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PRIMEIRA PÁGINA

O TETO E A EDUCAÇÃO
Educação é parte do tecido social e econômico brasileiro. O que acontece ao redor, em
todo o território e com toda a população,
reflete-se dentro do sistema escolar e de
cada escola.
Ao olhar ao redor, é possível ver que a Educação
brasileira está ameaçada por uma profunda crise social e
econômica que acena para o risco de uma desagregação
social, devido a diversos fatores sociais, políticos, econômicos e mesmo culturais que ocorrem: violência urbana
criando clima de guerra e impossibilitando clima de paz;
radical corporativismo, rompendo com a possibilidade de
coesão social; corrupção, oportunismo, falta de liderança
de políticos, partidos sem propostas nem identidade;
inflação, recessão, desemprego; aparelhamento do
Estado para servir a interesses particulares; a cultura do
individualismo e imediatismo; crise fiscal que provoca
situação de falência em municípios, estados e União,
dívida crescente. A situação ainda mais grave é cada um
deles afetar aos demais, formando um círculo vicioso que
levará ao crescimento de cada um dos outros.
Por isso, o equilíbrio das contas públicas é uma condição fundamental para o bom funcionamento da educação
ao longo dos próximos anos e décadas. Os que defendem
um bom sistema educacional e sabem que isso será a base
para o progresso devem entender que neste momento
é urgente e fundamental recuperar o quadro falimentar
das finanças públicas. Para isso, o Brasil tem que estancar
os gastos da União, que têm crescido em proporções
muito superiores à arrecadação devido ao elevadíssimo
custo da dívida pública, dos custos operacionais do setor
público, especialmente na Previdência; no montante de
sacrifícios fiscais e também nos gastos de setores como
o da educação e o da saúde.
É importante enfatizar que não se trata de congelar
os gastos de cada setor e cada rubrica orçamentária, mas
do conjunto deles. Depois da determinação do teto de
gastos, o governo e o Congresso poderão elevar gastos
em qualquer setor, desde que os gastos em outros setores
sejam reduzidos. Esta nova realidade será fundamental na
educação da política brasileira: pela primeira vez teremos
a obrigação de eleger prioridades para execução do

orçamento da União, e de buscar eficiência na execução
dos gastos públicos.
Mais ainda. A PEC 55 dá ao Congresso Nacional um
poder que nós, parlamentares, ainda não exercemos. Os
deputados e senadores poderão dizer qual setor é mais
prioritário para o país, qual setor pode ser deixado a cargo
da iniciativa privada e quais setores, como educação e
saúde, merecem mais recursos.
De qualquer forma, no primeiro momento a PEC
do Teto não interfere na alocação de recursos para a
educação, porque o Projeto de Lei Orçamentária para
2017, encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, destinou o total de R$ 62,5 bilhões, equivalentes
a 21,8% da receita líquida de impostos estimada, para
manutenção e desenvolvimento do ensino. E se considerarmos todas as fontes de recursos previstas no orçamento
para a educação, esse valor salta para R$ 88,3 bilhões
– 71,5% (R$ 36,8 bilhões) acima do que a Constituição
asseguraria com a manutenção do artigo 212.
A PEC vai dar um choque de veracidade na distribuição
dos recursos e vai exigir mais militância por parte dos
defensores de mais recursos para a educação. Já não vai
bastar pedidos para a educação, vai ser preciso identificar
não apenas quem é a favor dela, mas também, pela
primeira vez, quem é contra. Agora, além de lutarmos
por mais recursos para a educação, seremos obrigados
a definir de onde tirar esses recursos adicionais. Não
mais estádios e escolas, teremos que optar. E esta é uma
condição necessária para construirmos um “partido dos
educacionistas”. Isso será positivo, porque alguns se
acomodaram ao defender apenas mais recursos para
a educação, sem disputar com os demais setores da
economia. Ficava fácil defender mais dinheiro para a
escola, fechando os olhos para o descalabro e a corrupção.
A luta vai exigir escolha, mas em compensação o que
for conseguido será em moeda sólida, não mais a falsa
moeda da inflação que os sindicatos comemoram com
suas vitórias, enquanto os professores descobrem que o
aumento no contracheque não aumenta a mercadoria no
carrinho do supermercado.
E essa luta pela educação vai exigir a disputa com os
demais setores. 

CRISTOVAM BUARQUE é senador pelo PPS-DF e professor emérito da UnB
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DO FLAGRANTE OBTUSO OU DA
PRETENSÃO DE QUE O DELEGADO
DE POLÍCIA LAVRE AUTO DE
“NÃO PRISÃO” EM FLAGRANTE EM
QUALQUER CASO DE CONDUÇÃO
DE CAPTURADO
“A devida interpretação sistemática entre as normas do Código de Processo Penal que guardam relação
com o disposto no art. 304 do CPP e as normas que regulam a atuação do delegado de polícia nos
âmbitos constitucional, processual penal e administrativo estão a apontar que não há sustentação
para a tese de que a autoridade policial, em sentido estrito, é vinculada, quanto à lavratura do auto de
prisão em flagrante, à mera apresentação pós-captura de uma pessoa por policial ou particular. Não há
obrigatoriedade de lavratura de auto de prisão em flagrante quando a autoridade policial, de pronto,
tem elementos para fundamentar seu afastamento.”
em sido recorrente, em alguns casos isolados (e
nem por isso menos absurdos), o recebimento de
expedientes do Ministério Público requisitando
providências administrativas e criminais contra delegados de polícia, sob a alegação de prática de “prevaricação”
e “improbidade administrativa”, tendo em vista casos em que
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foram apresentados indivíduos capturados pela Polícia Militar
com voz de prisão preliminar na dependência de ratificação
pela autoridade policial, em sentido estrito (delegado de
polícia), sendo fato que tal ratificação não se deu pelos mais
variados motivos fáticos e de direito, devidamente fundamentados pelos delegados de polícia responsáveis, de acordo com
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suas convicções jurídicas. Nessas situações, foram tomadas
todas as providências de Polícia Judiciária, com elaboração de
boletim de ocorrência, apreensões, requisições e até mesmo
oitivas formais, apenas não se lavrando o auto de prisão em
flagrante. Tanto é fato que os casos chegam ao conhecimento
ministerial pela instauração do respectivo inquérito policial
por portaria. Entretanto, os membros do Ministério Público
vêm defendendo a tese de que é imperativa a lavratura de
auto de prisão em flagrante sempre e invariavelmente que
um policial qualquer (v.g. militar, rodoviário, operacional
civil etc.) apresentar alguém no plantão conduzido e com
a convicção pessoal de que há flagrância. Nesses casos,
defendem extravagantemente os srs. membros do Ministério
Público que caberia às autoridades policiais, em sentido estrito
(delegados de polícia), ratificarem sem mais a voz de prisão
dada, lavrar o auto de prisão em flagrante e, se for o caso,
torná-lo insubsistente, mediante despacho fundamentado,
encaminhando a comunicação de prisão ao Judiciário e ao
Ministério Público. A conduta, de praxe, de deliberar pela
feitura do boletim de ocorrência quando a autoridade policial
não se convencer da flagrância seria irregular e, no entender
dos membros do Ministério Público, poderia, ao menos em
tese, resultar em “prevaricação” e “improbidade”.
Sabe-se trivialmente que esse procedimento adotado pelos
delegados de polícia é comum não somente em uma ou outra
localidade, mas em todo o Estado de São Paulo, e mais, ao
que se saiba, em todo o país, tratando-se de entendimento
predominante na doutrina e na prática policial judiciária.
A autoridade policial somente lavra flagrante, obviamente,
quando convencida do “estado de flagrância”, da ocorrência
de crime para o qual caiba flagrante, da tipicidade, de um
mínimo indiciário que justifique a coerção etc. Sem esse
convencimento, não se lavra flagrante, o que, aliás, constituiria
constrangimento ilegal do conduzido. Não há subtração de
conhecimento dos fatos ao Ministério Público ou ao Judiciário,
pois o BO é elaborado e instaurado inquérito policial por
portaria, o qual inevitavelmente é encaminhado ao Fórum,
eis que é inviável o arquivamento pelo delegado de polícia
(inteligência do art. 17, CPP).
Naturalmente, não se desconhece o teor do art. 304, §
1º do CPP, mas o entendimento unânime e a praxe policial
judiciária em todos os locais de que se tem notícia é de
que a lavratura do auto de prisão em flagrante somente se
dá quando a autoridade policial, ao menos num primeiro
momento, forma sua convicção pelo estado de flagrância.
Em ocorrendo, durante a lavratura, algum fato novo que
altere o convencimento da autoridade policial, aí sim, e
somente nestas circunstâncias excepcionais, fará o despacho
de insubsistência do auto ou o relaxamento da própria prisão
em flagrante. Nenhuma autoridade policial de qualquer
local que se tenha notícia tem o costume de agir de forma

automática, ratificando prisões sem nenhuma avaliação das
circunstâncias para, somente após uma série de formalidades,
torná-las insubsistentes ou relaxá-las.
É bastante fácil constatar que o entendimento advogado
por isolados membros do Ministério Público é o de que em
qualquer caso de condução pela Polícia Militar de alguém
capturado supostamente em flagrante deverá a autoridade
policial praticar ato automático de lavratura do respectivo auto
de prisão em flagrante, sem nenhuma indagação, somente
tornando insubsistente a prisão posteriormente.
Mesmo sem, ao menos nos casos presenciados por este
autor, tenha sido apontada fundamentação para o entendimento acima mencionado, não é difícil perquirir na doutrina
a defesa dessa tese que é altamente minoritária teoricamente
e totalmente inaplicada em termos práticos.
Em texto da lavra de Afrânio Silva Jardim, publicado no site
da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro1, tal autor
defende exatamente a tese encampada excepcionalmente pelo
Ministério Público. Tal se faz com base tão somente no escólio
isolado de Hélio Tornaghi2. O texto é, em termos de fundamentação acadêmico-jurídica, de uma pobreza franciscana.
Jardim escreve tendo em mira os obviamente indesejáveis
conflitos de entendimentos quanto à lavratura de autos de
prisão em flagrante ocorridos comumente entre a Polícia Militar
e a Polícia Civil. Apresenta a lavratura obrigatória, com base
no ensinamento isolado de Tornaghi, como uma espécie de
“remédio” para essas frustrações militares.
Certamente, como não seria de esperar diversamente, as
intenções de Jardim e dos membros do Ministério Público são
as melhores possíveis. Acontece que Jardim incide em um
equívoco provocado pela absoluta falta de vivência policial (o
que também não é criticável, já que não é policial e se aventura
na área). Acredita o autor, com certo grau de ingenuidade,
que a lavratura automática de um auto de prisão em flagrante
pelo delegado de polícia iria satisfazer os milicianos e evitar
conflitos causados por inconformismo, mesmo quando após
tal lavratura, o “preso” (sic) fosse posto em liberdade.
Obviamente, esse é um engano enorme. Seria de se esperar,
inobstante a não vivência policial, que Jardim e qualquer outra
pessoa de bom senso calculassem que o inconformismo existiria
de qualquer maneira e os conflitos continuariam, se não se
exacerbariam, pois que o miliciano veria toda uma formalização
para, após horas e horas, ter seu “preso” (sic) liberado de
imediato. Se há desencontros em termos de convicção, estes
não desapareceriam como num passe de mágica pela simples
lavratura automática do auto de prisão em flagrante. Aliás,
esses mesmos inconformismos ocorrem em outras situações,
tais como nos casos em que o próprio Ministério Público, por
vezes, na mídia, critica decisões judiciais ou então, como é mais
correto, recorre dessas decisões, utilizando expressões muitas
vezes duras, embora admissíveis no debate processual. O
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mesmo ocorre com advogados, réus, vítimas etc. O formalismo
não solve o inconformismo.
Ademais, não é somente sob esse prisma motivacional
do texto de Jardim que a questão é analisada de forma
equivocada. O autor em destaque faz uma confusão entre
a mera “captura” e a efetiva “prisão” que se faz com a
“lavratura” do auto de prisão em flagrante. Isso fica nítido
quando Jardim afirma que “não se pode relaxar uma prisão
sem antes documentá-la e senão através de decisão escrita
e fundamentada”.3 Ora, por obviedade, a não lavratura de
flagrante quando fundamentadamente decide o delegado
de polícia não constitui “relaxamento” de prisão alguma,
senão apenas na falta de ratificação da “captura” e sua não
conversão em “prisão em flagrante” pela autoridade policial.
Essa distinção olvidada entre “captura”, “lavratura” e efetiva
“prisão” é de trivial conhecimento. Desde antanho já lecionava
Noronha que muitas vezes “a captura se dará, o que não haverá
é a prisão, ou melhor, aquela não se converterá nesta”.4
Ainda fazendo essa confusão entre “captura”, “lavratura”
e “prisão em flagrante”, Jardim incide em outro erro derivado
de sua falta de vivência policial. Afirma que quando o
delegado de polícia não lavra o flagrante, os fatos não são
registrados e vem a ser tolhido o conhecimento do Judiciário
e do Ministério Público, bem como fica a própria autoridade
policial sem um registro para justificar sua decisão. O referido
autor parece desconhecer que em todos esses casos, salvo
situações teratológicas e inusitadas, é efetuado todo o
registro, fundamentada a não lavratura e tomadas todas
as providências de Polícia Judiciária, excetuando a lavratura
do auto de prisão, já que prisão não há a ser formalizada.
Após tudo isso, normalmente é instaurado o respectivo
inquérito policial que tem a força de levar todas as questões
à apreciação tanto do Judiciário como do Ministério Público,
exatamente como ocorreu nos casos presenciados por este
autor e ocorre por todo o país.
É preciso salientar que no decorrer deste parecer, como
já ocorreu anteriormente, se fará menção ao isolamento
doutrinário da posição de Hélio Tornaghi abraçada por
Afrânio Silva Jardim. Porém, na realidade, há ainda outro
autor clássico que antecedentemente defendia tese similar
à desses mencionados juristas. Trata-se de Eduardo Espínola
Filho, o qual também defende que, mesmo em casos de clara
ilegalidade ou falta de base para a prisão, deverá a autoridade
policial lavrar o auto de prisão em flagrante e, somente depois,
relaxá-lo ou torná-lo insubsistente, comunicando, incontinenti,
o juiz. A questão, como alegam Jardim e Tornaghi, estaria
no controle de legalidade tanto da não custódia do “preso”
como da atuação daqueles policiais que efetuaram a captura.
Acontece que Espínola Filho somente aponta essa solução,
considerando em sua fundamentação o fato de que não cabe
à autoridade policial arquivar inquéritos (inteligência do art. 17,
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CPP).5 O autor em análise está correto neste ponto. Não pode
o delegado de polícia arquivar “sponte propria” inquéritos
policiais. Aliás, também o promotor e o juiz e, ainda assim,
mediante requerimento do Ministério Público (art. 28, CPP).
Dessa forma, tendo como base de sua solução a proibição de
arquivamento é de se entender que a lição de Espínola Filho
é diversa da de Tornaghi, abraçada por Jardim. Espínola Filho
está falando do caso em que um delegado de polícia, diante
de uma suposta situação de flagrante, não lavre o auto e
simplesmente não tome nenhuma providência, fique inerte e
arquive informalmente o caso. Ora, é impossível discordar de
que em uma situação assim seria impositiva a documentação
do caso e que não caberia à autoridade policial arquivar
inquéritos, sejam eles iniciados por que forma for (v.g. portaria,
autos de prisão em flagrante, requerimentos, requisições etc.).
Portanto, fica a posição de Tornaghi, advogando a lavratura em
qualquer caso, independente de que conduta seja tomada pela
autoridade policial, realmente isolada no contexto doutrinário
nacional, inobstante sua ressuscitação por Jardim.
Para bem fundar nosso parecer sobre a questão, mesmo
inexistindo uma fundamentação da manifestação do Ministério
Público nos casos vistos, conforme demonstrado, e em face do
pauperismo da fundamentação do autor Afrânio Silva Jardim,
em absoluto respeito aos membros do Ministério Público que
têm esse entendimento e, em especial, à relação de consideração em que se devem pautar as convivências institucionais,
procedeu-se a uma pesquisa ampla sobre o tema em detabe,
cujo resultado passa-se a expor.
A questão da insubsistência do auto de prisão em flagrante
pelo delegado de polícia e, especialmente, a obrigatoriedade
de lavratura sem maiores perquirições pela autoridade policial,
em sentido estrito, simplesmente não é tratada em obras como
as de Eugênio Paccelli6 e Heráclito Antonio Mossin.7
Outros autores, embora não adentrem especificamente no
tema em questão, deixam muito claro em suas exposições que
a lavratura do flagrante depende da existência de uma situação
legal de flagrância. Certamente, por isso ser praticamente
notório, esses autores não entram em maiores aprofundamentos. Assim como mais que notório é o fato de que a prisão
somente se perfaz quando a autoridade policial ratificar a voz
de prisão eventualmente dada pelo agente da autoridade. Não
fosse isso, não teria sentido a determinação da apresentação
imediata do preso à autoridade policial, pois teríamos então
(o que não temos) o chamado “ciclo completo”, no qual o
próprio agente da autoridade se confunde com a “autoridade”
e toma todas as decisões sem qualquer controle de agente
estatal dotado de formação jurídica. A figura do delegado de
polícia ficaria reduzida a uma espécie de homologador inerte
e acrítico de prisões. E não se diga que o delegado poderia
avaliar, nos termos do art. 304, § 1º do CPP, a legalidade da
prisão, tornando-a, se for o caso, insubsistente. Isso equivale

a obrigar uma autoridade policial a compactuar por horas
com uma prisão nitidamente ilegal ou sem base jurídica para,
somente depois de todo esse constrangimento ao “preso”,
afirmar que a prisão, na realidade, inexistia. A situação é
deveras extravagante e equivale a um engenheiro que analisa
um terreno, percebendo que ali não pode ser erigido um
prédio de pronto, mas, mesmo assim determina a construção
para depois promover à demolição; ou então de um médico
que sabe da desnecessidade de uma intervenção cirúrgica,
mas, mesmo assim, a leva a termo, para, depois, costurar o
paciente e informá-lo, no retorno da anestesia, de que uma
aspirina resolveria o caso!
É mais do que notório o fato de que se o Código de Processo
Penal determina quais são as situações de flagrância (arts. 302
e 303, CPP) para, em seguida, falar em apresentação “do preso
à autoridade competente”, essa apresentação somente pode
se referir àquele que esteja, efetivamente, no entendimento
dessa autoridade competente, em situação de flagrância e,
portanto, realmente preso. À evidência não se está falando
em qualquer apresentação, em mera condução, em uma
determinação de postura acrítica da “autoridade competente”
que não analisa sequer a situação flagrancial e age como um
autômato, lavrando um auto de “prisão” em flagrante em que
inexista claramente, a seu sentir, flagrante algum.
Sem dúvida é a notoriedade da questão e o fato de que
a posição de Tornaghi é algo atípico na doutrina, que leva
esses autores a sequer cogitar este suposto problema, agora
objeto deste parecer. São eles: Luís Fernando de Moraes
Manzano,8 Hidejalma Muccio,9 Denilson Feitosa Pacheco10 e
Aury Lopes Júnior.11
Também, por certo devido à notoriedade da situação,
conforme acima exposto, fato é que a esmagadora maioria da
doutrina, ao tratar da lavratura ou não do auto de prisão em
flagrante, afirma que esta somente se dará se a “autoridade
competente” (delegado de polícia) entender presente a situação de flagrância e demais requisitos necessários a justificar
o constrangimento do suposto “preso”.
Nesta toada é bem claro Renato Marcão, ao afirmar que:
Efetivada a captura e a condução, apresentado o agente à autoridade competente, esta, se entender ser mesmo caso de prisão em flagrante, deverá providenciar a lavratura do auto respectivo (grifo nosso).12

O ensinamento é evidente: a lavratura somente se dará se
a autoridade policial entender que se trata realmente de uma
prisão em flagrante. Caso contrário, auto algum deverá ser
lavrado, o que não significa que nenhum registro será feito.
Este próprio subscritor foi pego de surpresa com a postura
ministerial extravagante, principalmente com o aceno de
responsabilização criminal e até mesmo por ato de improbidade
por parte das autoridades policiais que não agissem de acordo

com um entendimento isolado e praticamente desconhecido
ou levado em conta nas praxes forense e policial. Isso porque,
inclusive na atividade de pesquisa, em publicação especializada
sobre as cautelares processuais penais e as alterações promovidas pela Lei nº 12.403/2011, já se manifestou claramente sobre
o tema, merecendo o prefácio do Exmo. Sr. Dr. Rogério Sanches
Cunha, laureado membro do Ministério Público Bandeirante
e professor da Escola Superior do Ministério Público.13 Neste
trabalho, comenta o subscritor sobre o teor do art. 304 do CPP:
Estabelece o art. 304, CPP que a Autoridade Policial deve inteirar-se dos fatos e, convencida do flagrante, lavrar auto próprio. Esta
é uma conduta preliminar em que se delibera sobre a lavratura ou
não do auto respectivo.
Importa salientar que cabe soberanamente à Autoridade Policial
(Delegado de Polícia) formar convicção técnico – jurídica sobre a
lavratura ou não de Auto de Prisão em Flagrante. Não se admite,
inclusive por força, no Estado de São Paulo, da Recomendação DGP
01/05, item 1, ‘qualquer tipo de ingerência relativamente ao enquadramento típico da conduta e à existência de estado flagrancial”
(grifos neste parecer).14

