pagamento.
O presente artigo pretende destaca o fato de que os efeitos
econômicos da pandemia tiveram preço e que será pago por toda
a sociedade, seja por meio da tributação da renda do trabalhador
assalariado, uma vez que não goza da mesma capacidade que o
rendimento advindo do capital.

3 PERDAS DO ESTADO DO PIAUÍ NO
ORÇAMENTO 2020
É de conhecimento de todos que de forma geral a
pandemia provocada pela Covid-19 prejudicou intensamente
toda a população em vários aspectos, exercendo alguns efeitos
sobre o comportamento econômico dos estados brasileiros e
da arrecadação tributária, principalmente sobre o principal
imposto, o ICMS.
O estado do Piauí, que já vinha sofrendo perda de recursos
federais, acumulou prejuízos que passaram de R$ 130 milhões
entre FPE e arrecadação própria. Segundo dados do Conselho
Nacional de Política Fazendária, do Ministério da Economia,
em comparação com o ano de 2019, a arrecadação do ICMS
foi reduzida em R$ 113.656,035, uma queda de 3,35%. A perda
do FPE atingiu R$ 272.750.890,64, o que corresponde a 8,03%
a menos que a perda total estimada pela LOA no ano de 2020.
Diante da grave situação financeira provocada pela
pandemia, não foram todos os estados brasileiros que tiveram
perdas, isso devido a distribuição econômica diferenciada entre
cada estado. Em relação ao Piauí, a queda de arrecadação fiscal
só não foi maior devido ao controle de despesas e a preservação
dos serviços públicos essenciais em funcionamento.

Figura 1: Boletim Comparativo de Arrecadação de ICMS no Estado do Piauí.

Fonte: Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
4 A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 878, DE 24 DE MARÇO DE 2020, foi a medida para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia
elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19). Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucaonormativa-n-878-de-24-de-marco-de-2020-249621270. Acesso em 19 de julho de 2021.
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O estado do Piauí, mesmo com lentidão no apoio financeiro
destinado ao setor empresarial, tentou reduzir os efeitos gerados
pela crise sanitária através de algumas medidas, como a exemplo,
a criação de um auxílio financeiro emergencial no valor de R$
1.000 (mil reais), pago em duas parcelas de R$ 500 (quinhentos
reais), para trabalhadores prejudicados pela pandemia, como
funcionários de bares, restaurantes e o setor de eventos5.
O Governo do Estado do Piauí tentou amenizar a crise
financeira através do programa de recuperação fiscal – Refis no
ICMS e IPVA. Outra medida aplicada pelo governo do estado
para conter a crise foi a criação de um prazo para o pagamento
dos débitos das micro e pequenas empresas que integram o
sistema do Simples Nacional.
Dados do Banco do Nordeste do Brasil - BNB6 mostraram
que as perdas mais expressivas no setor terciário ocorreram no
estado do Piauí, com -11,4%, considerando a média dos primeiros
sete meses dos anos de 2020 e 2019. Contudo, a arrecadação do
referido setor caiu -3,8% em termos reais em 2020, sendo que
dois estados registraram ganhos reais: Espírito Santo (+15,9%)
e Maranhão (+9,6%).
A diminuição no volume de arrecadação no estado do Piauí
teve um equilíbrio temporário das receitas com algumas medidas
de suspensão de dívidas e auxílio financeiro do governo federal.
As diminuições dessas receitas foram resultado direto da queda
econômica em quase todo o país. O acréscimo das perdas no
Piauí ocorreu em maior escala nos meses de abril, maio e junho
de 2020, período em que grande parte dos estados adotaram
medidas restritivas.
A pandemia no estado do Piauí foi bastante agressiva. A
necessidade de levar as pessoas ao isolamento limitou a atividade
empresarial em vários ramos, inviabilizando a obtenção regular
de lucro ou até mesmo a cessando por completo, fato que por si
só já prejudicou os negócios desenvolvidos em razão da queda
na procura por bens e serviços.
Conforme dados do relatório da Secretaria Estadual
da Fazenda do Estado do Piauí7, em relação a implantação
de medidas de apoio à economia no estado, foram adotados
benefícios destinados aos contribuintes. Vejamos:
1. Prorrogação da cota única do IPVA, por 90 dias do prazo
de pagamento e 5% de desconto8;
2. Suspensão por 60 dias em processo administrativo
tributário;
3. Prorrogação do prazo para a transmissão eletrônica dos
arquivos da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIEF) e da Escrituração Fiscal Digital (EFD;
4. Prorrogação por 60 dias dos Regimes Especiais e os