Note-se que ninguém está a afirmar que o delegado de polícia pode, a seu bel prazer, por mero capricho, deixar de lavrar
uma prisão em flagrante quando estiver configurada. É claro
que não. O poder das autoridades, sejam elas policiais ou não,
é sempre um “poder-dever” e depende de fundamentação.
Mas, daí a exigir a lavratura de um auto de prisão quando a
autoridade perceber claramente ou estiver em dúvida razoável
quanto à situação de flagrância, tipicidade penal etc., vai um
longo e tortuoso caminho. O mesmo deve ser dito quanto à
efetiva lavratura. Também não pode a autoridade policial lavrar
um auto de prisão em flagrante sem o devido fundamento,
por mero capricho, vontade de poder ou qualquer sentimento
pessoal sem assento na legislação e nos fatos. Crê este
subscritor que ninguém, nem mesmo Tornaghi, Jardim ou os
membros do Ministério Público que adotam esse entendimento
isolado, iriam colocar em cheque esta última afirmação. Pois
então, onde há a mesma razão, há o mesmo Direito, conforme
conhecido brocardo latino (“Ubi eadem ratio ibi idem jus”).
Greco Filho ensina que quando da apresentação deve a
autoridade policial “decidir se é o caso, ou não, de flagrante,
porque a prisão pode não ter sido feita dentro das hipóteses
legais. Se não tiver sido, deverá liberar o detido. O referido
autor até entende que poderia haver uma previsão legal de
lavratura de um auto de “não prisão” a fim de ser remetido
ao Ministério Público para avaliação do relaxamento da
prisão e eventual abuso de autoridade em sua realização.
No entanto, reconhece Greco Filho, a inexistência “de norma
legal dispondo a respeito”, de forma que então o relaxamento
“se faz informalmente”, mediante lavratura de boletim
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de ocorrência. O autor critica essa situação fático-jurídica,
afirmando que esses boletins de ocorrência permaneceriam
arquivados na “própria dependência policial, sem qualquer
controle”. Essa é a motivação para seu pleito por uma
normatização diversa da existente.15 É preciso esclarecer que,
embora seja de reconhecida capacidade, Greco Filho incide
em uma base informacional equivocadíssima quando pleiteia
a alteração legal por falta de um controle dos boletins de
ocorrência. Acontece que, em primeiro plano, parece ter se
olvidado do controle externo do Ministério Público sobre a
Polícia, conforme mandamento constitucional (art. 129, VII,
CF); também se esqueceu do controle do Judiciário em sua
atividade correicional periódica. Esqueceu ainda do controle
interno promovido pela Corregedoria e pela administração
com correições ordinárias e extraordinárias. Finalmente,
parece desconhecer o nobre doutrinador o fato de que todos
os boletins de ocorrência permanecem registrados em livros
próprios e aqueles arquivados em livro também obrigatório
e pasta especial, sujeitos à livre consulta do Judiciário,
Ministério Público, Corregedoria e Administração Superior
(Decreto nº 1762, de 22 de junho de 1973 – art. 1º, “b” e
Portaria DGP 18, de 25.11.1998 – art. 3º). De qualquer forma,
desconsiderando a falta de informação do autor quanto
às normas administrativo-policiais, fato é que reconhece a
inexistência de base legal para obrigar o delegado de polícia
a lavrar um auto de prisão em flagrante, mesmo em casos
nos quais reconheça que não se trata de hipótese legal de
prisão. Eis um dos caminhos para a compreensão da inanição
de fundamentação dos requisitórios ministeriais em testilha
e do pauperismo de fundamentação da “opinião” externada
por Jardim com base no escólio isolado de Tornaghi.
Em obra especializada sobre a “Prisão em Flagrante”,
altamente acatada em âmbito nacional, Castelo Branco assim
se manifesta:
A apreciação da notícia do crime (notitia criminis) que lhe chega

sentes esses requisitos, deverá lavrar o respectivo auto; do contrário,
não, sob pena de ilegalidade e abuso de autoridade (grifo nosso).17

Perceba-se a dissonância entre o escólio de Carvalho, acima
mencionado, o qual retrata a acachapante maioria da doutrina,
e a posição extravagante de uma minoria do Ministério
Público. Há o aceno de responsabilização por “prevaricação” e
“improbidade” se o auto não for lavrado, mesmo percebendo
claramente a autoridade policial que não é o caso de uma prisão correta, que não há elementos para a prisão. Já a doutrina,
de que é exemplo Carvalho, ensina o reverso. Ou seja, que se
a autoridade policial, inobstante estar ciente de que a prisão é
ilegal ou insubsistente, a lavrar mesmo assim, pode incidir em
ilegalidade ou abuso de autoridade. Há uma ingerência nefasta
que coloca as autoridades policiais indevidamente num fio de
navalha e as instituições em conflito desnecessário. Optando
seguir a orientação esdrúxula do Ministério Público, pode o
delegado de polícia por este mesmo órgão ser perseguido
por abuso. Optando por orientar-se pela clareza da lei e da
doutrina altamente predominante fica à mercê de uma espada
de Dâmocles, com a ameaça de responsabilizações criminal,
administrativa e até mesmo por ato “improbo”. Entretanto,
parece bem mais fácil explicar que se agiu de acordo com a
consciência, com o entendimento técnico-jurídico não lavrando
um flagrante em caso específico do que justificar uma lavratura,
mesmo afirmando que, de plano, já se sabia ser ilegal o ato ao
menos inicialmente convolado. Neste segundo caso, a conduta
é claramente informada por dolo, no mínimo, eventual. É muito
diferente a situação em que a autoridade policial, inicialmente,
entende haver crime e flagrante, começa a lavratura e, depois,
com fatos novos vem a perceber a ilegalidade a que jamais
aderiu e torna a prisão insubsistente.
Edilson Mougenot Bonfim, membro do Ministério Público
(procurador de Justiça), professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e do Instituto Superior do Ministério
Público do Rio de Janeiro, não pensa de forma diversa:

ao conhecimento é a primeira tarefa da autoridade policial. O seu
trabalho de classificação dos acontecimentos se inicia, portanto, a

Apresentado o capturado à autoridade competente, se esta re-

partir do momento em que procura se convencer da existência ou

conhecer estarem presentes os requisitos legais para a prisão, deverá

inexistência da tipicidade, para determinar o acionamento da má-

lavrar o auto, circunstanciando a prisão em flagrante (grifo nosso).18

quina policial, mediante a instauração do inquérito policial e consequente prática dos múltiplos atos que lhe dizem respeito. Se a
autoridade policial, após a análise da notícia do crime (notitia cri-

Com ainda maior incisão se manifestam Demercian e
Maluly:

minis), chega à conclusão de que inexiste crime a punir, o inquérito
não será aberto, vale dizer: o auto de prisão em flagrante não será
lavrado (grifo nosso).16

A decisão sobre a lavratura do auto de prisão é de exclusividade
da autoridade. Vale dizer, que se a autoridade, após uma análise dos
elementos existentes contra o conduzido, entender que a captura

Carvalho também se manifesta no mesmo diapasão:

não se deu em estado de flagrância ou que o fato é penalmente atípico ou, também, que inexistem fundadas suspeitas contra o preso,

10

Para autuar em flagrante deve a autoridade certificar se há cer-

não será confirmada a prisão e, consequentemente, será o preso

teza absoluta da materialidade do crime e indícios da autoria; pre-

colocado em liberdade. Não pode, outrossim, nessa ordem de ideias,
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ser a autoridade obrigada a lavrar o auto de prisão em flagrante, por
quem quer que seja (grifo nosso).19

Por seu turno, Tourinho Filho, antes de adentrar à análise
das formalidades da lavratura do auto de prisão em flagrante,
aduz que para que esse ato se realizar deve ser atendido
“por primeiro”, um “pressuposto essencial, que é a prisão do
indigitado autor” dentro das hipóteses legais de flagrância. Ou
seja, em não havendo a presença da flagrância, por obviedade,
não deverá haver lavratura alguma.20 Em seu clássico livro
sobre inquérito policial, Barbosa se escora no pensamento de
Tales Castelo Branco (já acima citado), para ensinar o seguinte:

juiz de Direito exerce também atipicamente funções administrativas. Este escólio é o de José Armando da Costa, em obra
especializada sobre a atividade de Polícia Judiciária:
Seguindo a trilha desse raciocínio, não é difícil se concluir que
o auto de prisão em flagrante, contendo um julgamento de conduta e uma decorrência coercitiva (a prisão), constitui, sob o ponto
de vista material, verdadeiro ato jurisdicional, a despeito de haver
sido formalizado por autoridade administrativa (Delegado de Polícia). Corroborando o ponto de vista aqui defendido, assevera Tales
Castelo Branco que se ‘exige certa função judicativa da autoridade
que presidir o auto de prisão em flagrante, pois a noção do que seja
fundada suspeita implica uma objetiva apreciação dos acontecimen-

Quando da apresentação do preso à autoridade, esta deve,

tos que lhe forem narrados.22

em primeiro lugar, ouvir o condutor. Trata-se apenas de um meio
dado à autoridade para inteirar-se dos fatos a fim de prelibar se
resultam ou não fundadas suspeitas contra o conduzido, podendo assim, tomar outras providências. Que providências são essas?
Tales Castelo Branco, ensina que a apresentação do indiciado à
autoridade competente não implica, obrigatoriamente, lavratura

Ao contrário daquele posicionamento pela lavratura tal
qual autômato do auto de prisão em flagrante, a análise do
delegado de polícia em ato preliminar à autuação é orientação
farta. Vejamos o que ensinam em obra conjunta, Reis e Gonçalves, ambos promotores de Justiça do Estado de São Paulo:

de auto de prisão em flagrante. Compete à autoridade, examinando o caso, exercer verdadeiro ato de julgamento sobre as suas

Uma vez dada voz de prisão ao autor da infração penal, por po-

circunstâncias objetivas e subjetivas, para ver se, realmente o auto

licial ou por particular, deve a pessoa presa, bem como as testemu-

deve ser lavrado. A autoridade poderá considerar que não se trata

nhas, ser levada à presença da autoridade policial. Ao chegar lá o

de episódio revestido das características próprias do flagrante, de

condutor do flagrante apresenta o preso à autoridade e narra ver-

acordo com a rígida conceituação legal, ou que inexiste fundada

balmente a ela o ocorrido (o crime e as circunstâncias da prisão). Se

suspeita de que o conduzido seja o autor do crime ou da contra-

a autoridade entender que o fato narrado não constitui ilícito penal

venção. A prática policial vem mantendo a tradição de fazer-se,

ou que a situação não se encaixa nas hipóteses de flagrante, deve

nessas ocasiões, apenas o registro da ocorrência para apreciação e

relaxar a prisão e liberar a pessoa que lhe foi apresentada. Na última

controle posteriores, ordenando, se couber, a abertura de inquéri-

hipótese deverá determinar a lavratura de boletim de ocorrência e

to ou, excepcionalmente, lavrando o auto e restituindo o paciente

instaurar inquérito mediante portaria, pois o fato narrado constitui

à liberdade (grifo nosso).21

crime, embora ausente a situação de flagrante delito. Por outro lado,
se a autoridade considerar que a situação é de flagrância e que o

O autor acima deixa claro que, segundo a doutrina e a
praxe policial, a lavratura do auto e seu relaxamento pela
própria autoridade policial é ato excepcional, o que demonstra
que o entendimento isolado de Tornaghi, advogado mais
modernamente por Jardim, é pretensamente impositivo no
entendimento de alguns membros do Ministério Público,
constitui um esforço equivocado para transformar a exceção
em regra. Mais adiante, se demonstrará que essa perversão
entre regra e exceção é inviável não somente teórica, mas
também praticamente. Demonstrar-se-á que essa perversão é
deletéria e tornaria impraticável sequer o atendimento razoável
à população e até mesmo aos policiais condutores.
Quando Barbosa afirma que o delegado de polícia faz um
verdadeiro julgamento sobre a presença do estado flagrancial
é preciso lembrar que há inclusive quem defenda a tese de
que a autoridade policial, neste caso, como outras autoridades
exerce um “ato jurisdicional em sentido ontológico”. Trata-se
de função atípica da autoridade administrativa, assim como o

fato que lhe foi apresentado configura infração penal, deverá determinar a lavratura do auto de prisão.23

Confirmando nossa tese de que a deliberação do delegado
de polícia pela não lavratura do auto de prisão em flagrante
é atitude natural, necessária e adequada em certos casos
concretos e não constitui “relaxamento” de prisão alguma, pois
só se consubstancia com a decisão preliminar da autoridade
policial, assim se manifesta Capez:
Antes da lavratura do auto, a autoridade policial deve entrevistar as partes (condutor, testemunhas e conduzido) e, em seguida,
de acordo com sua discricionária convicção, ratificar ou não a voz
de prisão do condutor. Não se trata, no caso, de relaxamento da
prisão em flagrante, uma vez que, sem a ratificação, o sujeito se
encontra apenas detido, aguardando a formalização por meio de
ordem de prisão em flagrante determinada pela autoridade policial
(grifo nosso).24
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Na mesma senda, Mirabete e Fabbrini rechaçam a tese do
delegado de polícia autômato. Senão vejamos “in verbis”:
Apresentado o preso capturado em situação de flagrância à autoridade competente deve esta lavrar o auto respectivo. Não se trata,
porém, de ato automático da autoridade policial pela simples notícia
do ilícito penal pelo condutor. A autuação em flagrante delito pressupõe a certeza absoluta da materialidade do crime e indícios mínimos de autoria. Inexistentes tais elementos, a autuação em flagrante
pode constituir-se em abuso de autoridade (grifo nosso).25

Vale ainda transcrever o breve ensinamento de Silva e
Freitas, ao afirmarem: “Vimos que a autoridade policial, tendo
uma prévia noção dos fatos, decidirá pela lavratura ou não do
auto de prisão em flagrante”.26
Finalmente, é preciso deixar claro que a conduta dos
delegados de polícia de todas as localidades de que se tem
notícia, a despeito do referido entendimento diverso de alguns
poucos membros do Ministério Público, está em pleno acordo
com a orientação constante do “Manual de Polícia Judiciária”,
editado pela Delegacia Geral de Polícia. Ali o tema enfocado
é abordado diretamente e há o rechaço da tese isolada de
Tornaghi nos seguintes termos:
A apresentação do acusado à autoridade policial permite que
esta, examinando primeiramente a legalidade do ato de captura,
tome as providências indispensáveis à documentação do ato estatal
que representa a própria prisão. O entendimento de Tornaghi é de
que, na lavratura do auto de flagrante, a autoridade policial, obtendo
a narração de todo o acontecido, vai realizar um julgamento prévio
e, aí, caso ‘se convença de que a prisão foi arbitrária’, conclui que ‘o
auto será o instrumento hábil para documentar fatos que ocorreram
(prisão de alguém, sua condução até a presença da autoridade, sua
apresentação como autor do crime etc.) e que têm relevância jurídica. Servirá ele, então, para que se possa aquilatar a responsabilidade
de quem efetuou a prisão [..] e o acerto ou desacerto da autoridade
policial. [...] A segunda posição doutrinariamente apresentada, da
qual Tales é um dos seus adeptos, parece ser a mais correta, embora,
na prática, possa a autoridade policial realizar um exame prévio das
condições da prisão e, só depois decidir efetivamente da instauração
do feito policial ou realizar ‘apenas o registro da ocorrência para
apreciação e controle posteriores, ordenando, se couber, a abertura
de inquérito’ ou, ‘excepcionalmente, lavrando o auto e restituindo o
paciente à liberdade” (grifo nosso).27

Entende-se que restou mais do que demonstrado que, sob o
prisma jurídico, a pretensão ministerial de que se elabore auto
de prisão em flagrante em todo e qualquer caso de condução de
pessoa supostamente presa (na verdade capturada), não encontra
sustentação suficiente em termos doutrinários, tratando-se de
interpretação isolada e extravagante do art. 304, § 1º do CPP.
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Cabe, porém, ainda desenvolver a questão sob seu aspecto
“pratico”. Neste ponto, é preciso fazer uma digressão para
explicar que quando se fala em “prática” a referência neste
parecer será dupla. Ou seja, o problema será estudado
em relação à sua adequação em termos de estrutura do
pensamento (prisma filosófico) e também no sentido vulgar
do termo “prática”, ou melhor, analisando como as coisas e
procedimentos se dão, se fazem no dia a dia, como podem
ser feitos, como é possível realizá-los a contento e de forma
razoável ou não.
Iniciando pelo primeiro prisma, importa lembrar que
diante das mais diversas vertentes de pensamento sobre o
agir humano, é possível empreender uma divisão básica entre
três orientações:
a) Orientação deontológica ou principialista ao estilo de
Kant, por exemplo. Nesse caso, há o estabelecimento de certos
imperativos que não permitem violação e é a adequação ou
inadequação a esses imperativos rígidos que vão dizer se uma
conduta é aceitável ou não.
b) Orientação consequencialista, a qual pode ser subdividida
no pensamento utilitarista e no pensamento pragmático,
sendo autores conhecidos Bentham e Mill. Nesse caso, a
aceitabilidade ou não de uma conduta se dá pela análise das
consequências ou resultados desta. A conduta em si não é tão
importante quanto os resultados que dela decorrem.
c) Orientação procedimentalista ao estilo de Habermas
com sua “Ética do Discurso” e seu “Agir Comunicativo”, e
de Rawls, com sua “posição original imparcial”. Aqui, não
importa o conteúdo da conduta nem as suas consequências.
O principal está na legitimação das escolhas mediante um
debate democrático e livre.
Cada uma dessas correntes comete o erro de pretender ser
a detentora da “verdade”. Na realidade, essas orientações são
parcelas da verdade desveladas por seus autores, dotadas de
virtudes e vícios. Uma posição deontológica (ética de princípios
e deveres) advogada por Kant pode ser em alguns casos-limite
por demais rígida, levando a soluções indesejáveis.28 Mas, é
claro que não se pode deixar de pretender encontrar alguns
princípios basilares que devem nortear o agir humano. A
orientação consequencialista pode descambar para um
relativismo tosco e uma prevalência de avaliações meramente
quantitativas em detrimento das qualitativas. Contudo, não
se pode afirmar que uma conduta ou escolha possa ser feita
tão somente com base em princípios abstratos e sem qualquer
ponderação de suas consequências. Finalmente, a orientação
procedimentalista peca por dar muita ênfase à formalidade
em detrimento do conteúdo. Além disso, as pressuposições
dos autores que advogam essa linha de pensamento são
claramente utópicas. Porém, quem iria afirmar nos dias atuais,
com coerência, que qualquer decisão possa prescindir de um
debate democrático e pluralista?29

Estamos, neste ponto, analisando a adequação da questão
objeto deste parecer à “prática” em seu sentido de estrutura de
pensamento. Aristóteles fazia a distinção entre a “teorética”, a
“prática” e a “poiética”. Na “teorética” temos o “saber puro”,
desinteressado em uma aplicação imediata. A “prática”, no
sentido aristotélico a que nos referimos no momento, está
ligada à “ação” (“práxis”), a regras efetivas do agir humano
diante de certas situações. Finalmente, a “poiética” se refere à
“fabricação” (“poiesis”), ao agir em si, ao ato de fazer alguma
coisa, de construir, de produzir, ao “como fazer”.30
Devidamente estabelecido o sentido inicial de “pratica”,
é possível retornar aos sistemas de pensamento acima mencionados e perceber que a escolha de uma regra de conduta
não pode tão somente se basear em bons princípios, mas deve
levar, sim, em conta as consequências dessa escolha. Em suma,
aquele que faz uma escolha de conduta deve estar pronto para
assumir todas as consequências dessa opção.
Pois bem, aqui é preciso ter clara a noção de que uma
ponderação consequencialista é necessária para aquilatar a
aceitabilidade ou não da tese defendida por alguns membros
do Ministério Público, inobstante ser baseada em doutrina
francamente minoritária. Eventualmente, a minoria pode ter
razão e, como diria Nelson Rodrigues, “a unanimidade é burra”.
Mas, para isso, é preciso verificar quais são as consequências dessa escolha. Neste momento, então, entramos num
imbricamento entre questões jurídicas e práticas no sentido
poiético (como fazer).
Ocorre que a consequência de se advogar a lavratura de
flagrante e sua posterior (e somente posterior) declaração de
insubsistência para todo e qualquer caso de apresentação de
um suposto “preso em flagrante” por um policial ou particular
perante o delegado de polícia é algo impraticável devido às suas
consequências nefastas e efetivamente incoerentes numa visão
sistemática do ordenamento jurídico processual penal brasileiro.
Em primeiro lugar, essa tese de Tornaghi que podia, ao menos
teoricamente, ser defendida nos idos de 1980 ou 1990, não tem
o menor cabimento na atualidade, seja pela impraticabilidade
diante do grande movimento das unidades policiais, seja pela
explicitação da natureza da atividade do delegado de polícia.
De acordo com a Constituição Federal, as polícias civis
são dirigidas por delegados de polícia de carreira e têm por
incumbência a apuração das infrações penais (art. 144, § 4º,
CF). Para tanto, os delegados de polícia são instrumentalizados
pela Constituição do Estado de São Paulo com independência
funcional e livre convicção nos atos de Polícia Judiciária (art.
140, § 3º, CE/SP). A Lei nº 12.830/2013 reforça o disposto na
Constituição bandeirante, estabelecendo a carreira jurídica
como inerente ao cargo de delegado de polícia, bem como a
fundamentação técnico-jurídica dos atos de indiciamento, o
que certamente engloba a deliberação pela prisão, ou não, de
alguém em flagrante (art. 2º, § 6º). Não bastasse isso, desde

1998,a Portaria DGP 18 determina e permite ao delegado de
polícia fundamentar a falta de justa causa para a deflagração
de investigação criminal, indicando as razões jurídicas e fáticas
de seu convencimento, englobando expressamente o auto de
prisão em flagrante (art. 2º, § 1º e art. 7º, § 2º).
Nenhum desses dispositivos e muito menos seu conjunto
permite que o delegado de polícia seja tratado como um autômato que está obrigado a lavrar um auto de prisão e submeter
um cidadão ao constrangimento da formalização de uma prisão
quando tiver a clara e evidente convicção jurídica, podendo
fundamentá-la razoavelmente de que não há flagrância, fato
típico ou mesmo suspeita contundente contra o conduzido.
Logo num primeiro plano e utilizando de uma técnica
de argumentação “ad absurdum”, é preciso assumir que
haverá muitos casos teratológicos ao adotar a interpretação
de que toda apresentação de pessoa supostamente “presa”
(capturada, em verdade) por policiais ou particulares devam
levar à lavratura de um flagrante.
Poderia utilizar uma série infinita de exemplos hipotéticos,
mas prefiro narrar um fato concreto da minha experiência
prática. Há muitos anos, nem mesmo me recordo quando,
estava de plantão e uma dupla de policiais militares adentrou o
hall da delegacia com um homem algemado. Eles o conduziam
“preso” em flagrante. Ao serem indagados sobre a razão da
prisão informaram que o tal homem estava sobre uma ponte,
pretendendo se jogar num rio (o Rio Paraíba mais especificamente) para se suicidar. Estava preso o cidadão por “tentativa
de suicídio” (sic). Será mesmo que alguém em sã consciência
poderia exigir da autoridade policial o total esquecimento
de sua formação jurídica e a lavratura formal de um auto de
prisão em flagrante por tentativa de suicídio para, só então,
depois disso, vir a relaxá-lo e comunicar o juiz e o promotor?
Será possível? Isso não estaria mais próximo do cômico, não
fosse trágico? E o indivíduo coagido como ficaria? Submetido
por algumas horas a uma situação de preso sem motivação
alguma, sem justificativa minimamente plausível.
Outros casos menos absurdos, mas que levariam a uma
indevida inflação na lavratura de flagrantes e, consequentemente, a uma péssima prestação de serviço à população em
termos de demora de atendimento podem ser elencados. De
acordo com a tese sem sustento defendida, não poderia a
autoridade policial deixar de lavar o flagrante de imediato,
mesmo constatando de plano não ser o caso. Pois bem,
então em todos os casos abrangidos pela Lei nº 9.099/1995, a
autoridade policial, antes de deliberar pela lavratura do termo
circunstanciado, deveria lavrar um auto de prisão em flagrante,
desconstituí-lo por despacho fundamentado e convertê-lo em
termo circunstanciado. O mesmo se pode dizer quanto ao
conduzido, que claramente se acha inserido no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, posse de drogas para consumo próprio. Primeiro,
se lavraria um flagrante, depois, se declararia sua insubsistência
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“Pretender coagir o delegado de polícia à lavratura de um auto de prisão em
flagrante mesmo diante de situação por ele considerada fundamentadamente
como não característica de estado flagrancial, atípica ou mesmo na qual falte
convencimento quanto à autoria do crime, é o mesmo que obrigar a autoridade
policial a agir de forma violadora interna de um princípio lógico já conhecido e
divulgado até na Antiga Grécia por Aristóteles. Trata-se do “princípio da não
contradição”, que diz que algo não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser. Ora, o
que se pretende com a interpretação esdrúxula do art. 304 do CPP em discussão
é a lavratura de um “auto de prisão em flagrante” no qual a autoridade policial
reconhece um “não flagrante”. Isso é indubitável e flagrantemente ilógico.”
para, só então, lavrar o devido termo circunstanciado. Além
do fato de que tanto policiais como cidadãos à espera do
registro de ocorrências ficariam horas e horas desnecessárias
num plantão, há que indagar se o sentido de regras como a
Lei nº 9.099/1995 e a redação do art. 28 da Lei de Drogas
têm em mira esse tipo de constrangimento absolutamente
desnecessário aos indivíduos.
Parece claro e evidente que o só surgimento de tais diplomas
legais vai na exata contramão do vetusto pensamento de
Tornaghi. Antes da Lei nº 9.099/1995 e da Lei nº 11.343/2006,
mesmo em infrações em que o indiciado se livrava solto,
realmente era lavrado auto de prisão em flagrante para,
depois, liberá-lo. Esse era um procedimento considerado à
unanimidade como burocrático (ou seria “burrocrático”?),
desnecessário e inconveniente. Tudo isso cessou, o constrangimento desnecessário foi abolido. Mas, estamos discutindo
neste parecer a possível retomada “contra legem” dessa
absurdidade. Seja sob o ângulo do conduzido, seja sob a
visão dos cidadãos que vão a uma delegacia de polícia para
registrar uma ocorrência, a solução preconizada por Tornaghi
e defendida pelo entendimento de alguns membros do
Ministério Público constitui aquilo que Cambi aponta como
um retrocesso proibido pelo chamado “princípio de proibição
de retrocesso social”, extraível de pactos internacionais
sobre Direitos Humanos.31 Ora, temos um ordenamento que
não permite o constrangimento da lavratura de flagrante
em casos como os mencionados. Agora, iríamos, inclusive
violando esse ordenamento jurídico frontalmente, passar a
lavrar autos de prisão contra pessoas que claramente não
devem ser presas em flagrante!? E ainda com isso violaríamos
o princípio administrativo da eficiência dos serviços públicos,
criando filas intermináveis de flagrantes desnecessários com
pessoas aguardando o registro de ocorrências simples, tais
como extravios de documento, furtos simples etc.
Machado trata em sua obra, em um dos subtítulos, de casos
de “proibição da prisão em flagrante”. Menciona exemplos
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como os acima elencados e ainda acrescenta o caso do art.
301 do CTB, que proíbe a prisão em flagrante do condutor de
veículo automotor que, em acidente, preste o devido socorro ao
vitimado.32 Se há proibição legal, então não se deve lavrar auto
de prisão. Mas segundo o entendimento inaceitável defendido
por Tornaghi e por alguns membros do Ministério Público seria
o caso de lavrar flagrantes, inclusive naquelas pessoas em casos
de crimes de trânsito que prestam socorro, para só então,
depois de todo o constrangimento “contra legem” realizado,
tornar o auto insubsistente e libertar o “preso” (sic).
Ademais, não se pode esquecer que a Lei nº 11.113/2005
modernizou a redação do art. 304 do CPP, pretendendo
conferir à formalização da prisão em flagrante maior agilidade
e praticidade. O intento é o de tornar a elaboração do auto
de prisão em flagrante mais ágil em benefício dos policiais
em geral que poderão voltar aos seus respectivos afazeres,
especialmente de policiamento preventivo; às vítimas e
testemunhas, que ficarão menos tempo na delegacia e até
aos indiciados, que poderão ser liberados mais rapidamente
quando couber fiança. As alterações promovidas no art. 304
do CPP decorreram de uma iniciativa experimental da Polícia
Civil do Distrito Federal sob a denominação de “flagrante
eficiente”, cujo principal objetivo era o de diminuir o afluxo
de pessoas nos plantões policiais.33
Perceba-se que novamente, ao adotar o entendimento
ministerial com base na ultrapassada e incoerente lição de
Tornaghi, reavivada por Jardim, estaríamos, a despeito de toda
a legislação, abrindo mão dos efeitos benéficos de um chamado
“flagrante eficiente”, para criar uma nova modalidade que
poderia ser bem denominada de “não flagrante obtuso ou
ineficiente”. Novamente é visível o retrocesso.
Cabe ainda lembrar os casos de imunidades à prisão em
flagrante estabelecidos, por exemplo para de juízes, promotores, advogados no exercício da função, deputados, senadores
etc. Está mais do que assentado que não cabe ao delegado
de polícia lavrar autos de prisão em flagrante nessas situações.

Especialmente no que tange àquelas autoridades dotadas
de foro por prerrogativa de função, a orientação é apenas a
feitura dos registros básicos e encaminhamento do detido ao
Tribunal ou órgão com competência originária.34 Mas, como
agir coerentemente a seguir a senda de Tornaghi, abraçada
por Jardim e por alguns componentes do Ministério Público?
Deveria então, o delegado de polícia primeiro lavrar o auto
de prisão para, depois, torná-lo insubsistente e encaminhar o
“preso” (capturado) ao Tribunal com competência originária?
É claro e evidente que não. Por isso, a tese é totalmente
descabida e se tornou posição isolada ao longo do tempo,
tendo jamais sido objeto de aplicação ou exigência prática.
A grande questão está em que não se pode, como bem ilustra
a metáfora, olhar apenas para uma árvore, mas sim para a floresta
como um conjunto. Na hermenêutica jurídica se trata tão somente
da necessidade de saber utilizar a interpretação sistemática. Por
isso, não se pode interpretar, por exemplo, o art. 304 do CPP de
forma isolada do ordenamento jurídico e do próprio CPP. Quando
isso é perpetrado os resultados são catastróficos.
Segundo Serrano, a interpretação sistemática “representa a
natureza do estudo sistemático das normas vinculadas dentro
de um ordenamento jurídico, constituindo-se por isso em uma
interpretação essencial”.35
E é essencial porque:
Não se encontra um princípio isolado, em ciência alguma; acha-se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo não
é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade,
organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no
seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros se condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que constituem elementos
autônomos operando em campos diversos.36

Essa mesma interpretação sistemática e global do ordenamento jurídico pátrio conduz claramente ao afastamento de
qualquer pecha de criminosa e muito menos improba sobre
a conduta de delegados de polícia que, fundamentadamente,
deixem de lavrar autos de prisão em flagrante. Salvo casos teratológicos e extremamente gritantes estão apenas e tão somente
cumprindo suas funções legais e constitucionais. Como visto, há
disposições constitucionais federais e estaduais, há leis ordinárias
(inclusive o próprio art. 304 do CPP devidamente interpretado no
sistema) e também há permissivos regulamentares administrativos a embasarem as decisões marcadas pela razoabilidade das
autoridades policiais no estrito cumprimento de suas funções.
Figueiredo Dias leciona que:
As causas de justificação não têm de possuir caráter especificamente penal, antes podem provir da totalidade da ordem jurídica e
constarem, por conseguinte, de um qualquer ramo do direito. Esta

verificação (...) é compreensível e, ao menos numa larga medida,
indiscutível: se uma ação é considerada lícita (conforme ao ‘direito’)
pelo direito civil, administrativo ou por qualquer outro, essa licitude– ou ausência de ilicitude (...) tem de impor-se a nível do direito
penal, pelo menos no sentido de que ela não pode constituir um
ilícito penal.37

E mais adiante o mesmo autor apresenta a formulação de
Merkel:
Sempre que uma conduta é, através de uma disposição do direito, imposta ou considerada como autorizada ou permitida, está
excluída sem mais a possibilidade de, ao mesmo tempo e com base
num preceito penal, ser tida como antijurídica e punível.38

Portanto, a devida interpretação sistemática entre as
normas do Código de Processo Penal que guardam relação
com o disposto no art. 304 do CPP e as normas que regulam
a atuação do delegado de polícia nos âmbitos constitucional,
processual penal e administrativo estão a apontar que não
há sustentação para a tese de que a autoridade policial, em
sentido estrito, é vinculada, quanto à lavratura do auto de
prisão em flagrante, à mera apresentação pós-captura de uma
pessoa por policial ou particular. Não há obrigatoriedade de
lavratura de auto de prisão em flagrante quando a autoridade
policial, de pronto, tem elementos para fundamentar seu
afastamento. Doutra banda, o § 1º do art. 304 do CPP garante
que o delegado de polícia, mesmo deliberando inicialmente
pela prisão, poderá proceder à declaração fundamentada de
sua insubsistência, acaso tenha motivos posteriores para tanto.
Nenhuma das duas condutas, considerando o ordenamento
jurídico brasileiro de forma conglobante, enseja infração penal
ou improbidade administrativa.39
Pretender coagir o delegado de polícia à lavratura de um
auto de prisão em flagrante mesmo diante de situação por ele
considerada fundamentadamente como não característica de
estado flagrancial, atípica ou mesmo na qual falte convencimento quanto à autoria do crime, é o mesmo que obrigar a
autoridade policial a agir de forma violadora interna de um
princípio lógico já conhecido e divulgado até na Antiga Grécia
por Aristóteles. Trata-se do “princípio da não contradição”,
que diz que algo não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser.
Ora, o que se pretende com a interpretação esdrúxula do art.
304 do CPP em discussão é a lavratura de um “auto de prisão
em flagrante” no qual a autoridade policial reconhece um
“não flagrante”. Isso é indubitável e flagrantemente ilógico.
E o dano, como visto, não é somente para os delegados
de polícia. O dano, em termos práticos (poiéticos), é para a
própria população, para os policiais em geral, especialmente
em termos de bom andamento, eficiência e celeridade dos
serviços públicos de Polícia Judiciária e outros atendimentos
realizados pela Polícia Civil.
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31 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. São Paulo: RT, 2009, p. 226-227.
32 MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 525-526.
33 ANDREUCCI, Ricardo. Flagrante Eficiente – Alterações introduzidas pela Lei nº 11.113, de 13 de maio de 2005. Disponível em: www.
damasio.com.br. Acesso em: 12 jul. 2016.
34 COGAN, José Damião Pinheiro Machado. A Prisão em Flagrante frente ao regimento do TJ/SP. Disponível em: www.conjur.com.br.
Acesso em: 12.07.2016.
35 SERRANO, Pablo Jiménez. Interpretação Jurídica. São Paulo: Desafio Cultural, 2002, p. 25.
36 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 128.
37 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Penal. Tomo I. São Paulo: RT, 2007, p. 387-388.
38 Apud, op. cit., p. 389.
39 Por óbvio não se está aqui a tratar de casos excepcionais de corrupção, fraude, etc. Mas, tão somente de deliberações fundamentadas das autoridades policiais de acordo com sua convicção jurídica.
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SACHA CALMON

QUATRO DECISÕES
HISTÓRICAS DO STF
os últimos setenta dias a nossa Suprema Corte, tão
assoberbada, produziu quatro decisões históricas
que penetram fundamente no manejo do Estado
brasileiro.
Antes de abordá-los, convém informar ao público leigo
que temos no mundo, Europa, Américas, boa parcela da Ásia
e Oceania, destaques para a Austrália e a Nova Zelândia, e
alguns países africanos, dois sistemas de controle de constitucionalidade das leis: a) o sistema difuso, no bojo de um
caso concreto, no qual todo e qualquer juiz pode decretar a
inconstitucionalidade de uma lei, mas sujeitando-a a recursos
que terminam na mais alta Corte judicial (nascido nos EUA
e confirmado no caso Marbury versus Madison), também
chamado por alguns de “judicial review” e; b) o controle
concentrado de constitucionalidade inspirado pelo jurista
Kelsen na Áustria, desde 1920, em que Cortes constitucionais
concentram a competência para dizer se dada lei é ou não
constitucional. Essa Corte fica acima do Poder Judiciário,
dos parlamentos e dos governos (sempre parlamentaristas,
às vezes com Executivos fortes, como na França e Portugal).
Às Cortes chegam os justiçáveis através de ações diretas de
constitucionalidade e reclamações, ou pela via da exceção,
quando os juízes ou tribunais param os processos e remetem
os autos do incidente à Corte constitucional, que resolve a
questão constitucional suscitada e remete de volta o incidente
que a determinou aos tribunais e juízes, que decidirão então
a demanda entre as partes.
Pois bem, o Brasil é o único país do mundo a adotar os dois
sistemas ao mesmo tempo, daí alguns autores falarem numa tal
de “brazilian law”, ao lado do “civil law” (Europa continental
onde a lei é a fonte primária do Direito) e do “common law”
(Inglaterra e países anglófonos), onde os precedentes judiciais
sobre os significados das normas que estão enclausuradas nas
leis são reveladas pelos juízes (“judge-made law”).
Agora, as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF),
inicialmente referidas. A primeira decisão diz respeito aos
limites da “presunção de inocência”. Ela vai até a condenação
em segundo grau. A partir daí a presunção é de culpa. Com
efeito, os juízes e tribunais de apelação discutem os fatos e o
direito. Se por duas vezes o réu for condenado terá preservado
o sagrado direito de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e ao Supremo, até mesmo pela via do habeas corpus,

DIVULGAÇÃO

DESTAQUE

mas o fará preso. Sempre foi assim até 2009, quando o ex-ministro Eros Grau convenceu a Corte que alguém só poderia
ser preso em flagrante após o trânsito em julgado da decisão
condenatória nas cortes superiores. É comum a condenação
transitar após 12, 15 e até 18 anos após o crime. A impunidade
sofreu um golpe tremendo, liquidando a chicana processual.
A segunda decisão foi considerar – superando o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) – que o combinado nos acordos
coletivos de trabalho vale mais do que a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), inspirada, aliás, no Código de Mussolini, do
tempo do fascismo. É preciso valorizar o contrato coletivo de
trabalho e as partes, ao revés de tutelar o trabalhador urbano
como se fosse uma criança. Os advogados de sindicatos
defendem o trabalhador. O juiz não é babá, julga segundo o
Direito. É preciso acabar com o mito de hipossuficiente. Um
deles tornou-se presidente da República.
A terceira decisão da nossa Suprema Corte foi a de assegurar aos governos federais, estaduais e municipais, o direito de
descontar os dias parados, nas greves dos servidores públicos.
O entendimento da Corte pode conter o ímpeto grevista dos
servidores federais, que tem as categorias mais bem organizadas do país. O PT, é sabido, sempre incitou manifestações
de estudantes e paralisações no serviço público. Se lascou.
A quarta decisão foi impedir a revisão dos proventos de aposentados dos que voltaram a trabalhar. Se estão trabalhando,
por que se aposentaram? Trabalhar após a aposentação pode.
O que não pode é revisar os valores dos proventos. O limite de
65 anos se impõe ou vamos todos de roldão ladeira abaixo.
Os governos só não poderão cortar os dias parados – o que
de resto prejudica a população intensamente – se eles próprios
estiverem em mora, isto é, não pagarem os vencimentos dos
funcionários, forçando com isso a austeridade nos gastos e
investimentos em gestão (fazer mais com menos). Sabe-se que
o PT inchou a máquina pública e descurou das regras de boa
gestão, gastando “à la godaça”.
Parece-me que começamos a sair do lodaçal, e que os Poderes da República estão funcionando a contento, sem descurar
dos três programas sociais: o Bolsa-Família, o Minha Casa,
Minha Vida, e o financiamento estudantil (FIES). Terminaram
as falácias da Dilma. Os programas contra a desigualdade
social estão nos programas do PMDB e PSDB. Educação, saúde,
segurança e mobilidade são prioritários.

SACHA CALMON é Prof. Titular das Faculdades Federais de Direito do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, autor do Curso de Direito Tributário Brasileiro, sócio-fundador
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CASOS PRÁTICOS

EUDES QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR

e

ANTONELLI ANTONIO MOREIRA SECANHO

LIMITES LEGAIS DOS
OFENDÍCULOS
“Muitos defenderão que o proprietário tem o pleno poder de repelir a injusta invasão que,
eventualmente, possa vir a sofrer, sobretudo nos dias atuais, em que a violência atinge níveis
alarmantes em todo o país. E carregados de razão. A questão é apenas verificar se há excesso nas
armadilhas empregadas para atingir ladrões que, sabidamente, estão cada dia mais perspicazes
e audaciosos, mas que podem, também, atingir pessoas inocentes.”
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eletrificada com identificação e aviso; cão bravio também
com identificação no imóvel; arame farpado etc.).
Aproximando-se do caso ora relatado, tem-se a
definição do eminente jurista Mirabete, ao afirmar que
“são aparelhos predispostos para a defesa da propriedade (arame farpado, cacos de vidro em muros, etc.)
visíveis e a que estão equiparados os ‘meios mecânicos’
ocultos (eletrificação de fios, de maçanetas de portas,
a instalação de armas prontas para disparar à entrada
de intrusos, etc.”.2
Desta forma, uma primeira conclusão é evidente: o
ofendículo precisa ser visível e, ainda, proporcional à
conduta de defender a propriedade. Ou seja, se o dono
do imóvel instalar uma cerca elétrica, porém diretamente
conectada com a rede elétrica da via pública, cujo choque
possa provocar a morte instantânea de quem quer que
nela encoste, certo é que não há que se falar em proteção

DIVULGAÇÃO

e quando em quando a imprensa publica
algum fato relacionado com a utilização de
ofendículos e que tenha provocado a morte de
determinada pessoa. Recentemente, noticiou-se que uma criança, de dez anos de idade, brincava com
seu coelho de estimação quando, inesperadamente, o
animal se dirigiu para o quintal do vizinho. A criança,
na plenitude de sua ingenuidade, perseguiu o pequeno
animal e ingressou no imóvel alheio, oportunidade em
que acabou por acionar o sistema de segurança (rústico,
em verdade) e provocou o disparo de uma espingarda.
Foi alvejada por um projétil, que determinou sua morte.1
Prima facie, há que se destacar o que a doutrina conceitua como ofendículos (offendiculas ou offensaculas),
que nada mais são do que aparatos facilmente perceptíveis
e cuja destinação é a proteção da propriedade (cacos
de vidro ou lanças colocados em cima dos muros; cerca
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lícita. Do mesmo modo, o proprietário que instala um campo
minado em seu jardim, ou coloca um verdadeiro arsenal
militar como forma de proteção também se afasta, e muito,
do conceito da razoabilidade conceitual.
Cabe, aqui, a preciosa lição de Magalhães Noronha:

trazer dúvidas quanto a eventual exagero (desproporção) do
meio empregado para repelir alguém que, indevidamente,
ingresse na propriedade alheia.
Com efeito, será que a instalação de uma armadilha que
dispara uma espingarda em direção a alguém que acione o
mecanismo de defesa é proporcional?
Sob o prisma do cometimento de um crime de roubo, parece
que sim. O agente que invade, armado, uma residência, coloca
em risco a vida das pessoas que ali residem. Não por outra
razão é que, infelizmente, tem-se cotidianamente a prática de
latrocínio. Logo, o bem sacrificado (vida do roubador) é igual
ao bem tutelado (vida dos moradores – veja-se: é mais que a
mera propriedade).
Por outro lado, o ingresso do inocente no imóvel, causando
sua morte por acionar dispositivo de defesa, pode implicar a
responsabilização penal do proprietário? Uma alternativa viável
para se chegar a alguma conclusão pode ser a ponderação de
valores: quando o bem sacrificado possuir menor ou igual valor
ao protegido, tem-se por lícita a conduta.
A contrario sensu, quando o bem sacrificado possuir maior
valor que o protegido, o excesso pode ser reconhecido (no
caso em apreço, o bem “vida” da criança é maior que o bem
“propriedade” do dono da residência).
E ainda que reconhecido o excesso, ele seria culposo ou
doloso?
A armadilha está no interior da residência, somente
podendo atingir quem, de modo inapropriado, ingresse no
imóvel. Logo, parece rigorosa, por demais, a configuração do
elemento doloso. De qualquer modo, afasta-se a pretensão de
esgotar o tema ou atingir-se uma conclusão insofismável. O que
se propõe é o precioso debate sobre as inúmeras possibilidades
jurídicas que este caso impõe. E o Direito, pela sua riqueza
argumentativa, encarrega-se de cristalizar uma interpretação
que represente a univocidade do interesse geral.
Especialmente porque a vítima foi uma criança com
apenas dez anos de idade, o que torna as consequências mais
drásticas, não só para os familiares, muitos defenderão que
o proprietário tem o pleno poder de repelir a injusta invasão
que, eventualmente, possa vir a sofrer, sobretudo nos dias
atuais, em que a violência atinge níveis alarmantes em todo o
país. E carregados de razão. A questão é apenas verificar se há
excesso nas armadilhas empregadas para atingir ladrões que,
sabidamente, estão cada dia mais perspicazes e audaciosos,
mas que podem, também, atingir pessoas inocentes.