credenciamentos concedidos pela Secretaria da Fazenda;
5. Prorrogação do prazo para entrega da Guia de Informação
e Apuração do ICMS – Substituição Tributária – GIAST e da
Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas
e Antecipação – DeSTDA9;
6. Em relação à Dívida Ativa, suspensão por 90 dias de novas
inscrições e ajuizamentos;
7. Prorrogação do prazo para pagamento do ICMS devido
nas saídas de mercadorias e para empresas optantes pelo Simples
Nacional;
8. Prorrogação do prazo para pagamento do ICMS devido
aos Microempreendedores Individuais (MEI).
Essas alternativas do Poder Executivo ajudaram manter a
sustentabilidade de algumas empresas e os empregos durante a
crise na pandemia. A crise no Piauí teve um impacto negativo
em todos os setores econômicos, mas afetou especialmente
o comércio e serviços, principalmente no caso das pequenas
empresas. Os negócios que não voltarão a abrir as portas depois
da crise da covid-19 são de pequeno porte.
De acordo com o Governo Federal10, os recursos e benefícios
para o Piauí em 2020 chegaram ao valor de R$ 19 bilhões, sendo
R$ 539 milhões em suspensão de dividas, R$ 6,1 bilhão em
benefícios ao cidadão, R$ 10,4 bilhões em recursos transferidos
para o estado e seus municípios e R$ 2 bilhões para a saúde
(rotina e Covida-19).
Com a suspensão das atividades econômicas no Piauí
no ano de 2020, foram 5.300 postos de trabalhos perdidos,
seguro desemprego somam 7.071 no mês de maio de 2020,
cerca de 12 mil micro e pequenas empresas do Piauí fecharam
definitivamente as portas. Os dados11 foram divulgados pelo
presidente do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, Sr. Freitas Neto.
O impacto provocado pela pandemia no recolhimento do
ICMS no Piauí gerou custo indireto na vida da população, pois o
imposto pode ser utilizado para investimentos como saneamento
básico, segurança pública, salários de servidores, entre outros.

4 SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS ESTADOS PÓSPANDEMIA
Como foi exposto anteriormente, a pandemia provocada
pela Covid-19 marcou o ano de 2020 pela grave crise econômica
em vários setores, provocando mudanças importantes
no comportamento dos consumidores e remodelando o
comportamento em relação as finanças.
Em relação aos estados brasileiros, o impacto danoso na

5 O governador do Piauí sancionou a lei de nº 7.492, que autorizou a concessão de auxílio emergencial no valor de R$ 1 mil aos donos e funcionários de
estabelecimentos dos setores de bares, restaurantes e organizadores de eventos só no mês de abril de 2021, não agradando toda a classe afetada devido à
demora na implantação e pagamento do auxílio.
6 Antônio Ricardo de Norões Vidal, Economista, Coordenador de Estudos e Pesquisas, Célula de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas, Banco do Nordeste/
ETENE. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/508/1/2020_DEE_128.pdf. Acesso em 20/06/2021.
7 A Secretaria Estadual da Fazenda do Piauí (SEFAZ) divulgou relatório de gestão da que mostra o balanço sobre a implantação de medidas de apoio à economia
durante a pandemia. Disponível em: https://portal.sefaz.pi.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Balanc%CC%A7o_2020.pdf. Acesso em: 22 de junho de 2021.
8 O pagamento foi realizado com desconto até o dia 30 de junho de 2020.
9 Referente às operações realizadas no mês de março de 2020.