Quem eletrifica a porta de sua casa, que dá para a calçada da
rua, age com culpa manifesta, senão com dolo, pois qualquer transeunte pode tocar ou encostar nela. Entretanto, quem assim fizer
com a porta de uma casa rodeada de jardins e quintais e cercada de
altos gradis e muros, de modo que é necessário a escalada, à noite,
para tocar naquela, não age com culpa stricto sensu. De observar
ainda que na predisposição de meios deve haver também moderação – outro requisito da justificativa. Pode se proteger o patrimônio,
v. g., com uma corrente elétrica, não é preciso que seja fulminante:
uma descarga forte dissuadirá o mais animoso amigo do alheio.3

Sendo assim, o proprietário que, de modo legítimo, se
vale desses artefatos de proteção certamente não comete
crime algum, posto que sua conduta é lícita, autorizada pelo
ordenamento jurídico.
Com efeito, nossa doutrina é clara em reconhecer que os
ofendículos, quando proporcionais, excluem a tipicidade do fato.
Todavia, nossos autores divergem, e muito, quanto à causa de
excludente de ilicitude que melhor se adequa ao tema: legítima
defesa (putativa ou não) ou exercício regular de um direito.
De um lado, destacam-se os seguidores de Aníbal Bruno,
para o qual a utilização de ofendículos revela-se como um
exercício regular de um direito. Por outra banda, os seguidores
do posicionamento preconizado por Nelson Hungria, segundo
o qual é caso de legítima defesa preordenada.
Sem se olvidar ainda de Damásio de Jesus que, de modo
bastante apropriado, propõe uma mistura entre as duas teorias
anteriores: quando os ofendículos são instalados, tem-se o
exercício regular de um direito; porém, uma vez acionados,
configura-se a legítima defesa (teoria mista).
De qualquer modo, trata-se, neste ponto, de discussão
meramente acadêmica, uma vez que, sob uma argumentação
ou outra, o fato será igualmente atípico. Assim, percebe-se que
o tema é bastante tortuoso e faz com que o intérprete possa
cometer exageros, tanto para adequar, de modo típico, uma
conduta, quanto para concluir ser o fato atípico.
Isso porque, o fato concreto pode trazer elementos que
façam com que a utilização proporcional dos ofendículos possa
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ENFOQUE

EZEQUIEL FRANDOLOSO

COBRANÇA DE ALUGUEL
NATALINO É LEGAL
discutível cobrança do aluguel natalino ou
13º aluguel, cobrado todo mês de dezembro
de cada ano, parece não ter fim. Porém,
um largo passo foi dado pelo Judiciário
para acabar com tal polêmica, pelo menos no que se
refere aos contratos de locação de espaço em shopping
center, após decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em maio de 2016, nos autos do REsp nº
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1.409.849-PR e no qual ficou decidido que a cobrança
do aluguel natalino é legal.
O ministro relator do recurso, Paulo de Tarso Sanseverino, votou pela reforma do acórdão proferido pelo
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Para o
relator, o tribunal estadual, ao afastar o pagamento do
aluguel natalino, contrariou o disposto no art. 421 do
Código Civil c/c o artigo 54 da Lei nº 8.245/1991, por

DIVULGAÇÃO

“A aprovação de um dos PLs nº
4.447/2012 ou do PL nº 289/2007
irá de encontro com a jurisprudência
formada até aqui, pois o que
tem prevalecido é a legalidade da
cobrança do aluguel natalino ou
aluguel dúplice, principalmente
com o precedente do STJ, que,
embora não vincule os tribunais
estaduais, tem maior força em razão
do disposto no artigo 926 do Novo
Código de Processo Civil (NCPC).”

ARQUIVO PESSOAL

ser um dispositivo comum em contratos dessa natureza e por
ter sido livremente pactuado entre os empresários do ramo
(shopping e lojista).
Destaca-se que a representatividade da cobrança do aluguel
natalino dá-se especificamente no meio empresarial, pois é
um aluguel entabulado entre profissionais do ramo imobiliário
(administradora do shopping center ou galeria comercial e
lojista) a fim de custear a promoção, divulgação, etc. do espaço
e principalmente no mês das festas natalinas com o intuito de
atrair consumidores.
Porém, a insatisfação de lojistas quanto ao pagamento
do aluguel natalino – mesmo existindo cláusula livremente

pactuada no negócio jurídico de locação em observância
ao princípio da autonomia privada ou poder negocial – tem
dado origem a várias ações judiciais a fim de questionar
essa cobrança, como é o caso do processo mencionado e
recentemente julgado pelo STJ.
Sabe-se que nas relações contratuais entre particulares
pode-se fazer tudo o que não é proibido em lei, em especial
decidir pelas cláusulas que comporão o contrato a ser firmado
pelas partes. O Código Civil e a Lei nº 8.245/1991 dispõem
sobre a liberdade de contratar e de estipular o valor do
aluguel. Dessa forma, haveria razão para os lojistas insatisfeitos
ingressarem com ações a fim de impugnar o aluguel natalino
previsto expressamente em contrato?
Obviamente que o princípio da autonomia privada não é
absoluto, podendo ser relativizado, especialmente em razão
dos princípios da função social, da boa-fé objetiva e da supremacia do interesse público. Porém, em contratos empresariais
o princípio se sobressai e só merece relativização em situações
excepcionais. O que se espera é uma interferência mínima do
Estado nos negócios jurídicos empresariais, devendo-se respeitar cláusulas que são livremente pactuadas pelos negociantes,
sobretudo respeitar cláusulas contratuais horizontais e que,
literalmente, não são cláusulas de adesão.
Não é sadio que o Legislativo ou o Judiciário interfiram
demasiadamente nas relações empresarias, especialmente
em aspectos contratuais definidos pelas partes em obediência
ao que dispõe o artigo 17 e o artigo 54, ambos da Lei nº
8.245/1991 (Lei das Locações de Imóveis Urbanos). Uma
interferência desnecessária pode ser prejudicial ao próprio
lojista, pois as administradoras dos shoppings não ficarão no
prejuízo se for proibida a cobrança do aluguel natalino, o qual
tem como único escopo fazer frente ao aumento das despesas
em época natalina.
Os lojistas confiam na aprovação do PL nº 4.447/2012
ou do PL nº 289/2007, que tramitam, respectivamente, na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Objetivam a
inserção de § 2º no artigo 17º da Lei nº 8.245/2001 a fim de
proibir a cobrança de aluguel natalino ou de 13º aluguel. O PL
4.447/2012 já recebeu, em maio de 2016, parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio pela sua
rejeição, com destaque no corpo do parecer para a decisão
proferida recentemente pelo STJ.
Portanto, a aprovação de um dos PLs irá de encontro
com a jurisprudência formada até aqui, pois o que tem
prevalecido é a legalidade da cobrança do aluguel natalino
ou aluguel dúplice, principalmente com o precedente do STJ,
que, embora não vincule os tribunais estaduais, tem maior
força em razão do disposto no artigo 926 do Novo Código
de Processo Civil (NCPC).
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PAINEL UNIVERSITÁRIO

BRENDA FONTES

A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS
TRABALHADORES À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
história constitucional demonstra que a preocupação com a integridade física do homem, efetivados com os direitos hoje denominados Direitos
Humanos (posteriormente normatizados como
direitos fundamentais), vem de longe, pois fundamenta-se
a partir de antecedentes históricos e doutrinários. Nas lições
de Fiúza (2008, p. 159) tal preocupação com a dignidade da
pessoa humana se deve “especialmente ao cristianismo (com
a dignidade do homem), ao jus naturalismo (com os direitos
inatos) e ao iluminismo (com a valorização do indivíduo
perante o Estado)”.
Historicamente, os direitos fundamentais nunca tiveram,
por parte dos discursos públicos e textos jurídicos, tanto
espaço como o que se viu a partir do momento posterior a
Segunda Guerra Mundial. Destaca-se a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 1948, cujo art. 1º traz a afirmativa de que
“todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade
e direitos”.
A Declaração Universal, de 1948, das Nações Unidas, na
busca pela garantia e efetivação dos direitos humanos, insere
todos os indivíduos nas garantias fundamentais ao não admitir
diferenças de ordens individual e social. Assim, o panorama
do Direito começa a se transformar com as sociedades contemporâneas e deixa de ser considerado e aplicado a partir do
aspecto apenas formal, passando a ser encarado como uma
garantia material.
Neste sentido, os modernos ordenamentos jurídicos
trataram de estabelecer os direitos fundamentais dos cidadãos,
especialmente os direitos sociais. A ideia de se postular ou
proteger um mínimo de direitos que garantam a dignidade
da pessoa humana surgiu a partir das premissas e expressões
da garantia dos direitos humanos.
O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem
dispõe que:
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento,
ou qualquer outra condição.

Não será feita qualquer distinção fundada na condição
política ou jurídica ou ainda em razão da origem de uma
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pessoa, quer seja pertencente a um território independente
ou sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer
outra limitação de soberania.
Hodiernamente, pode-se afirmar que os direitos fundamentais, oriundos da ideia dos direitos naturais do homem,
ganharam definitivamente seu reconhecimento. A relevância
dos direitos fundamentais nem sempre teve tanto espaço
como ocorre na sociedade contemporânea. Assim, optou-se
por discorrer sobre a eficácia e a aplicabilidade dos direitos
fundamentais sociais do cidadão brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988.
A partir de uma análise histórica, pode-se notar que
nos séculos XVIII e XIX, sob os valores do Estado Liberal, a
igualdade entre os cidadãos era vista sob o prisma do direito
formal, expressão entendida como a garantia apenas teórica
do direito, sem nenhum compromisso com a sua efetivação.
Por outro lado, a expressão “direito material” é justamente
a representação da efetivação dos direitos teoricamente
previstos, ou seja, apenas aqueles cidadãos que conseguiam
suportar o ônus do altíssimo custo do processo e do acesso
à justiça é que poderiam se servir e utilizar do Direito. Neste
sentido, cumpre observar que o Estado tinha uma atuação
passiva e que a vida jurisdicional era uma realidade apenas
para uma minoria da população que, via de regra, era sempre
composta de cidadãos pertencentes à classe burguesa.
De toda sorte, esse panorama do direito começa a se
transformar com as sociedades contemporâneas e, em tese,
deixa de ser considerado e aplicado a partir do aspecto apenas
formal e passa a ser encarado como uma garantia material.
Neste sentido, os modernos textos jurídicos trataram de versar
os direitos dos trabalhadores.
O escopo de proteção aos direitos humanos surgiu primeiro
com a garantia individual e não coletiva e social, como se
entende nos dias de hoje. A primeira constituição no mundo
a positivar os direitos do homem, dando-lhes juridicidade
efetiva, foi a do Império do Brasil, de 1824. Da mesma forma,
a Constituição de 1891 trazia em seu escopo normativo os
direitos e garantias individuais, e, como a Constituição Imperial,
somente trouxe a positivação dos direitos do indivíduo em
particular, sem preocupar-se com os direitos sociais.
Foi com o advento da Constituição de 1934 que os direitos
econômicos e sociais foram efetivamente incorporados à Lei
Maior, como os direitos trabalhistas. Esses direitos foram
mantidos nas Constituições de 1937, 1946, 1967 e 1969.

No entanto, foi somente com a Constituição Federal de 1988
que os direitos humanos foram plenamente positivados na
ordem jurídica interna. Esta previsão acabou trazendo tanto os
direitos individuais como os difusos e coletivos, contemplando
também a existência de diversos remédios constitucionais para
garantir a eficácia desses direitos. Desta forma, foram previstos
os direitos sociais, que em sua dimensão positiva reconhecem
o direito de todos os cidadãos de exigirem uma atividade
positiva o Estado, que a partir desse plano deixou de ser mero
garantidor da segurança.
Para além do exposto, cumpre observar que até esta quadra
da história, entre a segunda metade do século XVIII e do século
XIX, as declarações que surgiam ainda não versavam sobre os
direitos sociais, mas sim sobre os direitos individuais. Superando
este aspecto, no século XX, na busca de contemplar e realizar
o compromisso do individual com o social, eis que surgiu a
Constituição de Weimar, em 1919, que partia da premissa de
que o constitucionalismo deveria ser social e que a felicidade
dos homens não se alcançaria apenas contra o Estado, mas,
sobretudo, pelo Estado.
O fato é que se deve considerar que os direitos dos trabalhadores enquadram-se no âmbito dos assim denominados direitos
de segunda geração (ou dimensão), correspondendo à evolução
do Estado de Direito, na sua matriz liberal burguesa para o
Estado Democrático e Social de Direito, consagrando-se apenas
neste século, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.
Na Constituição de 1988, os direitos dos trabalhadores encontraram uma receptividade sem precedentes no constitucionalismo
pátrio, de modo especial no capitulo dos direitos sociais. Além
disso, verifica-se que, mesmo em outras partes do texto constitucional (inclusive fora do catálogo dos direitos fundamentais),
se encontra uma variada gama de direitos a prestações.
AS PRIMEIRAS FORMAS DE TRABALHO – As primeiras
manifestações de trabalho surgiram ainda com o homem
primitivo, o qual tinha a incumbência de caçar e pescar para
que pudesse sustentar a família. Naquele período, o trabalho
tinha cunho apenas de subsistência, ou seja, o homem se
satisfazia produzindo somente o necessário para sobreviver.
Para Rousseau (1712-1778, apud MALUF NETO, p. 81), o
homem em estado de natureza é sadio, ágil e robusto. Encontra
facilmente o pouco que precisa, os únicos bens que conhece
são os alimentos, a mulher e o repouso.
A mulher, por sua vez, tinha como função cuidar da cria,
evitando qualquer exposição que colocasse a vida dos filhos
em risco. Elas se encarregavam das orientações, pois como
os pais passavam o dia caçando caberia a elas o papel de
orientadora da prole. Segundo Barbara e Allan Pease (2000, p.
14), “Os homens caçavam, as mulheres ficavam com o grupo.
Os homens protegiam, as mulheres cuidavam”.
Para se aprofundar nesse assunto é necessário um acompanhamento na divisão da Pré-História, que se dividiu em três
etapas: períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais. Como
mostra Oliveira (2006, p. 10), ao afirmar que:

A Pré-História representa um imenso laboratório em que o homem realizou as suas primeiras experiências na descoberta e na
invenção, verdadeiros avanços na sua luta pela adaptação e pela
transformação do meio em busca da satisfação de suas necessidades
vitais, o que representa a evolução na criação de condições materiais
de sobrevivência.

No período paleolítico ocorreram as primeiras manifestações
humanas na Terra. A atividade nessa época era a caça, pesca e
coleta de frutos. O homem subsistiu em função desse trabalho.
No período neolítico o homem começou a desenvolver a
agricultura, ou seja, plantar e colher para sua sobrevivência. É o
momento em que ele foi obrigado a fixar-se num determinado
lugar para o acompanhamento do plantio. O homem buscou
aprimoramentos para sua existência, pois passou a viver em
grupo, dando início às primeiras tribos.
No período neolítico as primeiras manifestações de
cooperativas aconteceram, pois a vida em conjunto obrigou
o homem a pensar no outro. Tudo era feito em conjunto e
visando o bem da coletividade. O mesmo aconteceu com as
decisões. O homem resolveu se fixar num local, sair do estado
primitivo e passar a viver em sociedade. Justificando a teoria
de Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C. apud MALUF NETO p. 107)
segundo a qual “o homem é um animal político”.
Já na idade dos metais –período caracterizado pelas
descobertas – o homem criou possibilidades para facilitar sua
vida. Depois do desenvolvimento da agricultura e da pecuária
no outro período, o homem buscou novos horizontes, criando
o arado de madeira e a foice polida, ferramentas que facilitaram
muito seu trabalho no campo. Nessa época, descobriu como
derreter metais e, com isso, grandes mudanças ocorreram. O
primeiro metal foi o cobre e, depois, a partir de misturas do
cobre com o estanho o homem conseguiu o bronze. O ferro
só surgiu em 1500 a. C., quando as ferramentas cresceram
em número e qualidade.
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PARA O HOMEM – O
trabalho tem um papel primordial para o homem desde tempos
remoto. Com a Revolução Industrial o trabalho ganha novas
interpretações, sendo mais valorizado. Segundo Eduardo Pastore
(2008) relata na contra capa do livro “Trabalho sem Emprego”:
Interessante notar a importância do trabalho sob o foco da identidade psicológica do indivíduo. O ser humano mantém sua saúde
mental, por assim dizer, quando sente que está produzindo, colaborando para sua satisfação pessoal, identificando-se no meio em
que vive pelo trabalho que exerce. Após a vocalização do nome, é o
trabalho o elemento de maior importância para o homem.

É preciso enxergar o trabalho a partir de prismas sociológicos
e psicológicos. O primeiro vai determinar o bem que esse
trabalho faz ao coletivo. O segundo o bem que o trabalho faz
para o próprio indivíduo. É mister esquecer os antigos estigmas
sob o conceito de trabalho, em que era visto como coisa de
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escravo, subalterno. Paul Lafargue (1999, p. 9), em seu livro
“O Direito a Preguiça”, relata de forma exaustiva o desprezo
para com o trabalho desde a Grécia antiga, ao pontuar que:

A fábrica absorvia o dia, as máquinas sugavam nos músculos dos
homens todas as forças de que elas precisavam. O dia fora riscado do cômputo da vida, sem deixar vestígios; o homem tinha dado
mais um passo para o túmulo, sem disso se aperceber; mas podia

Os filósofos da antiguidade ensinava o desprezo pelo trabalho,
essa degradação do homem livre; os poetas cantavam a preguiça,

entregar-se ao gozo do descanso, aos prazeres da sórdida taverna,
e estava satisfeito.

esse presente dos deuses.

Nos dias atuais, o trabalho é tido como o sustentáculo de
uma sociedade e princípio da dignidade humana. Principalmente na visão do homem.
Para Bárbara e Allan Pease (2000, p. 61), o homem sempre
se definiu de acordo com seu trabalho e suas realizações. Todos
os estudos feitos nos anos 1990 sobre valores masculinos e
femininos continuam a mostra que 70 a 80 por cento dos
homens em todo mundo ainda dizem que a parte mais
importante de suas vidas é o trabalho.
Ainda sobre um prisma filosófico, agora de forma positiva,
o trabalho é tido como uma maneira de manter uma vida com
significado. O próprio Aristóteles pontificou que “para ser feliz
o indivíduo tem que ter o que fazer; ter algo o que amar e
algo que esperar”.
De forma resumida e simples, consegue-se compreender
um pouco da importância do trabalho para a vida do homem.
AS LUTAS – Com a Revolução Industrial o trabalho ganhou novo
propósito e surgiu o proletariado. Consequentemente, os atritos
entre capital e trabalho surgiram. Enquanto o primeiro sempre
buscou maiores lucros e menos custos, o segundo buscava de
melhores condições de trabalho e salário digno. Essa é a disputa
travada ao longo do tempo entre patrões e empregados.
No mundo do trabalho os conflitos fazem parte da sua
essência. Eles se originam “da própria divergência de interesses
entre o capital – que procura o máximo de lucro com o mínimo
de dispêndio – e o trabalho que busca, com o mínimo de esforço,
alcançar o máximo de bem-estar” (PASTORE, 2008, p. 44).
Na disputa em que o capital sempre levou vantagem sobre
o trabalho nasceram os princípios marxistas que enaltecem o
trabalho, se contrapondo ao capital. Marx acreditava que o que
traz o crescimento é o trabalho humano, ou seja, o suor do
trabalhador e não o capital. A força de trabalho é responsável
pela construção de riquezas. Não concordando com o sistema
capitalista, Marx instigava a revolução porque tinha em mente
que as mudanças só aconteceriam através da luta de classes. No
Manifesto do Partido Comunista fica muito clara esta posição,
na célebre frase “Proletários de todos os países, uni-vos!”.
Marx percebia as irregularidades que aconteciam nas
fábricas, com os trabalhadores sendo explorados, castigados
com jornadas de trabalho exaustivas, entre 12 e 16 horas por
dia, podendo ser ampliada até 18 horas, quando a iluminação
a gás tornou-se disponível.
Acerca da realidade dos operários nas fábricas, no romance
“A mãe”, de Maxim Gorki (1990, p. 9) tal realidade diária e
brutal é registrada no seguinte trecho:
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Neste contexto, os trabalhadores tinham poucas alternativas, pois necessitavam do trabalho para sobreviver e, assim,
acabavam aceitando as condições impostas pelos grandes
empresários, que passaram a comprar horas de trabalho e
exigir o cumprimento. Fazendo do trabalhador mercadoria
(MARX, apud QUINTANEIRO, 2003).
O trabalhador se torna mais pobre na medida em que mais
riqueza produz, quanto mais crescer sua produção em potência
em volume. O trabalhador converte-se numa mercadoria mais
barata conforme mais mercadoria produzir. A desvalorização
do mundo humano cresce na razão direta da valorização do
mundo das coisas. O trabalhador não apenas produz mercadoria,
produz também a si mesmo e ao operário como mercadoria, e
juntamente na proporção em que produz mercadorias em geral.
Diante dessa situação desumana os trabalhadores se
manifestaram e se uniram, formando associações para
combater as exigências excessivas e, dessa maneira, sair da
situação de escravidão.
OS DIREITOS ADQUIRIDOS E AS CRÍTICAS – A Constituição
Federal de 1988 teve a preocupação de assegurar os direitos
aos trabalhadores. Em seu art. 1º, IV, institui como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou
seja, o primeiro se refere ao criador e gerador de riquezas, “o
trabalho”. O segundo aborda a livre produção de consumo de
bens e serviços por meio da circulação harmônica de capital,
o mercado consumidor. (PASTORE, 2008, p. 18).
O artigo 7º da constituição tratou de garantir direitos aos trabalhadores urbano e rural ao oferecer-lhes melhores condições
de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também
contribuiu para o amparo do empregado. Em seu artigo primeiro
já diz que estatui as normas que regulam as relações individuais
e coletivas de trabalho, nela previstas. Contudo, recebe muita
crítica por ser considerada uma “lei rígida e arcaica”.
A CLT tem como primazia o princípio da proteção do
trabalhador. Entretanto, na prática não corresponde às expectativas dos trabalhadores, que são os mais interessados, nem
do empregador que enfrenta vários problemas no momento
de contratação. A crítica se estende desde a quantidade de
artigos, que se aproxima de 1 mil, até as normas trabalhistas,
mais de 4 mil, que não solucionam os problemas.
O que se percebe é um emaranhado de normas que, ao
invés de ajudar os trabalhadores e empregadores, prejudica
as relações, tornando cada vez mais morosa a lide trabalhista.
Para se ter uma ideia da gravidade do assunto se faz necessário
acompanhar as estatísticas, como pontifica Pastore (2008, p.
88), ao afirmar que:

No campo das relações de trabalho, o Brasil é campeão mundial de ações. São aproximadamente 2,5 milhões de ações por ano.
No ano de 2003, a França e os Estados Unidos tiveram, juntos, 75

previsões não saíram do plano teórico ainda que os direitos
dos trabalhadores sejam desrespeitados e negligenciados.
Nas palavras de Sarlet em relação aos direitos sociais

mil casos; e o Japão, 2500. Somente no ano de 2003, na segunda
região (São Paulo) foram julgados 305.290 processos trabalhistas.

[...] não poderíamos deixar de fazer referência à crise do Estado

Cada uma das 141 varas do trabalho julgou em média 2165 pro-

Social e ao impacto da globalização econômica e das doutrinas de

cessos. Além de julgar, as mesmas varas receberam, no mesmo ano,

matriz neoliberal sobre os direitos fundamentais, de modo especial,

quase 2300 novos processos. Se a jornada de um juiz do trabalho for

os direitos dos trabalhadores.

de oito horas, o que não é, então, durante seu expediente semanal,
para dar conta dos 2165 processos, o magistrado deverá ter julgado
18 processos por hora. Além disso, cada juiz do trabalho realiza em
média 15 audiências por dia, o que o obriga a, Além de julgar, dar
conta de ouvir testemunhas, prepostos, advogados, reclamantes,
elaborar ata de audiência dentro da mesma jornada de trabalho.

Diante do exposto, nota-se que é necessária uma medida
célere para mudar a situação. De nada adiantará criar mais
varas do trabalho porque apenas aumentarão os custos. É
preciso uma mudança radical na lei, ou seja, torná-la menos
rígida para facilitar a vida do trabalhador.
CONCLUSÃO – Com efeito, para além do exposto cumpre
observar que a realidade social brasileira demonstra e denuncia
que, apesar de existirem tantas garantias e direitos de forma
expressa, tanto no texto constitucional como na CLT, no
Código Civil, no Código Penal, etc., a realidade é que a
efetivação e a realização dos direitos para os cidadãos não
está acontecendo de fato.
É cediço que a Constituição Federal de 1988 é rica em
garantias, diz-se que existe um Estado moderno e que foram
previstos direitos à saúde, à educação, à propriedade e ao
trabalho. Conquistou, portanto, o estágio de igualdade não
só formal, haja vista que as pessoas passaram a ter o direito de
ver essa igualdade materialmente (concretamente), garantida.
Por certo, tais garantias corroboram e atendem ao princípio da
dignidade da pessoa humana. No entanto, o fato é que tais

A falta de efetivação dos direitos dos trabalhadores afeta
diretamente a vida de todos os cidadãos, sobretudo, dos
mais pobres.
Sob os novos pressupostos do Estado Democrático e Social
de Direito, especificamente das promessas da modernidade
contidas no bojo das garantias dos direitos sociais fundamentais, podemos concluir que mais do que nunca a efetivação
dos direitos dos trabalhadores dependem de uma atuação
positiva do Estado, seja por meio de sindicatos, seja por meio
do Poder Judiciário.
As promessas da modernidade e da democracia constitucional foram pelo legislador garantidas apenas formalmente
(teoricamente), ou seja, na prática os direitos fundamentais
básicos dos cidadãos são resumidos à uma garantia teórica.
Em outras palavras, os direitos dos trabalhadores devem ter
eficácia e aplicabilidade imediatas. Se, porém, ainda impera a
impossibilidade dessa realização é forçoso que os constituintes
derivados e os aplicadores do direito assumam de formas
honesta e séria a missão que lhes foi delegada de concretizar,
em atividade legislativa posterior, o ideal de constitucionalidade
contido na norma programática que garante a dignidade
humana a todos os cidadãos.
Ainda que seja imperioso o reconhecimento dos avanços,
não se pode acreditar, ingenuamente, que o Brasil vive sob
uma democracia de direito aperfeiçoada e destinada à toda
a população, pois essa modernidade no país ainda é apenas
uma simulação a favor da classe social dominante.
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@#MOVIMENTOSSOCIAIS.
“Os atuais movimentos sociais devem ser questão de pauta, uma vez
que redefiniram o cenário mundial e não podem ser tratados de forma
isolada, já não é mais possível, ficar apenas como mero observador, pois
toda escolha traz consequências e poderá implicar perdas, inclusive para
aquele que nada faz.”

ara que se possa desenvolver uma discussão
sobre movimentos sociais é importante fazer
uma contextualização histórica da política e da
sociedade. Ao longo da história, tanto a uma
quanto a outra desenvolveu diferentes respostas a respeito
de sua relação com a própria natureza humana, sendo
vários os estudiosos que tentaram e tentam explicar o
impulso associativo do ser humano.
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Não é o intuito fazer um tratado cientifico, esgotar
o tema ou defender uma tese, mas apenas expor
ideias de alguns filósofos, sociólogos e juristas para
que o leitor possa fazer reflexões sobre a questão dos
movimentos sociais.
A sociedade vive em constante transformação, isso
é obvio, porém nas últimas décadas a velocidade com
a qual essas mudanças ocorreram trouxe ao meio social

.COM.BR

novos rumos, novas perspectivas, só não mudou o fato de
se continuar vivendo e convivendo em coletividade.
É natural do ser humano buscar pela sua satisfação e,
nessa busca, surgem os conflitos e com eles a necessidade
de um “ente” garantidor da harmonia social (conforme
a doutrina dos contratualistas). Com a ideia de Estado/
lei/Constituição surge também o direito de grupos se
organizarem e, por meio da força coletiva, protegerem
seus direitos ou lutarem por novos, sendo este o ponto
central desse paper.

Sobre movimentos sociais todos têm algo a dizer, discute-se
isso diariamente tanto nos jornais quanto nas mídias sociais.
Portanto, as reflexões postas aqui têm como escopo servir apenas de base e de estímulo, para que com seu próprio repertório
sobre o assunto o leitor faça uma análise diferenciada.
Movimento social, pelo modo de pensar da maioria das
pessoa (senso comum), é uma expressão usada para designar
uma ação coletiva de setores da sociedade ou organizações
sociais, para defesa ou promoção de certos objetivos
ou interesses1.
Nesse ponto, caso queira interromper a leitura e ficar com
apenas esse significado não haverá problema algum, esse
é o entendimento da maior parte da população. Logo, não
provocará desconforto tê-lo como certo. Desse modo, pode
ser tentador não continuar. Porém, o conceito dado acima,
embora não equivocado, é restrito e traz consequências. Ao
se deixar limitar por essa definição restritiva pode-se levar a
acreditar que, caso não tenha algo a pleitear, ou não tenha
identificação com o pleiteado, não há motivo para se envolver.
Tal atitude, tomando como parâmetro a definição acima, pode
ser até coerente. Mas, ao se alargar o objeto da definição é
possível perceber que já não é mais possível ficar apenas como
mero observador desse evento social.
É necessário repetir que não é objetivo aqui esgotar o tema
ou defender uma tese, muito menos afirmar qual das ideias
trazidas à tona é a correta, mas possibilitar que quem leia suba
alguns degraus do conhecimento e vá além do senso comum
quando o assunto for movimentos sociais.
A SOCIABILIDADE DO HOMEM, O ESTADO E A DEMOCRACIA – A palavra “democracia” domina com tal força
a linguagem política deste século que raro o governo, a
sociedade ou o Estado que se não proclamem democráticos
(BONAVIDES 2007).
A democracia moderna tem sua raiz na democracia ateniense, e esta foi, segundo Mossé (1979. p. 20), conquistada
no século VI, com Sólon (638-559 a.C.), quando este iniciou sua
carreira político-administrativa e encontrou Atenas em crise. Em
virtude da divisão da sociedade da época, a democracia estava
a se degenerar e, ao invés de se ter um Estado democrático,
tinha-se um Estado de oposição. E é nesse cenário, em meio
a agitações políticas, que a juventude de Platão se passa e o
inspira a escrever.
Platão (1972) dizia que a supremacia deve ser não a do
homem, mas a da lei. Daí a necessidade da elaboração de
constituições escritas e invioláveis para o bem da sociedade.
Platão (2011. p. 248-249), ao estudar as formas de governo,
reconhece que a democracia é a mais bela das “constituições”
(chamada por ele de forma de governo) mas afirma ser ela
pouco funcional por não ter um perfil próprio e não possuir
autoridade nem legitimação, acabando por atribuir poderes
políticos a qualquer um e, assim, se utiliza da analogia para
afirmar que o destino da polis numa democracia assemelha-se
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a um barco em alto mar, de cujo leme qualquer marujo
inexperiente pode apossar-se. Para ele, o conceito de Estado
se achava representado pela ideia de poder e de submissão.
Aristóteles (2011. p. 248-249), discípulo de Platão, de maneira
oposta dizia que o Estado democrático consiste em observar
a igualdade em relação ao número, e não a que regula pelo
mérito. Dizia que a característica essencial da democracia
é a liberdade e a liberdade só existe quando os cidadãos
obedecem e mandam alternativamente. Esse filósofo afirmou
que: “o mesmo cidadão nunca possa exercer duas vezes a
mesma magistratura, ou pelo menos poucas vezes, havendo
poucas magistraturas nesse caso”. Já sobre a surgimento do
Estado Aristóteles dizia que, o Estado nasce a partir de uma
necessidade imanente do homem em criar instituições que
garantam a felicidade de seus cidadãos. Para o pensador,
“aquele que não pode viver em sociedade, ou que de nada
precisa por bastar-se a si próprio, não faz parte do estado; é
um bruto ou um deus. […] O homem é, por sua natureza, um
animal político”.
Assim como Aristóteles, Tomás de Aquino (1225-1274),
considerava o homem um ser naturalmente sociável. Para
esse filósofo: “O homem é, por natureza, animal social e
político, vivendo em multidão, ainda mais que todos os
outros animais, o que evidencia pela natural necessidade”.
Para Tomás de Aquino a vida fora da sociedade é exceção,
o Estado (civitas, a communitas civitatis ou respublica) é
também aristotelicamente uma realidade tão natural como a
família e as outras formas de convivência humana derivadas
de um instinto fundamental do homem.
Para os contratualistas, (Thomas Hobbes/1588-1679,
John Locke/1632-1704, Jean-Jacques Rousseau/1712-1778)
durante a época historicamente chamada “moderna”,
embora cada um deles buscasse a sua maneira explicações
para o impulso associativo do homem, todos concordavam
que somente a vontade humana justificaria a existência em
sociedade. Esses teóricos são chamados de contratualistas
porque para eles a sociedade civil moderna seria instituída
e organizada a partir de um contrato social, ou seja, um
contrato entre todos os indivíduos
Hobbes (2011), em sua teoria diz que o homem vive na
sociedade em estado natural, ou seja, numa guerra permanente de todos contra todos, todos imersos na ausência de um
poder estatal soberano, no qual o Estado surge para regular as
relações humanas. Segundo Paulo César Nodari (2014), Locke
também parte do estado de natureza do homem, mas para
ele estado de natureza não é de inimizade e guerra, como
fora para Hobbes. Para Locke, os indivíduos estão regulados
pela razão, há uma organização pré-social e pré-política em
que todos nascem com os direitos naturais: vida, liberdade e a
propriedade privada. Os homens se submetem a um governo
com a finalidade principal de conservarem suas propriedades,
pois o “Estado natural” não garante a propriedade. Já
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Rousseau (2007) afirma que o homem em seu estado natural
possui uma natureza boa, mas é corrompida pelo processo
civilizador. Chega-se ao estado de guerra por consequência
dos conflitos surgidos diante das relações sociais. Assim, esse
pensador afirma que “para pôr fim a essa guerra generalizada
e impedir a ruína, surge entre os homens a ideia de um
acordo, um pacto social”. É este pacto, segundo ele, que
dá vida ao Estado.
Veja que enquanto os filósofos pós-socráticos afirmam
que viver em sociedade é algo natural, como qualquer
outra necessidade física, os contratualistas discorrem ser
isso resultado de uma espécie de pacto, acordo contratual.
Todavia, ambos concordam que o homem necessita viver
em sociedade.
Não há como pensar em movimentos sociais sem que haja
reflexões sobre Estado, democracia, sociedade civil e cidadania.
No entanto, como o presente artigo pretende apenas estabelecer a conexão daqueles com os movimentos sociais, não cabe
nessa seara um maior aprofundamento. Mesmo porque, como
bem afirma Dallari (2003):
Encontrar um conceito de Estado que satisfaça a todas as correntes doutrinárias é absolutamente impossível, pois sendo o Estado um
ente complexo, que pode ser abordado sob diversos pontos de vista
e, além disso, sendo extremamente variável quanto à forma por sua
própria natureza, haverá tantos pontos de partida quantos forem os
ângulos de preferência dos observadores.

Dessa forma, ficará aqui não mais que essa breve elucidação
da necessidade humana em se socializar, como também a
curta, porém suficiente, in casu, contextualização histórica do
surgimento do Estado.
O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A CONSTITUIÇÃO – Pelo que foi sucintamente demonstrado no tópico
anterior, fica perceptível que a passagem do pensamento
grego para o pensamento cristão foi algo natural. No entanto,
com o Renascimento – que tem como principais representantes os filósofos iluministas – há uma mudança de concepção,
o Direito natural, anteriormente vivenciado e relacionado
com a vontade divina, foi extremamente alterado, a ideia
central passou a ser a razão. Tais circunstâncias possibilitaram
o surgimento das teorias contratualistas, citadas acima, e a
revalorização do conhecimento científico como fundamento
da sociedade moderna.
Essa ruptura de paradigma adicionada às lutas pela defesa
da liberdade, livre expressão de ideias e igualdade entre os
homens rapidamente se espalhou por todo o mundo ocidental
e serviu para acontecimentos históricos como a instituição do
habeas corpus na Inglaterra (Bill of Rights, 1689), a Declaração
da Independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução
Francesa (1789-1799).

Nas palavras de Bittar (2009, p. 272):
Este novo pensamento prepara as bases intelectuais da Revolução Francesa (1789), que rompe, de modo definitivo e prático, com
a teocracia e com o modo assimétrico de estratificação social do ‘Ancien Régime’, e afirma, categoricamente, os direitos naturais, que
serão positivados em declarações.

Como resultado, inserido nas tendências dessa época,
ergueu-se a necessidade de um ente que fosse além de agente
propiciador da ordem, da paz social e da segurança jurídica,
mas que representasse a vontade dos cidadãos e os direitos
fundamentais do homem. Toda a problemática político/social
tratada apenas pelos filósofos se transformou e passou à seara
das Ciências Humanas. Surgiu a necessidade de um Estado
Democrático de Direito que, nas palavras de Paulo Bonavides:
Impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, participação que não se exaure, como veremos, na simples

A identidade constitucional brasileira pós-1988 foi instituída
por um Estado Democrático de Direito, marcada pelo conjunto de
princípios e direitos fundamentais, assim geradas a partir de uma
história marcada por desigualdades em diversos setores, desde
a monarquia até a república. (MORAIS; ANGELA, 2009. p. 87).
Esse processo de democratização política e ampliação das
lutas e direitos sociais desenvolvidos nos anos 1980, e coroado
através da CF/1988, fundamentou o mecanismos políticos e
democráticos que só vieram a ganhar maior densidade no
decorrer da década de 1990 (DURIGUETTO, 2007).
É certo que a atual Constituição brasileira estruturou-se com
valores fortemente voltados ao cidadão como indivíduo de
direitos fundamentais. Os princípios constitucionais assumiram
um papel de grande relevância, impregnando no meio social
o ideal de justiça. O sujeito detentor de direitos se constitui
como cidadão reivindicador de condições necessárias à sua
vida em sociedade. E isso estabelece base para a nova noção
de cidadania, na qual o cidadão está incluso no processo
democrático.

formação das instituições representativas, que constituem um estágio da evolução do Estado democrático, mas não o seu completo
desenvolvimento (BONAVIDES, 2007).

Com o Estado Democrático de Direito, a ideologia do social,
traduzida em valores de justiça social, passou a dominar o
cenário constitucional do século XX, o debate sobre a relação
entre o Direito e a política tornou-se algo crescente.
A democracia no Brasil é um tanto jovem. Como é de
conhecimento de todos, passamos pela primeira assembleia
constituinte – pautada no liberalismo – em 1823. Com o intuito
de preservar a unidade do país, D. Pedro I outorgou a Constituição de 1824, instituindo a monarquia. A Constituição de 1891
declarava como regime de governo a república federativa, de
forma representativa e, no artigo 72, a declaração de direitos
como a inviolabilidade do direito à liberdade, à segurança
individual e à propriedade, tendo sua vigência até 1930. De
1930 até 1934, ficou-se sem Constituição, só em 1933, após
a derrota da Revolução Constitucionalista de 1932, em São
Paulo, é que foi eleita a Assembleia Constituinte que redigiu
uma nova constituição. (AVELAR; CINTRA, 2004. p. 27).
Mas foi só na década de 1980, devido a ânsia da sociedade
pelo retorno à normalidade democrática, que movimentos
e lutas emergiram. A sociedade brasileira buscava a concretização dos direitos concernentes à dignidade humana
e a redemocratização do país. Foi um período fértil em
avanços políticos, época em que foi lançada a ideia de criar
um movimento a favor de eleições diretas. O país emergia da
ditadura, quando a participação da população na vida pública
era vetada assim como a garantia dos direitos dos cidadãos. A
repressão era imensa. Contudo, as manifestações por eleições
diretas intensificavam-se. Esses movimentos, como todos
sabem, resultou na elaboração, por meio de uma assembleia
constituinte, da Constituição Federal de 1988.

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA – Sobre a fase de conquistas, relatada acima e que
resultou no novo status de participação cidadã e reconstruiu
o significado de cidadania, vale enfatizar algumas palavras de
Bobbio (1997, p. 43), ao afirmar que:
O único modo de tornar possível o exercício da soberania popular é atribuição ao maior número de cidadãos o direito de participar
direta ou indiretamente na tomada de decisões.

Bonavides (2001) afirma que “não há democracia sem
participação”. Dentro desta linha de raciocínio, Caubet (2004,
p. 118) atesta que:
Participar é muito mais do que estar presente e debater. Participar supõe que a decisão final contemple as aspirações e interesses
dos que deliberaram, com a proteção efetiva dos direitos das minorias.

			
Já para Sherry R. Arnstein (2002):
A participação dos governados no seu governo é, em teoria, a
pedra fundamental da democracia – uma ideia muito reverenciada
que é vigorosamente aplaudida por quase todos.

Relembrando os primórdios da questão de participação no
Brasil, Gohn (2012) aponta que o tema participação se faz
presente desde o Brasil colônia, passando pelas lutas contra
a escravidão e sindicalismo. Essa conquista democrática fixou
a participação como ferramenta obrigatória no discursos a
respeito de democracia, Estado e gestão pública.
O conceito de participação cidadã fornecida por Gohn está
lastreada na universalização dos direitos sociais, na ampliação
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“Como introduziu Bauman em nossa reflexão, vivemos um mundo de incertezas,
onde a única certeza é a imprevisibilidade do futuro. Logo, o que se tornarão os
movimentos sociais em termos culturais e políticos permanece em aberto. Se serão
uteis posteriormente, não se sabe. No entanto, levando em consideração que o
homem é um ser social antes de qualquer coisa, talvez ainda esteja socialmente
constrangido em dizer o que de fato pensa, talvez seja livre no pensamento, mas
escravo do medo de uma suposta desaprovação social. Portanto, acaba por deixar
que prevaleça aquilo que, supostamente, é o coletivo. Se é esse o elemento frágil
ou se dispõe de estrutura no plano global são questões para serem analisadas em
outra oportunidade, em um próximo objeto a ser elucidado.”
do conceito de cidadania e em uma nova compreensão sobre
o papel e o caráter do Estado. (GOHN, 2012, p. 59).
Assim, diante do novo status adquirido pela participação
popular, no campo da gestão pública e com a pluralidade de
atores surgiu o novo conceito de cidadania, resignificada na
direção próxima à ideia de participação civil, de exercício da
civilidade, de responsabilidade social dos cidadãos.
O estudo desenvolvido por Carvalho (2002) sobre cidadania
usa a definição de T. A. Marshall, que a determina como sendo
“um status concedido àqueles que são membros integrais de
uma comunidade”, no qual “todos [...] são iguais com respeito
aos direitos e obrigações” (MARSHALL, p. 76).
Do ponto de vista sociológico, Gramsci2 (apud Semeraro,
2001) ensina que a construção da cidadania, identificada como
“efetiva democracia”, promove transformações profundas na
estrutura e na superestrutura e gera crescente socialização
do poder. E a partir disso, novas formas de pensar o processo
democrático foram surgindo, como forma complementar,
trazendo um formato democrático delineado na participação
da sociedade.
Essa nova cidadania ativa somada aos direitos sociais
significam, nas palavras de Gohn (2001):
[...] mudanças na cultura política do pais e indicam transformações
mais profundas que estão se operando no seio da sociedade brasileira, qual seja, nas formas de representar as lutas e demandas da
população. Os novos direitos sociais conquistados foram frutos da
articulação entre a democracia institucional representativa e a democracia direta, advinda de bases dos movimentos sociais.