10 Governo Federal repassou mais de R$ 420 bilhões para os estados. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestaopublica/2021/02/governo-federal- repassou-mais-de-R%24-420-bilhoes-para-os estados#:~:text=O%20Governo%20Federal%20vem%20promovendo,15%20
de%20janeiro%20de%2 02021. Acesso em 19 de julho de 2021.
11 GLOBOPLAY, Freitas Neto fala sobre impactos da pandemia na indústria. Acesso em 18 de julho de 2021. Disponível em: https://globoplay.globo.com/
v/8645739/?s=0s
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arrecadação de impostos levou a queda acentuada no valor
repassado pela União. Estados sofreram com a diminuição da
atividade industrial e a redução da circulação de mercadorias.
Municípios com baixa atividade econômica tiveram que amargar
a queda econômica, principalmente os que dependem das
transferências constitucionais da União.
Na pandemia, o auxílio financeiro do governo federal12
reduziu a perda de arrecadação provocada pela pandemia. Porém,
alguns estados tiveram uma compensação superior, outros, não.
A receita dos estados foram de R$ 537 bilhões com impostos,
taxas e contribuições, isso em janeiro e dezembro de 2020,
comparado a R$ 571,6 bilhões no mesmo período de 2019.13

Na pós-pandemia, uma das análises que surge para o período
são as barreiras para os estados tampouco para investidores
ou empreendedores. As baixas previsibilidades parecem ser o
único consenso diante de consequências difíceis de mensurar
com o fim da pandemia.
Em um ambiente de desemprego já elevado, a paralisação dos
negócios levou à suspensão de contratos de trabalho e à redução
de salários. Com isso, a preocupação com os efeitos da pandemia
sobre sua situação financeira tem aumentado. A consequência
desse pessimismo é a mudança de hábitos no curto prazo e as
alterações na maneira como se relacionam com o dinheiro, seja
gastando menos, seja adotando outros meios de pagamento.

Figura 2: Consumidor em mudança (% de respostas)

Fonte: EY Future Consumer Index 2020, amostra do Brasil. 1.112 respondentes.14

Diante da mudança de crises, com a incerteza radical típica
destes tempos e dos níveis gritantes de desigualdade, os ajustes
dos gastos e, diante do elevado endividamento, abrem caminho
os aumentos de impostos, isso para tentar obter resultados
econômicos relativamente bons, embora as desigualdades e
outros excessos comecem a aumentar.
As medidas de flexibilização adotadas nos estados brasileiros
são duvidosas. Por um lado, a crise econômica enfrentada pelas
unidades federativas leva a uma reabertura, por outro, há ainda,
no país, um crescimento do número de casos e de mortes por
a Covid-19.
O estado do Piauí elaborou o chamado Pró-Piauí - Pacto
pela Retomada Organizada, que foi disponibilizado para consulta
pública, com protocolos sanitários gerais e específicos para
diferentes áreas. A reabertura econômica ocorreu de forma

gradual, começando pelos setores da construção civil, automotivo
e de clínicas e consultórios médicos.
O surgimento da crise econômica atingiu diretamente os
serviços públicos dos estados brasileiros, com isso, a população
precisou se adaptar para a realidade, com mudança dos hábitos
de consumo, tendo que viver de forma regrada e com ajuda
financeira emergencial.

5 PERDA DE RECEITA DOS ESTADOS E
RECURSOS DA UNIÃO
A diminuição da atividade econômica durante a pandemia,
concomitante com as desonerações de ajuda fez a arrecadação
federal cair no ano de 2020. Dados da Receita Federal15, a União
arrecadou R$ 1,026.286 trilhão em 2020, recuo de 11,7% em

12 Medida Provisória nº 978/2020. Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a Estados,

Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 60.189.488.452,00. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-978-de-4-de-junhode-2020-260154108. Acesso em 20/06/2021.