Nessa forma de pensar é possível compreender que a
cidadania brasileira foi sendo construída ao longo do tempo.
É aparentemente nova se observarmos os ditames legais e o
ano em que a “Constituição Cidadã” foi promulgada, mas
não tem origem recente, é fruto de muita batalha, lutas e
movimentos sociais de resistência.
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Antes de iniciar as premissas básicas dos movimentos
sociais e, diante do já exposto, surge aqui, em patamar claro,
de conjecturas, um questionamento: o que os filósofos e os
teóricos contratualistas, citados anteriormente, com a ideia
que tinham de cidadania, diriam sobre a participação popular?
Talvez Platão, com sua concepção dualista de que a alma
do corpo é inferior e irracional em relação a alma intelectiva,
dissesse que a participação popular expõe a cidade a uma
“perigosa e visceral fragmentação política”, entendendo
que nem todos estão aptos a sanar problemas das quais
apenas “doutos” no assunto poderiam fazê-lo. Aristóteles,
quem sabe, poderia dizer que sendo a liberdade essência
da democracia estão livres para participar todo e qualquer
cidadão, no entanto “alternância do mando e da obediência”
(ARISTÓTELES, 1998) – primeiro tributo a ser colocado por
ele como fundamento da democracia – faz com que os
insatisfeitos obedeçam em determinado momento com
a certeza de que mandarão em outro. Como Aristóteles
toma por referência o kósmos (no sentido de universo em
ordem, em harmonia) possivelmente ele diria que aquele, na
condição de “mandado”, se rebelasse e estaria a cometer uma
blasfêmia cósmica. Os contratualistas eventualmente diriam
que, ao abrir mão de nossa condição natural (por meio de um
“contrato social”) em favor de um só ente, transferimos nosso
poder político individual para uma força central. Portanto,
teoricamente, só essa força chamada estado pode deliberar
sobre quase tudo a respeito de nossas vidas.
Frente a isso, tem-se a impressão que os valores ideológicos
que fazem da democracia inicialmente um governo “humanitário” foram supridos com as teorias do contrato social e que
estas possuem maior afinidade com um Estado monárquico
ou ditatorial do que com a democracia.
Mediante essa pequena especulação de como pensariam os
filósofos pós-socráticos e os contratualistas em relação a participação popular, surge um súbito, porém oportuno, interesse
em trazer à tona as ideias do filósofo alemão pós-moderno
Nietzsche. Não aquelas em que ele de modo politicamente

incorreto (usando as palavras de hoje) critica a degeneração
da sociedade ateniense e julga Sócrates como um: “feio,
oriundo do populacho”. Mas aquelas ideias denominadas por
ele mesmo de “filosofia do martelo”, com as quais ele martela
todo tipo de modelo mental que escraviza a vida, é a filosofia
da “desconstrução” que influenciou diversos pensadores do
final do século XX.
Para Nietzsche, “o movimento democrático constitui a
herança do movimento cristão”. Segundo ele, há dois tipos de
forças, a ativa e a reativa. A força ativa apresenta-se a partir
da pulsão de quem age, enquanto a a reativa é a força que
se opõe a força ativa, age para se contrapor e, portanto, para
anular o desejo daquele que teve a foça ativa e, como tal,
permite associação e alianças. Portanto, a força ativa – que
tem como mola motriz a energia de um “ser pensante” – luta
contra a força reativa, a qual tem como força a união de vários
seres “não pensantes”. Para Nietzsche, não há igualdade
entre as pessoas, a democracia seria a vitória mais clara dos
fracos sobre os fortes. Esse pensador aduz que o movimento
democrático não é apenas uma forma de decadência da
organização política, mas uma forma de decadência, nomeada
de diminuição do homem, fazendo-o medíocre e de menor
valor. Esta não é a posição do homem que é contra a política,
mas contrariamente, daquele que é contra as consequências
humanas do que nós chamamos de política.
Com efeito, ainda divagando em cima do novo status da
participação popular, Nietzsche possivelmente diria que: “por
detrás das palavras de virtude se escondem vossos mais secretos
desejos de tiranos!”.
Superada a contextualização referente a participação
cidadã e a construção da cidadania, como também a pequena
elucubração em cima dos pensamentos filosóficos, sensato é
esboçar, agora, sobre as reivindicações populares atuais, que
aparecem por meio dos movimentos sociais.
OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A MUDANÇA DE CENÁRIO
SOCIAL – No final do século 18, com a Revolução Industrial,
a sociedade civil começou a enfrentar um novo paradigma. O
surgimento das fábricas e o trabalho assalariado transformou
a economia e a paisagem, provocando profundas análises e
reflexões nos pensadores da época.
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), os
principais filósofos desse período, propuseram um novo estudo
das civilizações e suas transformações, o qual foi intitulado
“Materialismo Histórico e Dialético”.
Segundo Marx (2008), todos os movimentos políticos,
sociais e intelectuais da história não se explicam por si só, mas
resultam de uma causa oculta e necessitam de análise para
serem esclarecidos. Tal análise deveria ser feita observando o
modo de produção da vida material da sociedade, o que ele
chama de infraestrutura.
Em “O Manifesto Comunista” (1998), Marx e Engels
afirmavam que o Estado moderno servia apenas para gerir

os negócios da classe burguesa, substituindo a exploração
dissimulada por ilusões religiosas e políticas. Assim, a melhoria
das condições de vida e trabalho só se concretizariam através
da luta de classes, da revolução proletária e da luta armada,
ou nas palavras dos pensadores: “[na] derrubada violenta de
toda a ordem social existente” (MARX; ENGELS, 1998). Esse
pensamento, sem dúvida, ficou impregnado em nossa história.
As diversas lutas e reivindicações populares agregadas à
constante transformação do meio social trouxeram novas
reivindicações hoje em dia, uma vez que não se pensa mais
na disputa entre classe exploradora e classe explorada, mas
sim em assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça,
condições necessárias para uma vida em sociedade, com o
cidadão incluso no processo democrático.
Esse momento vivido pela sociedade de hoje é denominado
por Zygmunt Bauman (2003) de modernidade líquida (anteriormente chamada de sociedade pós-moderna – BAUMAN, 1997).
Para esse pensador, isso representa a era da liquefação do
projeto moderno, ou seja, as referências que balizavam a ordem
social da modernidade tornaram-se liquefeitos. Ao conceituar
a sociedade como líquida, Bauman faz uma analogia à frase
de Marx (2006): “tudo que é sólido se desmancha no ar”.
Com isso retrata o modelo vigente de sociedade, associando
de forma análoga a sociedade moderna aos líquidos que, por
sua vez, assumem os moldes do recipiente evidenciando sua
incapacidade de manter a forma.
A ONU (Organização das Nações Unidas) em seu relatório
sobre o Índice de Desenvolvimento Humano de 2000 elucida
uma nova forma de entender a democracia. Diz que o Estado
deve oferecer condições para a sociedade se organizar e
reivindicar espaço, avançando em conquistas, afastando-se,
assim, da clássica visão horizontal de poder.
Assim, vários conselhos gestores de políticas públicas
surgiram para discutir temas pontuais, a sociedade passou
a participar de reuniões no intuito de democratizar o gerenciamento de alguns serviços e os movimentos sociais se
transformaram, assumindo novas demandas, localizadas no
âmbito da sociedade civil, cujo objetivo principal já não é mais
tomar o poder do Estado, mas garantir direitos sociais.
São vários os autores que conceituam os movimentos
sociais, os quais têm diferentes formas de delinear seus
paradigmas e apresentar significados distintos, de acordo com
a concepção que cada um desenvolve.
Maria da Glória Gohn (1997) é condizente ao afirmar que
as teorias dos movimentos sociais são classificadas em três
grandes vertentes: a marxista, a europeia e a norte-americana.
A vertente marxista analisa os movimentos sociais a partir do
paradigma da produção e reprodução das relações sociais. Para
Karl Marx (1982), a ação social e nela os movimentos sociais
tem explicação racional. Se os modos de produção variarem,
a sociedade também mudará.
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Essa abordagem marxista, que priorizava a análise pela
categoria de luta de classes, por volta dos anos 1960 passou
a ser criticada pelos acionalistas, representados principalmente
por autores como Alain Touraine3, sociólogo francês que tem
como principal ponto de interesse o estudo dos movimentos
sociais, e pelos neomarxistas, a exemplo de Manuel Castells
(2013), sociólogo espanhol que investigou com afinco o funcionamento dos movimentos mais recentes ao redor do mundo.
Alain Touraine identifica três abordagens para teorizar
os movimentos sociais: a linha culturalista-acionalista, o
pensamento pós-moderno e o paradigma marxista. Para ele,
os movimentos são resultados de conflitos de classe e acordos
políticos, para tanto, debruça-se sobre o exemplo dos movimentos sociais que ocorrem na América Latina, onde há um
problema sócio-político comum: Estado, sociedade e sistema
político estão misturados devido ao nacional-populismo.
Gohn, ao se curvar aos estudos do paradigma norte-americano, agrupa cinco grandes correntes: a corrente da escola
de Chicago e os interacionistas; o paradigma da sociedade de
massa; a abordagem sociopolítica; a linha do comportamento
coletivo sob a ótica do funcionalismo; e, por fim, as teorias
organizacionais e comportamentalistas.
Maria da Glória Gohn conceitua os movimentos sociais como
ações sociopolíticas construídas por atores coletivos de diferentes
classes sociais, numa conjuntura específica de relações de força
na sociedade civil. Segundo a autora, as ações desenvolvem um
processo de criação de identidades em espaços coletivos não
institucionalizados, gerando transformações na sociedade, seja
de caráter conservador ou progressista (GOHN 1997).
A verdade é que com as transformações econômicas e as
novas condições sociais surgiram novos tipos de privações,
novos grupos de conflito, novos padrões de dominação e novas
percepções dos objetivos. Com isso, manifestou-se também a
necessidade de uma mudança no tratamento teórico e empírico
para conceituar os movimentos sociais.
Como se vê, existem diversas abordagens teórico-metodológicas para conceituar os movimentos sociais, e não é objetivo,
aqui, esmiuçar cada uma ou esgotar o tema, o intuito é levantar
alguns aspectos que podem apontar qual delas teve maior
influência na produção teórica atual.

governamental, eles orientam a atenção da população para
o que deveria ser dela, mas que está sendo desviado; 3)
os movimentos sociais têm coberto áreas do cotidiano de
difícil penetração por outras entidades ou instituições do tipo
partidos políticos, sindicatos ou igrejas os movimentos sociais
construíram um entendimento sobre a questão da autonomia
diferente do que existia nos anos 1980.
A verdade é que o novo milênio traz um cenário de
transformação, os movimentos sociais se apresentam como
um novo paradigma, caracterizados pela luta sobre as
finalidades das produções cultural, educacional, de saúde e
informação de massa. Touraine (1998) define o chamamento
ao sujeito como uma resistência a uma forma de dominação
social contra a qual se invocam valores, orientações gerais
da sociedade. Nesse sentido, em vez de orientarem uma
ação coletiva orientam uma ação individual e pressupõem
logicamente uma denúncia da ausência de direitos básicos
do cidadão usurpados pelo Estado.
Castells (2013, p. 24-25), sobre os “novos” movimentos
sociais salienta a importância de compreendê-los em seu
processo de formação dinâmica, valores e perspectivas de
transformação social. Esse autor destaca a importância das
comunicações no processo de compartilhamento de significados e troca de informações. Realça o poder da comunicação
autônoma e diz que se trata da essência dos movimentos sociais
que buscam contestar o poder instituído.
A contribuição de Castells sobre as características comuns
desses novos movimentos é de suma relevância. O pensador
anota que movimentos não surgem apenas como resultado da
pobreza, mas que também dependem de aspectos emocionais,
como raiva, entusiasmo e medo, relacionados, claro, à busca
por justiça. Ressalta também outras características, como as
questões locais e globais, o poder das imagens, autorreflexão
e horizontalidade de suas redes.
Ele confronta os antigos movimentos sociais como os mais
atuais e afirma que os atuais apresentam um conteúdo singular
e que as “redes sociais da internet” propiciam uma nova forma
de mobilização, denominada por ele de “conectividade”.
Castells (2013, p. 24-25) nos ensina que:

@#MOVIMENTOS.SOCIAIS.COM – Na atualidade, muitos
dos novos movimentos ou ações civis não têm mais o universo
como horizonte, mas sim o particular e interesses imediatos,
de acordo com a sua categoria ou grupo social.
Gohn4 destaca quatro pontos importantes para a construção dos movimentos sociais do novo milênio: 1) as lutas
de defesa das culturas locais contra os efeitos devastadores
da globalização. Eles estão ajudando na construção de um
novo padrão civilizatório orientado para o ser humano e
não para o mercado como querem as políticas neoliberais
de caráter excludente ao reivindicarem ética na política e, ao
mesmo tempo, exercerem vigilância sobre a atuação estatal/

Twitter e a ocupação do espaço urbano criou um híbrido espaço

A conexão entre comunicação livre pelo Facebook, YouTube e
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público de liberdade que se tornou uma das principais características
da rebelião tunisiana, prenunciando os movimentos que surgiriam
em outros países.
			

Quando esteve no Brasil, em 2013, na conferência internacional “Fronteiras do Pensamento”, Castells deixou como
principal ensinamento que:
Os movimentos sociais em ebulição no mundo hoje não são apenas grupos de protesto, são o ensaio para a sociedade do futuro
promover conferências internacionais.

Vale salientar que, além de Manoel Castells, outros
estudiosos se dedicaram ao tema das redes de movimentos
sociais, tal como Ilse Scherer-Warren (2007). Ela nos ensina
que os movimentos sociais são a síntese articulatória de vários
submovimentos identitários.
A rapidez de informação, o acesso imediato e a inexistência
de limites territoriais que a internet possibilita trouxeram uma
nova configuração para os movimentos sociais e grande força
para sociedade atual.
É certo que os movimentos sociais têm passado por transformações em consonância com as mudanças ocorridas no
contexto em que se inserem. Em primeiro lugar, um movimento
social passa de uma fase de manifestações públicas para outra
em que se preocupa em constituir-se como organização legal
e solidamente estruturada. Depois, sente a necessidade de
uma articulação, a que alguns chamam de “unificação “
dos movimentos. É a articulação de entidades e movimentos
visando a ações conjuntas, seja setorial, municipal, estadual
e nacional. Por fim, passam a aceitar participar de parcerias
com setor público e também com instituições privadas, como
forma de somar forças e atender às demandas crescentes da
sociedade (PERUZZO, 1998 p. 44).
Na busca para entender a dinâmica dos movimentos sociais,
os estudos voltaram-se para uma análise das condições estruturais buscando os elementos que propiciavam a irrupção destes
movimentos (GOHN, 1979). Como exemplo, o movimento
“Diretas Já”5, realizado na década de 1980.
É nessa época que a temática dos novos sujeitos e novos
movimentos sociais dominou a discussão da Ciência Social.
Os movimentos sociais que emergiram durante os anos 1990
direcionavam suas atividades para os temas da cidadania.
Fica mais nítida a concepção de cidadão na qualidade de
sujeito político que exige “uma revisão profunda na relação
tradicional entre educação, cidadania e participação política”
(ARROYO, 1995, p. 74 apud RIBEIRO, 2002, p. 115). Desse
período, a melhor lembrança aqui no Brasil é o movimento
popular que ficou conhecido como os “caras pintadas” em
torno do impeachment (1992) do ex-presidente da República
Fernando Collor de Melo.
Os movimentos tradicionais se constituíram principalmente
em torno das lutas de grupos dirigentes, que travavam fortes
embates políticos com o Estado, a exemplo: o grupo dos
trabalhadores (melhores salários, melhores condições de trabalho, redução da jornada e estabilidade de emprego); os de
moradia (infraestrutura de saneamento, habitação, transporte
público ou educação); e aqueles que se dedicavam a combater
a forma de governo. Já os chamados “novos” movimentos
sociais redirecionaram as contestações sociais para a esfera
da cultura, buscam transformar os comportamentos e valores
dos diversos segmentos sociais, como o realizado em 2013,
que foi denominado “Movimento Passe Livre”6 – inaugurando
os caminhos para várias outras manifestações populares no
Brasil. Inicialmente, tais manifestações eram de apoio a esse

movimento, mas o apoio aos protestos passou a abranger
uma grande variedade de temas. Notou-se que a este movimento uniram-se também pessoas com vontade de mudança
na sociedade, existiam sujeitos singularizados, sujeitos que
levavam cartazes e que gritavam forte, que apresentavam o
desejo de ter uma nova voz para o país. Houve uma troca das
antigas marchas com pedidos de efetiva conquista.
Ainda nesse contexto de 2013, a organização como
enfatizou o movimento social em rede, o qual maximizou
vantagens, potencializou e mobilizou toda uma sociedade.
Dentro de todo esse processo de efervescência social, a
participação das pessoas na produção e transmissão das
mensagens foi um fenômeno. O mecanismo de comunicação
através de redes sociais foi considerado a maior evolução de
comunicação já vista na história dos movimentos sociais7. O
Brasil evidenciou o maior uso da tecnologia de comunicação
(internet), a transmissão das mensagens se propagou em
efeito cascata, fazendo com que a mídia abrisse mais espaço
para a transmissão de suas mensagens, trazendo com isso
significativas mudanças no sistema nacional de comunicação. A força social, como elemento dos movimentos,
foi surpreendente.
A tomada de ruas e avenidas em várias cidades, tanto do
interior como nas capitais do Brasil surpreendeu o governo e
até mesmo a população, já que foi inesperada a quantidade
de manifestações e de manifestantes engajados nas lutas.
As redes sociais foram responsáveis por tal fenômeno e
têm sido uma grande ferramenta para as atuais manifestações sociais. Esse levante popular não é privilégio apenas
do Brasil, o mundo tem assistido nos últimos tempos uma
grande quantidade de protestos. Em dezembro de 2010,
prelúdio das novas mobilizações sociais, tornou-se conhecida
mundialmente a onda revolucionária de manifestações
ocorridas no Oriente Médio e Norte da África, denominada,
em 2011, Primavera Árabe8. A ação da população de várias
nações tirou do poder governantes que comandavam seus
países há décadas ininterruptas. Em um ano, só no Egito,
dois presidentes foram depostos. Outro exemplo (para ficar
apenas nas duas mais notáveis, entre as várias irrupções
ocorridas nos últimos anos) é o Occupy Wall Street9 nos
Estados Unidos, que também iniciou o protesto nas redes
sociais da internet, classificadas por Castells como espaços
que escapam à dominância dos governos e das empresas que
monopolizam os canais de comunicação.
Aqui no Brasil uma coisa ficou clara, as demandas exigidas
pelos grupos contestantes ressoaram para um grande número
de pessoas. Então, mesmo que as reivindicações não abrangessem a sociedade os interesses em questão eram comuns
para uma maioria, e é isso que fez com que os movimentos
atingissem tamanha proporção de participação popular.
Apesar da superficialidade com a qual esse tema é tratado
aqui é possível perceber desde já que a sociedade civil teve uma
grande evolução nos últimos anos. A ineficiência do Estado

PRÁTICA JURÍDICA - ANO XV - Nº 176 - NOVEMBRO/2016

33

QUESTÕES DE DIREITO

CRISTIANE QUEIROGA e SILVANA DE LURDES MARTINAZZO

em atender às reivindicações criou a descrença no governo,
resultando na busca de uma via alternativa. O sujeito deixou
de ser apenas um indivíduo e tornou-se um cidadão detentor
de potencialidades críticas, disposto a manter o contexto de
pluralidade das diferenças.
Somado às novas tecnologias da informação e comunicação
que cresceram gradativamente na última década, as manifestações populares trouxeram à sociedade uma nova realidade
global, a internet desempenhou um papel importante nos
chamados “novos” movimentos sociais e possibilitou a existência de uma verdadeira rede de cidadãos, todos lutando, entre
outras coisas, por suas identidades, reivindicando direitos que
começaram a tomar forma a partir do momento que os atores
sociais apresentaram suas novas concepções de democracia,
cidadania e luta por direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS – Ficou claro, usando as palavras de
Leontiev (1978), que “o homem é um ser de natureza social
e tudo o que tem de humano nele é resultado da sua vida
em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade”.
Também não restam dúvidas de que desde a época clássica,
ainda com os filósofos gregos, pensadores já refletiam sobre a
melhor forma de organização da sociedade para o atendimento
do interesse comum.
Assim, com o passar dos anos, com quebra de tabus, com o
surgimento de outros dogmas e o embalo de acontecimentos e
realizações sem fim o mundo ganha um novo formato. Surgem
cidadãos mais engajados e, neste universo, os movimentos
sociais representam uma parte bem significativa.
Em consonância com os aspectos analisados acredita-se que
os “novos” movimentos sociais possuem dois aspectos principais. O primeiro tem relação direta com a nova concepção de
cidadania que favorece o surgimento de novos atores – “seres
culturais”, menos sujeitos, mais cidadãos – que advém, entre
outras coisas, de influencias globalizantes, como a gradativa
democratização do espaço global, o desenvolvimento político
da sociedade, a pluralidade constitutiva dos sujeitos e o crescimento do associativismo civil, que possibilitou a reconstrução
dos espaços comunitários e abriu novas dimensões para
inserção dos indivíduos.
O segundo está associado à revolução cibernética-tecnológica que afeta os mais variados aspectos da vida cotidiana,
altera radicalmente as maneiras de ser, de viver e de fazer
política no mundo pós-moderno. Por meio desse espaço
cibernético, as transformações sociais, nos mais diversos
campos da atividade humana, foram intensificadas. É o que
Manuel Castells, por várias vezes citado acima, chama de
sociedade em rede.
A força social gerada pela interatividade das redes sociais
tem sido uma grande ferramenta para as atuais manifestações
sociais e, sem sombra de dúvida, provoca um surpreendente
impacto político. Por isso, é indiscutível a necessidade de
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se ter um conhecimento além do senso comum, para não
correr o risco de confundir a liberdade democrática existente
nas redes sociais com imposição da prevalência de um único
dogma como certo.
Os “novos” movimentos sociais, diante de tudo que foi
exposto nessas linhas, tem como sujeito um que não abre
mão dos seus desejos e que não renuncia a conquista de seus
objetivos, que é dotado de direitos sociais que vão além dos
civis. Desse modo, é útil lembrar que direitos trazem responsabilidades a cada privilégio, obrigações, portanto, necessário
é, além da interatividade, que o indivíduo tenha informações
coerentes para potencializar suas críticas, que entenda
que movimento social não é uma simples mobilização com
objetivo de provocar conflitos ou aguçar o ódio ou aumentar
a intolerância, mas sim um projeto de mobilização social em
que todos têm direitos e a ética deve prevalecer.
Sendo assim, não há dúvidas de que os atuais movimentos
sociais devem ser questão de pauta, uma vez que redefiniram
o cenário mundial e não podem ser tratados de forma isolada,
já não é mais possível, como dito inicialmente, ficar apenas
como mero observador, pois toda escolha traz consequências
e poderá implicar perdas, inclusive para aquele que nada faz.
Com o surgimento do novo conceito de espaço/esfera
pública, em que há liberdade para se falar de tudo, estar
a par das ocorrências políticas, acaba sendo quase uma
obrigação para interação social. O brasileiro tornou-se mais
“conectado” ao mundo político e a polarização que tomou
conta do Brasil nos últimos meses em relação ao impedimento
da presidente Dilma Rousseff é fato que serve como tradução
de tal afirmação.
É inegável que os movimentos sociais da atualidade já
tiveram grandes implicações nos campos da educação, do
trabalho, da vida política e das questões dos direitos. Porém,
como insistentemente foi dito, não era objetivo aqui concordar
com uma ou outra tese, mas expô-las para que o leitor,
interessado em ir além do senso comum, pudesse aumentar
seu repertório conceitual do que são esses movimentos.
Como introduziu Bauman em nossa reflexão, vivemos um
mundo de incertezas, onde a única certeza é a imprevisibilidade do futuro. Logo, o que se tornarão os movimentos
sociais em termos culturais e políticos permanece em aberto.
Se serão uteis posteriormente, não se sabe. No entanto,
levando em consideração que o homem é um ser social
antes de qualquer coisa, talvez ainda esteja socialmente
constrangido em dizer o que de fato pensa, talvez seja livre no
pensamento, mas escravo do medo de uma suposta desaprovação social. Portanto, acaba por deixar que prevaleça aquilo
que, supostamente, é o coletivo. Se é esse o elemento frágil
ou se dispõe de estrutura no plano global são questões para
serem analisadas em outra oportunidade, em um próximo
objeto a ser elucidado.