13 De acordo com levantamento do economista do Insper e colunista da Folha Marcos Mendes. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/
ajuda-a-estados-supera-em-r-363-bi- perda-na-arrecadacao-diz-economista.shtml. Acesso em 22/06/2021.
14 EY Future Consumer Index mostra como o brasileiro encarou a pandemia, as mudanças de comportamento na relação com o dinheiro e como essas
mudanças são sendo alavancadas pelas novas regulamentações do sistema financeiro. Acesso em 18 de julho de 2021. Disponível em: https://www.ey.com/
pt_br/open-banking/seis-pontos-de-atencao-para-o-setor-financeiro-no-pos-covid- 19--.
15 Arrecadação da Receita Federal é de R$ 119 bilhões em setembro de 2020. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestaopublica/2020/10/arrecadacao-da-receita- federal-e-de-r-119-bilhoes-em-setembro-de-2020. Acesso em 19 de julho de 2021.
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relação ao ano anterior. Resultados do distanciamento social
por conta da Covid-19.
Algumas medidas adotadas pelo governo federal de
ajuda financeira aos estados e municípios foram aplicadas em
momentos diversos da pandemia. Entre as primeiras medidas
adotadas foi o enfrentamento direto da Covid-19. Foram créditos
federais autorizados para conter a crise. Esses créditos a serem
aplicados aos estados chegou a um total de R$ 10,9 bilhões16.
Outro método de ajuda para conter a crise financeira foi
por meio das Medidas Provisórias nº 938 e nº 939. De acordo

com a MP nº 938, a União complementou as transferências feitas
ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) com o objetivo
de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de
calamidade pública.
Uma outra medida econômica que fez diferença para os
estados brasileiros foi o auxílio financeiro de R$ 37 bilhões,
conforme o artigo 5º da Lei Complementar nº 173 de 27 de
maio de 202017, sendo R$ 30 bilhões de uso livre e R$ 7 bilhões,
a serem utilizados em ações de saúde e assistência social.

Tabela 1: Ajuda da União aos Estados na Crise (R$ Bilhões).

Fonte: Ministério da Economia.

Para ajudar o servidor público no período de crise do
coronavírus, uma medida foi adota em relação ao Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, onde
teve uma contribuição paga pelos entes federados, mediante a
aplicação de alíquota de 1% sobre as receitas e transferências
recebidas.
Uma das medidas mais benéficas aos estados, que provocou
uma melhoria significativa, foi a suspensão do pagamento de
dívidas dos estados junto à União, Lei Complementar 173/202018.
Contrário das outras medidas apresentadas, que elevam a despesa
não financeira, da União, essa suspensão reduz a sua receita
financeira.
Com isso, todas as medidas para conter a crise econômica
provocada pela Covid-19 acima mencionadas apresentam
seus valores enumerados na Tabela 1. Assim, o total do auxílio
financeiro do governo federal aos estados chegou a R$ 107,1
bilhões ou R$ 87,2 bilhões.

O isolamento social para conter o coronavírus provocou
a perda de receitas não só dos estados, mas também afetou a
arrecadação da União. O retraimento da atividade econômica
levou à violenta diminuição da arrecadação e desoneração de
tributos federal e estadual. Nos meses de abril e maio de 2020,
as receitas dos estados caíram R$ 7,4 e R$ 11,3 bilhões, o que
correspondem a baixas de 15% e 23,9%.
Outra dificuldade enfrentada pelos estados brasileiros foram
que uma parte dos repasses não foram destinados para o uso livre,
tendo vinculação específica, notadamente ao enfrentamento da
Covid-19, embora alguns procedimentos orçamentários, como
a troca de fontes, reduziram essa restrição.
Cada estado apresentou diferentes impactos da crise em
suas receitas. Contudo, nove estados tiveram queda igual ou
inferior a 20%, enquanto sete sofreram redução acima de 28%.
Como resultado dessa discrepância e da não consideração do
efeito conjunto das medidas, parte dos estados receberam ajuda

16 Essa ação recebe recursos a serem aplicados pela União, estados e municípios. Os números apresentados se referem apenas aos estados, de acordo com
identificação contida no crédito extraordinário. O valor considerado é líquido do remanejamento de despesa dos próprios estados. As medidas provisórias
com créditos para a referida ação destinados aos estados e municípios são: MPs números 924, 940, 941, 967, 969 e 976.
17 Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm. Acesso em 18 de julho de 2021.

18 Essa lei estabelece o chamado “Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus”. Para tanto, ela também promoveu algumas alterações na Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a “Lei de Responsabilidade Fiscal”. Acesso em 26 de jun. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm
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maior do que as perdas, enquanto outros não tiveram ajuda
suficiente a depender da intensidade e duração dessas perdas.
Cabe destacar, que a ajuda do governo federal recebida pelos
estados compensou de maneira desigual a perda de arrecadação,
sendo que alguns estados tiveram pouca perda arrecadatória em
comparativo a outros, não sendo suficiente para conter a crise
de todos os entes federativos.

6 CONCLUSÕES
De todo o conteúdo exposto, pode-se concluir algumas
considerações sobre a capacidade contributiva tributária
durante a pandemia, principalmente no ano de 2020. A primeira
consideração abordada diz respeito sobre a crise financeira e as
duras medidas de isolamento adotadas para conter a propagação
da Cóvid-19, provocando diminuição na arrecadação de impostos
e restrição da capacidade de compra devido à redução de renda.
As dificuldades enfrentadas pelos estados brasileiros
durante a pandemia tiveram perdas de receitas que levaram o
governo federal a aplicar medidas para proteger vários setores
da economia. O estado do Piauí teve perda real na arrecadação
do ICMS e só com ajuda financeira emergencial do governo
federal conseguiu ter um fôlego financeiro, ainda que de modo
temporário.
O estudo mostra que a economia brasileira sofreu forte
deterioração, especialmente diante de situações onde se perdeu a
capacidade de pagamento, levando empresas a falência e famílias
a necessitar de ajuda financeira para sair da crise e voltar à
normalidade.
De fato, sem o auxílio financeiro transferido pela União para
os estados e o Distrito Federal não teriam como equilibrar suas
finanças, sendo que as receitas tributárias foram prejudicadas
pela redução da atividade econômica e as despesas foram
pressionadas, diante da necessidade de enfrentar a pandemia.
A incapacidade contributiva gerada pela pandemia ampliou
a necessidade de uma reforma tributária no país para motivar
o crescimento da produtividade econômica, para que assim
se mantenha forte os níveis de arrecadação e favoreça novos
investimentos, abertura econômica e maior competitividade.
Antes mesmo de findar a pandemia, já se debate quais as
medidas econômicas devem ser aplicadas para saldar os gastos
dela decorrentes e para proporcionar a recuperação da economia.
Aa reformulação das regras de tributação é uma das medidas
que podem ser propostas para reorganizar os prejuízos causados
durante a pandemia.
De tudo, a análise do presente estudo mostra que a
arrecadação dos impostos estaduais teve uma variação negativa
em grande parte do ano de 2020, sendo o ICMS, principal
tributo estadual, o mais afetado. O movimento de retomada
das atividades econômicas e a consequente recuperação da
arrecadação dos tributos é fundamental para o aumento das
finanças e da capacidade contributiva. A reforma tributária
também é outro ponto para que o Brasil entre em crescimento,
assegure investimentos para todos e garanta uma economia
fortalecida.
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