NOTAS
1
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_social. Acesso em: 22 dez. 2016.
2
O filósofo italiano Antonio Gramsci foi um cidadão com um olhar voltado para a classe trabalhadora, Primava pelo princípio da
igualdade, base da filosofia de Karl Marx, defendendo que o trabalho e seu aperfeiçoamento eram o ponto de partida para essa
conquista. Ele alegava que o papel da escola, principalmente em se tratando da escola das classes mais desfavorecidas, não era
apenas preparar o aluno para que ele se tornasse um operário no futuro, mas sim formar cidadãos “intelectuais orgânicos”, ou
seja, cidadãos governantes e engajados nas lutas das classes sociais a que pertencem e, assim, pessoas que, ao ter uma consciência
crítica, pudessem organizar a classe social a qual pertencem e com isso tornarem-se pessoas ímpares perante a sociedade. http://
www.cienciashumanas.com.br/resumo_artigo_5065/artigo_sobre_antonio_gramsci_-_resenha
3
Une édition électronique réalisée à partir du livre d’Alain Touraine, LA VOIX ET LE REGARD. Paris: Les Éditions du Seuil, 1978, 315 pp.
Collection: Sociologie permanente, no 1. Une édition numérique réalisée par Réjeanne Toussaint, bénévole, Chomedey, Ville Laval,
Québec. [Autorisation formelle accordée par l’auteur le 7 juillet 2011 de diffuser ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.]
4
GOHN, Maria da Gloria. Sociedade Civil no Brasil: movimentos sociais e ONGs. http://repositorio.unicamp.br/bitstream/
REPOSIP/88583/1/2-s2.0-84888118760.pdf. Acesso em: 22 dez. 2016.
5
Diretas Já foi um movimento político democrático com grande participação popular que ocorreu em 1984, e era favorável e apoiava
a emenda do deputado Dante de Oliveira que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República no Brasil.
6
O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada.
7
Por isso, a escolha do título “@#MovimentosSociais.com” para este artigo.
8
Em 2011, o mundo presenciou um aumento significativo de movimentos de protesto político e social de jovens em todo o mundo,
reclamando por “empregos, liberdade e justiça social”. As queixas relativas às taxas de desemprego elevadas e a um regime autoritário na Tunísia constituíram uma das maiores faíscas da primavera árabe, em 2011, que precipitou a queda do regime no Egito
9
Em setembro de 2011, o mesmo espírito espalhou-se pelos Estados Unidos, na forma de movimento “Occupy Wall Street”, cujo alvo
principal eram as instituições financeiras responsáveis pela crise financeira global, em 2008. A maior reivindicação foi a reforma de
um sistema econômico e político que criou desigualdades extremas de riqueza.
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EXAME DE ORDEM

LARISSA ALMEIDA

CINCO MOTIVOS PARA
CONTRATAR UMA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA
NO EXAME DA OAB
odo estudante que cursa Direito sonha em
ser advogado. Porém, para poder atuar como
advogado, além do diploma do ensino superior,
é preciso conseguir aprovação no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. A prova cobra
dos candidatos conhecimentos específicos da área, e é
conhecida por ser rígida e complexa.
Muitos candidatos realizam o teste mais de
uma vez até serem aprovados. O último
relatório da FGV sobre o Exame de
Ordem mostra que apenas 17,5%
dos candidatos analisados
foram aprovados. Por isso,
a contratação de uma
consultoria especializada
para se preparar para a
avaliação surge como
alternativa para conseguir a aprovação.
Confira cinco itens que
mostram a importância
desse serviço:
Metodologia de
ensino eficaz – a causa
da reprovação dos alunos de
Direito não é o Exame da OAB
(ela não é uma prova que requer
concorrência ou possui um número
limitado de vagas), mas sim a falta de um
método de estudo eficaz. Os serviços de consultoria
para a OAB oferecem acesso aos métodos de treinamento
que são utilizados por alunos que foram aprovados nos
concursos públicos mais concorridos do país.
Acompanhamento especializado – as consultorias
disponibilizam profissionais especializados, que foram
aprovados pela Ordem para acompanhar de perto toda

a preparação do aluno. O suporte do consultor envolve
indicação de material, elaboração de um cronograma de
atividades, treino para provas discursivas e avaliação da
matéria a ser escolhida para segunda fase. É como se o aluno
tivesse um verdadeiro personal trainer para o Exame da OAB.
Atendimento personalizado – o aluno desfruta de
atendimento individual adequado às suas particularidades.
Este tipo de serviço tem como grande vantagem
ser flexível e adaptável à realidade de
cada candidato, e é extremamente
efetivo. Além disso, os consultores se colocam à disposição
para tirar possíveis dúvidas
através de ferramentas
virtuais de comunicação,
além de contatos por
telefone, WhatsApp
e Skype.
Praticidade e organização – o candidato pode adequar
o cronograma de preparação ao seu tempo
disponível, uma vez que
não há necessidade de deslocamento ou qualquer tipo de
preparação prévia. Além disso, o
consultor usa sua experiência para
direcionar os estudos do aluno, permitindo
que ele tenha mais organização e foco.
Apoio motivacional – o consultor não auxiliará
o aluno apenas no conteúdo do exame, mas também
acompanhará o seu desempenho e fará o papel de um
motivador. Até porque não há nada melhor que ter
alguém incentivando o aluno para que possa alcançar os
seus objetivos.

LARISSA ALMEIDA é supervisora pedagógica da VP Concursos, empresa que oferece consultoria e treinamento personalizado para concursos
públicos, Enem, vestibulares e Exame da OAB.
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AMOR POR DIREITO
“Por que tanta intolerância com quem quer só viver sua própria vida, sem incomodar ninguém?
Bem, estamos entrando em 2017 e, como você, meu caro leitor, deve saber, há infindáveis
casos de homofobia, que quase na sua totalidade envolvem violência e ódio demasiados. Casos
assim, que mostram a dura realidade, demonstram o quanto estamos estagnados! Involuíveis!
Fico cá pensando em como poderíamos mudar o triste cenário.”
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essência do filme “Amor por Direito” – Título
original: Freeheld – Paris Filmes, 2015 – cujo
enredo apresenta uma mecânica envolvida em
um relacionamento sério com uma policial que é
diagnosticada com doença terminal. Ao desejar que a companheira seja a beneficiária da pensão da Polícia, as autoridades
se recusam a conceder o benefício à mecânica em razão de
a relação ser homoafetiva pode ser definida em uma simples
frase: “é o espelho da luta dos direitos civis dos homossexuais”.
A história retratada em “Amor por Direito” de fato aconteceu, sendo inspiração para a produção cinematográfica. O
núcleo essencial da discussão é o direito à igualdade. Sem rótulos
e nem amarras. O que se busca é a simples igualdade de direitos,
independentemente da cor, raça, gênero (no caso em análise de
opção sexual), religião ou qualquer outra designação. Conclui-se
não haver mais espaço para renegar os direitos provenientes
das relações homoafetivas, o que só contribui para tornar nossa
comunidade mais justa, humana e democrática.
Quando assisti ao filme achei interessante fazer um
paralelo de como o assunto é tratado a partir dos pontos de
vista da Corte Constitucional norte-americana e do Supremo
Tribunal Federal.

FICHA TÉCNICA
Título original: Freeheld
Título no Brasil: Amor por Direito
Gênero: Drama, Romance
País de origem: EUA
Ano de lançamento: 2015
Tempo de duração: 1h44min
Direção: Peter Sollett – Atores: Julianne Moore, Ellen
Page, Steve Carel, Michael Shannon, Luke Grimes,
Josh Charles, Skipp Sudduth e Dennis Boutsilaris.

Partamos da decisão da Suprema Corte dos EUA que, em
26/06/2015 (caso “Obergefell vs. Hodges”), derrubou o veto
de estados contrários ao casamento homoafetivo, acarretando,
na prática, a legalização da união estável entre pessoas do
mesmo sexo para todo o território norte-americano. No Brasil,
na ADPF 132, o STF decidiu de forma bem semelhante, só que
quatro anos antes, em 2011.
A decisão nos EUA foi apertada. Por 5x4 restou decidido
que os 14 estados que, na época, se negavam a celebrar
casamentos de pessoas do mesmo sexo deveriam reconhecer
as uniões. Já no STF a decisão foi unânime. Dez ministros
reconheceram a equiparação da união homoafetiva à
heteroafetiva. Nas palavras do ministro Ayres Britto: “Ante a
possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou
discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à
luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de
“interpretação conforme à constituição”. Isso para excluir do
dispositivo em causa qualquer significado que impedisse o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre
pessoas do mesmo sexo como família, o qual deve ser feito
segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências
da união estável heteroafetiva.1

SINOPSE
A policial de New Jersey Laurel Hester (Julianne
Moore) e a mecânica Stacie Andree (Ellen Page)
estão em um relacionamento sério. O mundo delas desmorona quando Laurel é diagnosticada com
uma doença terminal. Como sinal de amor, ela
quer que Stacie receba os benefícios da pensão da
polícia após a sua morte, só que as autoridades se
recusam a reconhecer a relação homoafetiva
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o interesse na dignidade pessoal é fundamental para a cláusula
do devido processo da 14ª Emenda, cujo dispositivo sustenta
que nenhum estado deve privar qualquer pessoa da vida,
liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal. O juiz
Anthony Kennedy afirmou que “as liberdades fundamentais
protegidas por esta cláusula incluem a maior parte dos direitos
enumerados na Declaração de Direitos”.3
Já os ministros do Supremo Tribunal Federal invocaram
o princípio da igualdade presente na Constituição Federal
para estender aos casais homoafetivos os direitos atribuídos
aos casais heteroafetivos. Luiz Fux foi magistral em seu voto,
quando questionou e ele próprio respondeu: “Por que o
homossexual não pode constituir uma família? Por força
de duas questões que são abominadas pela Constituição: a
intolerância e o preconceito”.4

“Filmes assim ajudam a fazer com
que a sociedade reflita, mostrando
como esse tipo de visão pré-histórica
só prejudica pessoas inocentes.
Então, fica a dica para reflexão!”
No que se refere ao alcance da decisão, o parecer da
Suprema Corte norte-americana deveria valer para todo o
país. Ocorre que houve e ainda há controvérsia sobre retirar
o próprio poder de decisão dos estados para tratar sobre esse
assunto. Estados como Mississippi e Louisiana, que sempre
foram contra o casamento homoafetivo, querem “estudar
melhor o assunto”.2
Felizmente, a realidade no Brasil é outra. A decisão tomada
pelo STF tem efeito vinculante, o que quer dizer que alcança a
todos em nossa sociedade. Embora não seja uma lei, mas sim
uma interpretação da lei conforme a Constituição, na prática a
decisão do Supremo obriga o cumprimento como se lei fosse,
cabendo inclusive o uso de Reclamação ao STF em caso de
descumprimento de sua orientação.
Os argumentos utilizados em ambas as cortes foram praticamente no mesmo sentido. Nos EUA, foi dito na decisão que

CONCLUSÃO – Pareode parecer trivial essa discussão sobre
direitos, até porque não se trata de requerer algo insano ou
sob o manto de privilégios. A produção cinematográfica mencionada, inclusive, vem justamente bater na tecla da igualdade.
Casais como os retratados no filme existem em todos os lugares
do mundo. São apenas seres humanos querendo alegria, paz,
amor, sucesso e, sobretudo, respeito. O que mais me chama
atenção é perceber que, assim como no filme, as pessoas na
vida real preferem os valores invertidos. Pergunto-me: qual a
necessidade disso? Não vejo o menor sentido nessa história
de homofobia. Sob essa ótica, por que incomoda tanto a
busca pela igualdade de pessoas que não a usufruem? Por
que tanta intolerância com quem quer só viver sua própria
vida, sem incomodar ninguém? Bem, estamos entrando em
2017 e, como você, meu caro leitor, deve saber, há infindáveis
casos de homofobia, que quase na sua totalidade envolvem
violência e ódio demasiados. Casos assim, que mostram a
dura realidade, demonstram o quanto estamos estagnados!
Involuíveis! Fico cá pensando em como poderíamos mudar o
triste cenário. Primeiro de tudo, mais educação, por favor!
Educação no seu sentido amplo, o qual abrange respeito e
solidariedade. Em minha opinião, filmes assim ajudam a fazer
com que a sociedade reflita, mostrando como esse tipo de
visão pré-histórica só prejudica pessoas inocentes. Então, fica
a dica para reflexão!

ARQUIVO PESSOAL

NOTAS
1 ADPF 132 – Relator Ministro Ayres Britto.
2 http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/06/26/alguns-casamentos-gays-terao-que-aguardar-apesar-de-decisao-da-suprema-corte.htm
3 https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
4 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633
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GESTÃO DE NEGÓCIOS RAFAEL SOUTO

A FORÇA CALCULATIVA E
OS CHEFES MEDÍOCRES

ARQUIVO PESSOAL

s estudos sobre demissão voluntária mostram
que a ausência de perspectivas na empresa é
o fator de maior impacto na decisão de pedir
desligamento. As pessoas até toleram chefes
medíocres se acreditarem que podem desenvolver sua
carreira na organização. O mito de que a liderança é o
fator decisivo na retenção não se confirma.
A frase quase diária nas redes sociais de que “as
pessoas deixam seus chefes e não sua empresa” não se
mostra verdadeira quando estudamos o tema com mais
profundidade. Embora importante, o líder direto é um fator
acessório. O núcleo da questão não é o chefe, mas sim a
visão do futuro e a confiança na companhia. A liderança
institucional conta muito mais do que o superior imediato.
A ausência de visão sobre possibilidades de carreira
e a discussão sobre os próximos passos profissionais
lideram os motivos de saída das organizações. A pesquisa
de doutorado conduzida pela prof.ª Manoela Ziebell
apontou que 46% das pessoas que pediram demissão o
fizeram pela falta de clareza das perspectivas na empresa.
É a chamada “força calculativa”. Ela ocorre quando um
profissional recebe uma proposta do mercado e a compara
com sua situação atual. A ausência de perspectivas
internas comparada a uma oferta concreta numa nova
empresa determina o movimento de troca. Esse cálculo
entre as incertezas internas e um sedutor projeto numa
nova casa é o fator preponderante para mudar. Muitas
vezes, o novo projeto se mostra problemático em pouco
tempo, mas o movimento de demissão foi feito.
Essa comparação entre o futuro obscuro na empresa
atual e a nova oportunidade determina o movimento de
mudança. A força calculativa é implacável.
Quando estudamos profissionais em atividade que
buscam assessoria para transição de carreira constatamos
que 53% deles dizem o fazer porque não percebem mais
possibilidades na empresa atual. A questão central é a
visão sobre o futuro profissional.
Nessa direção, o desafio das empresas é conseguir
mostrar perspectivas e organizar conversas de carreira.
O tema é de enorme dificuldade, porque os antigos

modelos de plano de carreira já não são mais possíveis. As
estruturas estão cada vez mais enxutas. As promoções de
cargos de forma linear fazem parte do passado.
Estamos aprendendo a formatar novos modelos de
trabalho. Estruturas mais flexíveis, com arquiteturas que
permitam o envolvimento de um profissional em vários
projetos, ganham força como uma estratégia mais inteligente para engajar as pessoas e competir no mercado.
Ainda estamos numa fase de transição e calibragem.
Saímos de um longo período baseado nos modelos de
comando e controle em que os indivíduos tinham pouca
ou nenhuma possibilidade de escolha. A carreira era
determinada pela empresa.
Isso mudou. As pessoas querem escolher e participar
ativamente das discussões sobre seu trabalho e os
próximos passos de sua trajetória. Nesse novo contexto
de carreira estamos tateando. Os modelos estão imaturos
e as lideranças pouco preparadas para debater com suas
equipes. A ideia de conversar sobre carreira é nova. Muitas
vezes, ocorre de forma atrasada.
É aquela tentativa de segurar alguém que pede
demissão, mostrando possibilidades que supostamente
estavam prontas e não comunicadas. Na prática, soluções
de emergência.
Os profissionais também estão aprendendo a ser protagonistas de sua carreira. Falam de autonomia e escolha,
mas ainda esperam o tradicional plano de carreira.
Nesse novo mundo do trabalho, uma das atividades
essenciais é a educação para a carreira. Ainda pouco
trabalhada na educação formal, a missão ficou para as
empresas. Somos todos responsáveis por desenvolver essa
nova cultura de protagonismo dos indivíduos e o diálogo
transparente com as organizações.
Enquanto o silêncio e o medo de conversar prevalecerem,
a força calculativa estará lá, levando os melhores talentos.
E se considerarmos o cenário econômico com viés positivo,
o risco aumentará nos próximos anos. Numa economia
mais contratante, a penumbra interna será o motor para
impulsionar a perda de pessoas qualificadas. E depois não
adiantará reclamar do apagão de talentos. 

RAFAEL SOUTO é sócio-fundador e CEO da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado.
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OS PRIMÓRDIOS DOS
DIREITOS E GARANTIAS
primeiro dos elementos da cidadania, o
de cunho civil, é composto dos direitos
necessários à liberdade individual, à liberdade
de pensamento, ao direito à propriedade e
ao direito à justiça. Estes direitos, correspondentes ao
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reconhecimento das liberdades individuais, não existiam
na Antiguidade, mesmo porque somente surgiram com
o advento do cristianismo, com a ideia de dignidade da
pessoa humana e, especialmente, a da igualdade de todos
perante Deus.

“A cidadania social somente veio a ser
reconhecida e afirmada no século XX, com
o advento do novo constitucionalismo,
com a proposta de reconhecimento da
necessidade de melhoria da condição de
vida, o direito à educação, ao trabalho,
à seguridade social, por exemplo, que
surgiram na Constituição mexicana e na
Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da União Soviética, de
1917, e na Constituição Alemã, de 1919,
estas últimas contemporâneas à Primeira
Guerra Mundial. Estas prerrogativas são
mais concretas e, portanto, mais próximas
da realidade.”

Neste particular, não se deve procurar entre os antigos
gregos as origens do reconhecimento e da proteção dos
direitos humanos. Claro que nas cidades-estados helênicas o
individualismo existente estabelecia uma grande diferença em
relação ao despotismo dos antigos impérios. Mas não se pode
considerar isto como a origem dos direitos humanos, pois os
cidadãos não dispunham de liberdade individual, como hoje a
concebemos. Desde que aquelas entidades tinham um estilo
comunitário e não societário não existia uma nítida separação
entre a vida pública e a vida privada, eis que esta não escapava
à onipotência do polis, pois não se concebia que o indivíduo
vivesse fora da comunidade,2 mas se exigia uma participação
integral deste na vida política.
Já entre os romanos havia a liberdade individual, reconhecendo-se o homem como sujeito de direitos e obrigações.
Esta liberdade, porém, “se reduzia à sua participação nas
assembleias populares e ao exercício do jus sufragii. Isto
porque, para os romanos, do mesmo modo que havia
sucedido com os gregos, a libertas não significa uma esfera
pessoal imune ao poder político, mas a carência de submissão
a qualquer outro poder que não seja o do próprio povo,
na formação de cuja vontade os cidadãos tomam parte de
algum modo”.3
Também entre os romanos já havia o interdicto de homine
libero exibendo, um dos antecedentes do habeas corpus.4
Como ensina Adriano Moreira:
A esfera dos direitos humanos pode, como parece ter sido o caso
da cidade antiga, reduzir-se a um resto que o poder político não
invade, sem que isso signifique o reconhecimento de um valor autônomo da pessoa. Esse resto depende, quanto ao âmbito, da própria
decisão do poder político, orientado por interesses que não são os
da pessoa, mas sim dele próprio. Entre eles, avulta o da própria estabilidade do aparelho do Poder, que renuncia a mandar em tudo para
conseguir a obediência suficiente.5

Contemporaneamente à limitação formal do governante,
surgiu o reconhecimento dos direitos civis, os quais, nesse
momento original, pouco diferiam de muitos daqueles que
hoje existem, se bem que, com o tempo, o elenco se tenha
ampliado. Deve-se lembrar de que, quando surgiram e foram
aceitos os direitos civis, estes eram contemporâneos também do
sistema de escravidão,1 procedimento com aplicação limitada
a certos grupos.
No que concerne aos direitos políticos, há que se distinguir
o modo de participação nas comunidades antigas, que sempre
foi limitado aos integrantes das famílias dominantes e, na época
moderna, ao cidadão, no sentido novo do termo, especialmente
os membros da burguesia, até o século XIX.

Este era um processo generalizado, atingindo todos os
povos da Idade Média, sob a influência do cristianismo e,
institucionalmente, da Igreja Cristã. Deste modo, deve se
relembrar que a Magna Carta do Rei João é apenas um
exemplo de um fenômeno corrente na época. Como lecioina
Carl Friederich:
Da Inglaterra à Hungria, da Espanha à Polônia e à Suécia, encontramos Cartas que se parecem à Magna Carta, e asseguram um
sistema de freios limitando o Poder dos soberanos e uma divisão
de poder governamental entre os diferentes Estados, quer dizer, os
diferentes grupos ou classes da comunidade.6

Na verdade, foi na Idade Média que começou a ser
adotado o mecanismo de positivação e documentação dos
direitos fundamentais, porém sempre com o sentido mais de
reconhecimento de situações concretas do que adotando um
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“caráter generalizador e abstrato, produto de um pensamento
filosófico determinado, já que se tratava, tão somente, de
confirmar antigos costumes e privilégios como o limite à
autoridade régia”.7
Muito antes da Magna Carta inglesa, de 1215, este costume já existia entre os espanhóis, com a fixação dos fueros,
destacando-se os de Leon, de 1020,8 o de Burgos, de 1073 e
o Pacto de Sobrarbe.9 Também o juramento feito por Alfonso
IX ante as Cortes de Leon, em 1188, “que alguns autores
consideram superior à Magna Carta”. 10 Também merece
registro a Bula de Ouro, de André II da Hungria, de 1222.
Segundo Enrique Álvarez Conde:
As Cortes de Leon, convocadas por Alfonso IX, em abril de 1188,
reuniu os representantes eleitos das cidades ao lado dos grandes do
reino. Isto nunca antes havia se passado. E se passou na Espanha. Foi
uma inovação radical.11

Na Inglaterra, um mínimo de liberdades já estava assegurado
desde 1215, com a Magna Charta, a qual se seguiram, no
século XVII, a Petição dos Direitos, a lei do Habeas Corpus e
o Bill of Rights, tudo isto entre 1628 e 1689. Os documentos

referidos são relacionados com os direitos de um determinado
estamento social perfeitamente delimitado.
É do momento da Revolução Francesa o reconhecimento da
universalidade de tais princípios, porém em termos abstratos,
referindo-se a um homem abstrato, como representativo da
espécie humana, o que ocorreu através da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, já no século XVIII.
Finalmente, a cidadania social somente veio a ser reconhecida e afirmada no século XX, com o advento do novo
constitucionalismo, com a proposta de reconhecimento da
necessidade de melhoria da condição de vida, o direito à
educação, ao trabalho, à seguridade social, por exemplo,
que surgiram na Constituição mexicana e na Declaração dos
Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da União Soviética,
de 1917, e na Constituição Alemã, de 1919, estas últimas
contemporâneas à Primeira Guerra Mundial. Estas prerrogativas
são mais concretas e, portanto, mais próximas da realidade.
É preciso notar que muitos destes direitos não são relacionados à noção de nacionalidade, pois somente o gozo e
o exercício os direitos políticos se restringem aos nacionais,
sendo os outros, os direitos civis, ou individuais, e os sociais,
extensíveis igualmente aos estrangeiros.

ARQUIVO PESSOAL

NOTAS
1
A liberdade individual era limitada. Os derrotados nas guerras se tornavam escravos. Outros indivíduos eram apresados e vendidos.
Ainda havia o trabalho escravo para o pagamento de dívidas e neste aspecto muitos se deixavam escravizar com este propósito.
2
“O indivíduo capaz de cometer o ‘delito antissocial’ de viver isolado, sem participação em comunidade alguma era chamado de
idiota, no sentido de homem vulgar e sem talento, de onde se originou o significado moderno de imbecil”. REIS, Palhares Moreira.
Introdução à Ciência Política. 4. ed. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1983 (Fundamentos da Ciência Política, 1), p. 32.
3
CONDE, Enrique Alvarez. Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos, 1992, v. I, p. 232.
4
O interdicto de homine libero exibendo é o antecedente mais remoto do habeas corpus e vem dos tempos da antiga Roma imperial.
O objetivo deste instituto jurídico era fazer com que um particular (não um governante ou outra autoridade qualquer) que restringisse a liberdade de uma pessoa que tivesse tal como direito seu, deveria apresentá-la, imediatamente ao Pretor, que decidiria se tal
evento teria ocorrido com boa ou má fé.
5
E continua: “Tal circunstância é muito visível nos impérios, obrigados à tolerância para salvaguarda do sistema: muitos dos povos
abrangidos no Império são tratados como simples material etnográfico em que não se toca para evitar a revolta, coisa que algumas
vezes se confunde, no plano da imagem política, com a regra do respeito das culturas originárias por imposição de uma filosofia de
valores”. MOREIRA, Adriano. Ciência Política. Reimpressão, Coimbra: Almedina, 1995, p. 313.
6
FRIEDERICH, Carl J. La Démocratie Constitutionelle. Paris: Presses Universitaires de France, 1958, p. 71.
7
ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos, 1992, v. I, p. 232.
8
O fuero de Leon é a primeira compilação de normas de cunho geral, além de outras de efeito meramente local, conferida ao povo
daquele reino de Leão pelo rei Afonso V, em 1017. Segundo alguns autores, as normas estabelecidas pela Cúria plena celebrada na
cidade de Leão passaram a ter validade para todo o Reino.
9
Os fueros espanhóis, outorgados pelos monarcas, regulavam os direitos que o Rei reconhecia à sua nobreza, destacando-se o Pacto
de Sobrarbe, entre os reinos de Navarra e Aragão, de 1188. É considerado um dos precedentes do constitucionalismo, porque limitava o poder do soberano, o que veio a permitir que a nobreza pudesse se opor ao monarca na defesa dos seus direitos.
10 LINARES QUINTANA, Segundo. Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Buenos Aires: Ed. Alfa,
1953, v. I, p. 41.
11 ESPARZA, Jose Xavier. Moros y Cristianos. La gran aventura de La España Medieval. 2. ed. Madrid: La esfera de los libros, 2011, p.
644. Alfonso IX tinha, à época, 17 anos.
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O DEVER DE INDENIZAR
EM HIPÓTESE DE
VULNERAÇÃO DA
CLÁUSULA DE RAIO POR
LOJA FRANQUEADA
dequando-se às modificações das relações
de consumo, com a busca dos consumidores
por centros comerciais com maior variedade
de serviços e lojas, permeada pela segurança
e praticidade que a reunião de lojistas em um mesmo local
proporciona tanto ao comprador quanto ao empresário,
é que a modalidade de locação em shoppings centers
tem recebido especial atenção dos tribunais e órgãos de
fiscalização e controle da atividade empresária.
Por definição, shoppings centers são:
Centros comerciais planejados, sob administração única,
compostos de lojas destinadas à exploração comercial e à
prestação de serviços, sujeitas a normas construais padronizadas, para manter o equilíbrio da oferta e da funcionalidade,
assegurando a convivência integrada e pagando um valor de
conformidade com o faturamento (Associação Brasileira de
Shoppings Centers, Capítulo 2, item 1).

A ATIPICIDADE DA CONTRATAÇÃO – Em razão das
especificidades acima apontadas, as locações ajustadas
nesse tipo de empreendimento, malgrado o protagonismo
de elementos típicos de contrato de locação, contêm
elementos de outros tipos contratuais, razão pela qual são
considerados contratos mistos. A própria Lei de Locações
(Lei nº 8.245/1991) reconheceu essa atipicidade ao dispor
em seu art. 54 que:
Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping
center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos

tratar de instrumento firmado por empresas, uma vez
que as negociações são realizadas entre pares, membros
profissionais da área empresarial, dando-se especial
atenção ao princípio da autonomia privada, em face da
prevalência dos princípios da livre iniciativa e da função
social da empresa, sendo o artigo 54 acima reproduzido
exemplo desse entendimento.
O TENANT MIX – Uma vez que a principal característica e
objetivo do shopping center é a diversificação dos serviços
ofertados, a construção de um bom tenant mix, ou seja,
combinação de lojas por meio de um plano geral de
distribuição de atividades, é essencial para o sucesso do
empreendimento. Em razão da predefinição desse tenant
mix, assegura-se ao lojista o equilíbrio entre os ramos de
atividades, lojas e operações que serão contratadas para
os espaços comerciais.
Como a escolha do tenant mix tem repercussões
para o empreendedor e para os lojistas, é natural que se
procure proteger o conjunto formado para atender às
necessidades que foram identificadas e verificadas quando
do planejamento do shopping.
Ocorre que ao tempo em que se pretende proteger
o tenant mix, espera-se do empreendedor que este
resguarde a capacidade varejista de seu empreendimento,
beneficiando as unidades lojistas, além dos limites do seu
shopping. A oferta diferenciada é primordial, portanto,
para a captação de clientela, sendo de fundamental
importância a garantia de exclusividade em um raio
mínimo ao redor do empreendimento.

contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça determina que o controle judicial sobre as
cláusulas contratuais deve ser mais restrito quando se
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CLÁUSULA DE RAIO – Por essa razão, foram criadas as
denominadas cláusulas de raio, assim entendidas como
aquelas cláusulas contratuais pelas quais o locatário de
um espaço comercial se obriga, perante o locador, a não
exercer a mesma atividade praticada no imóvel objeto da

DIVULGAÇÃO

“Deve o franqueador atentar, para o sucesso da instalação de suas franquias, para o local de
implantação de suas lojas, sob pena de ser caracterizado o descumprimento contratual que será
atribuído ao seu franqueado.”
locação em outro estabelecimento situado a um determinado
raio de distância daquele imóvel.
Essa cláusula, que pode ser entendida como um tenant mix
extra shopping, teve sua validade consagrada no STJ quando
do julgamento do RES 1535727, no qual se entendeu que a
cláusula de raio acaba por potencializar a concorrência, com a
abertura de empreendimentos diversos no entorno, bem como
se insere na viabilização econômica do empreendimento, o que
é sempre almejado por empreendedor e lojista. Em linha oposta
à do STJ, no entanto, o Conselho Administrativo de Direito
Econômico, em julgamento posterior ao posicionamento da
Corte, entendeu que a adoção da cláusula de raio constituiria
ilícito, por restringir a concorrência.
Já tendo sido exercido o controle jurisdicional pelo STJ,
importa considerar que, mesmo considerada lícita a inserção
da cláusula nos contratos com shoppings, a submissão do
locatário à cláusula de raio tem se mostrado vacilante quando
se trata de lojista franqueado.
CLÁUSULA DE RAIO NOS CONTRATOS DE FRANQUIA
– Nos contratos de franquia é usual a inserção de cláusula
denominada “territorialidade”, também conhecida como de
exclusividade, que busca identificar os benefícios de serem
instalados dois ou mais estabelecimentos em locais não
muito distantes, sob pena de canibalismo. De efeito, não é
do interesse do franqueador, que terá nessas duas lojas a
diminuição do faturamento, ter a concorrência desnecessária
entre dois franqueados, bem como não será do interesse do
franqueado ver surgir nas redondezas de sua atividade uma
operação idêntica à sua. Por isso, também nos contratos de
franquia são inseridas cláusulas de territorialidade.
Como se percebe, as cláusulas de raio em shoppings
centers ou as cláusulas de territorialidade em franquias têm

finalidade comum: resguardar a segurança do negócio. Por
outro lado, malgrado exista esse denominador comum,
tem-se visto que muitas franqueadoras têm permitido a
instalação de franquias na órbita da cláusula de raio a que
se submeteu outra franqueada ao contratar com shopping
center. Nesses casos, certamente os contratos de franquia
foram celebrados sem que tivesse sido estipulada neles
próprios a cláusula de territorialidade. Se assim o for, o
contrato não está eivado de qualquer ilegalidade, uma vez
que embasado pela liberdade contratual.
A questão que se impõe, no entanto, não é a ausência
de previsão no contrato de franquia da cláusula de territorialidade, mas sim a assunção, pela loja franqueada, de
cláusula de raio prevista no contrato de locação por ela
firmado perante o shopping center. Se, posteriormente,
outra idêntica marca franqueada, mesmo com franqueados
diversos, iniciar sua operação na área em que se insere a
restrição imposta pela cláusula de raio à franqueada original,
certamente haverá infração às normas do contrato celebrado
com o empreendimento.
Nessa hipótese, uma vez considerada legal a cláusula de
raio prevista no contrato de locação, estando ambas as partes,
portanto, a ela submetidas, poderá o shopping center denunciar
a locação por infração contratual, cabendo ao franqueado
original eventual indenização por perdas e danos em face do
franqueador, caso tenha tido ciência de que o contrato de seu
franqueado com o shopping vedava exercer a mesma atividade
praticada no imóvel objeto da locação em outro estabelecimento situado a um determinado raio de distância daquele
imóvel. Assim, deve o franqueador atentar, para o sucesso da
instalação de suas franquias, para o local de implantação de
suas lojas, sob pena de ser caracterizado o descumprimento
contratual que será atribuído ao seu franqueado.

VIRGÍNIA NOGUEIRA GARCIA e LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO são advogados na Ribeiro Coelho Advogados.
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REFLEXÕES SOBRE O
DANO TEMPORAL
“Está na hora de a doutrina e a jurisprudência aprofundarem os debates sobre o tema e
emanciparem, de uma vez por todas, o instituto do dano temporal, pois, conforme o oportuno
trocadilho de Camilo Castelo Branco, “o tempo chega sempre; mas há casos em que não
chega a tempo”!”
ema palpitante na seara das relações de consumo, que vem granjeando novos contornos na
jurisprudência, é o que versa sobre a existência
de dano provocado pelo desperdício de tempo.
Os pontos nodais da questão gravitam em torno
de saber, primeiro, se o tempo perdido indevidamente
merece reparação, e, depois, se se insere numa rubrica
à parte, como a que vem ganhando forma sob o epíteto
de “dano temporal”.
No que respeita a esse segundo aspecto, divergem
os estudiosos sobre considerá-lo apenas mais uma
faceta do dano moral (psíquico, anímico ou imaterial),
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ou se, na verdade, comporta classificação como nova
espécie indenizatória, em ordem a justificar, também, o
surgimento de uma novel categoria, a exemplo do que se
sucedeu, tempos atrás, com o tratamento conferido ao
dano estético, até então amalgamado com o dano moral.
A vida moderna, em constante e irrefreável metamorfose, opera em nova dinâmica, sendo plausível – e até
desejável – que novos institutos surjam para preencher
as lacunas deixadas pelas também novas realidades e
necessidades. Isso porque, “Só há transformação quando
muda o eixo das ideias”, consoante já dizia, com razão,
Joaquim Nabuco1.

DIVULGAÇÃO

E esse caráter mutante das ideias, por integrar o DNA
do Direito, faz com que este caminhe pari passu com a
sociedade. Por isso é que, desde Roma, ubi societas, ibi
jus (onde está a sociedade, está o direito). Assim, novos
fenômenos, novos direitos.
A propósito dessas constantes mudanças, o ministro
Herman Benjamin, em artigo intitulado Teoria da Qualidade2
– voltado à análise dos vícios redibitórios, mas cujo raciocínio
aqui também se aplica por identidade de razões –, pontificou
ser “Inimaginável seria o desenvolvimento do direito do
consumidor sem uma modificação profunda nas bases e sistematização da responsabilidade civil”, anotando, em seguida,
que “qualquer alteração passa, necessariamente, por uma
releitura da questão da qualidade, advindo daí a importância
da construção de uma teoria da qualidade”.
De fato, esse, na nossa ótica, é o principal pilar de
sustentação do reconhecimento do prejuízo temporal como
categoria independente de dano, como se demonstrará, em
pormenores, mais adiante.
Com efeito, apenas para se ter uma noção do surgimento
de novos danos, gize-se que fala-se, já há algum tempo, em
dano social (difuso), o que sugere um real e incontestável
alargamento das modalidades de dano e suas respectivas
espécies indenizatórias.
Nesse sentido, vale conferir o enunciado 445 da V Jornada
de Direito Civil do CJF/STJ:
A expressão “dano” no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos,
coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas.

É dizer: se o vocábulo “dano” plasmado no art. 944 do
CC/02 abrange os danos sociais, por que não albergaria,
também, o dano temporal? Parece que incide, aqui, o brocardo
“odiosa restringenda; favorabilia amplianda” (restrinja-se o
odioso; amplie-se o favorável).
Dessa compreensão não dissente a precisa lição de Carlos
Maximiliano3, para quem:
A palavra, quer considerada isoladamente, quer em combinação
com outra para formar a norma jurídica, ostenta apenas rigidez ilusória, exterior. E por sua natureza elástica e dúctil, varia de significa-

159 do Código Civil hão de entender-se como abrangendo
quaisquer danos”.
Ora, o correspondente do art. 159 do Código Civil de 1916,
no CC/02, é o art. 186, que, na esteira daquele comando
legal, também menciona, genericamente, “dano”, para,
depois, complementar a frase com a locução “ainda que
exclusivamente moral”. E, no ponto, já advertia o festejado
Carlos Maximiliano: “Pode a lei ser mais sábia que o legislador;
porquanto abrange hipóteses que este não previu”4.
Seguindo essa linha de entendimento tem-se que os métodos de interpretação que devem guiar o exegeta no deslinde
dessa vexata quaestio são o sistemático e, principalmente, o
evolutivo, como forma de atribuir significação nova à lei, como
resultado de uma imposição do progresso, com a adaptação
de “velhas fórmulas aos tempos modernos”, na linha do
autorizado magistério doutrinário de José Flóscolo da Nóbrega
e Paulo Nader5. Trata-se, em última análise, de simples recurso
à interpretação extensiva.
Como argumento complementar, ainda no plano do Código
Civil, a imposição ao consumidor de injustificado desperdício
de tempo pode encontrar aderência, também, ao que dispõe
o art. 187 da referida codificação, quando o fornecedor, com
o seu desidioso e negligente agir incorrer em patente abuso
de direito, por ofensa à boa-fé, na medida em que deixar de
observar o dever anexo de proteção e cooperação recíproca,
bem como em face da sua sujeição à função de controle emanada do referido princípio, a inibir desvios comportamentais
e condutas ilegítimas.
Em sentido convergente, cumpre assinalar que o próprio
instituto do dano moral vem passando por sensíveis mudanças nos últimos anos. Basta atentar para a admissão do dano
moral suportado pela pessoa jurídica (súmula 227, STJ), do
dano moral coletivo, do dano existencial – pacificamente
reconhecido nas lides laborais –, e, mais recentemente, na
concepção de novos requisitos para caracterização do dano
imaterial suportado pela pessoa física, com o abandono,
por respeitável corrente jurisprudencial, do requisito da
reação psíquica (dor, sofrimento etc.) para que tenha lugar o
pleito indenizatório.
Nesse passo, segundo a perspectiva adotada pela min.
Nancy Andrighi (REsp 1.292.141, DJe 12/12/2012), basta
uma “conduta injusta” para desencadear o dever de
indenizar, verbis:

ção com o transcorrer do tempo e a marcha da civilização. Tem, por
isso, a vantagem de traduzir as realidades jurídicas sucessivas. [...]

[...] não é a dor, ainda que se tome esse termo no sentido mais am-

debaixo do invólucro fixo, inalterado, dissimula pensamentos diver-

plo, mas sua origem – advinda de um dano injusto – que comprova a

sos, infinitamente variegados.

existência de um prejuízo moral ou imaterial indenizável. [...] Assim,
em diversas oportunidades se deferiu indenização destinada a com-

Nessa senda, vale invocar, ainda, um antigo aresto do
Superior Tribunal de Justiça, que preconiza uma interpretação
ampliativa dos contornos do dano, encampando raciocínio que
se amolda, hoje, igualmente ao debate do dano temporal, a
saber (REsp 4236, DJ 01/07/1991): “os termos amplos do artigo

pensar dano moral diante da simples comprovação de ocorrência de
conduta injusta e, portanto, danosa.

Na mesma vertente, segue o escólio do min. Luís Felipe
Salomão (REsp 1.245.550, DJe 16/04/2015), ao afirmar que:
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O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são,
na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que
antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela
vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

Examinando o inteiro teor desse último julgado, percebe-se
que o eminente ministro, abeberando-se na lição de conceituados doutrinadores, afirma em seu voto (cf. pág. 10) ser
“possível concluir que o dano moral se caracteriza pela ofensa
a determinados direitos ou interesses”.
Palmilhando essa interpretação abrangente do dano moral
seria factível compreender nela, igualmente, o dano temporal,
posto ser possível aferir, segundo essa linha de entendimento,
uma ofensa proveniente de uma conduta injusta consubstanciada em um flagrante desrespeito ao consumidor, em ordem
a desencadear o dever de reparar.
Sucede que, não obstante os acórdãos acima mencionados
defendam essa exegese ampliativa do instituto do dano moral –
o que, decerto, seria capaz de abarcar o próprio dano temporal
–, uma pesquisa realizada no repositório de jurisprudência do
Tribunal da Cidadania permite encontrar julgados igualmente
recentes em que, nos votos proferidos, há expressa menção
aos pressupostos do “sofrimento” ou do “abalo excepcional”
para caracterização do dano anímico.
Confiram-se, a título meramente exemplificativo, os
seguintes excertos:
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação
experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em
dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero
aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não
gerou maiores danos ao recorrente.” (AgRg no AREsp 799.330/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/02/2016)
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de
gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela
sua gravidade.” (AgRg no REsp 1.408.540, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, DJe 19/02/2015)
O simples repúdio à situação causa desconforto, mas não dano
moral, que pode ser definido como sofrimento, constrangimento
enorme, e não qualquer dissabor” (REsp 1.395.647, DJe 19/12/2014,
trecho do voto do Min. João Otávio de Noronha, pág. 12)

Pois bem. Nessa ordem de ideias parece que manter o
dano temporal atrelado ao dano moral é solução reducionista
e pouco judiciosa. Primeiro, por negar a patente autonomia
daquela espécie de dano; demais disso, pela tendência
ao indeferimento da reparação do desperdício de tempo,
mercê do generalizado pendor de querer enquadrar tal fato
(relevante) nos chavões “mero aborrecimento” e “mero
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dissabor”6, de há muito arraigados como “filtros” de aferição
do dano moral.
Noutro quadrante, ao observar as definições doutrinárias e
diretrizes jurisprudenciais edificadas acerca do dano moral fica
claro que este tipo de dano exige uma ofensa mais severa e
de maior gravidade suportada pelo lesado7. É como se o dano
moral, em linha de princípio, ostentasse um agravo mais sério
à dignidade da pessoa, estando, por isso, situada um grau
acima da lesão provocada pelo dano temporal.
Por outro lado, um bom ponto de partida para uma melhor
compreensão do tema consiste em visitar os fundamentos
que nutriram os precedentes que embasaram a criação do
enunciado 387 da súmula da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, dispondo que “É lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral”.
Sondando o inteiro teor do REsp 65.393, DJ 18/12/1995,
chama a atenção, a princípio, a advertência do min. Ruy Rosado
de Aguiar, que, relegando a “guerra de etiquetas” para o âmbito
doutrinário, assinalou que a cizânia da autonomia entre os
referidos danos, para o juiz, “somente interessa para evidenciar
a multiplicidade de aspectos que a realidade lhe apresenta, a
fim de melhor perceber como cada uma delas pode e deve ser
adequadamente valorizado do ponto do vista jurídico”.
Mais adiante, ao sopesar as consequências do acidente
ferroviário em pauta naquele recurso especial – com a experimentação de dor, a perda de um projeto de vida, a limitação
das potencialidades do indivíduo –, concluiu o ministro que
todas essas perdas “podem existir sem o dano estético, sem a
deformidade ou aleijão”, o que, na sua ótica, estaria a justificar
o reconhecimento de algo distinto do dano moral.
Noutro julgado da Corte Superior (REsp 595.866/RJ, DJ
04/10/2004) que também serviu de baldrame para a confecção
do aludido verbete, o min. Cesar Asfor Rocha assinalou:
“Permite-se a cumulação de valores autônomos, um fixado a
título de dano moral e outro a título de dano estético, derivados
do mesmo fato, quando forem passíveis de apuração em
separado, com causas inconfundíveis”.
Aqui, decanta-se um forte argumento que pode, seguramente, dirimir o impasse existente entre dano temporal e dano
moral como espécies distintas.
Reflitamos com um exemplo corriqueiro: qual seria o
estímulo que as instituições financeiras teriam para buscar o
aprimoramento – a despeito da percepção de cifras bilionárias
auferidas a título de lucro – se predominar o entendimento de
que uma espera de duas horas ou mais numa fila, aguardando
atendimento, se enquadra como fato trivial do dia a dia do
consumidor?
Em 2012, o STJ, ao enfrentar caso símile, concedeu a
indenização pelos danos morais vindicados, mas deixou
registrado que:
O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente
não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo má-

ximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram
sofrimento além do normal ao consumidor (Informativo nº 504 REsp 1.218.497, DJe 17/09/2012).

Como se vê, o dano moral ainda está muito condicionado
à ideia de sofrimento e dor, sendo que a ocorrência do dano
temporal, em que pese merecedor de punição e reparação, não
necessariamente desencadeará a consequência do grave abalo
psíquico, como sinalizou com rigidez, nesse último julgado, a
Corte Superior.
Em última análise, mantido o atrelamento dos institutos,
a tendência é a inviabilização do pleito indenizatório por
prejuízo de tempo, pois serão muito raras as situações em
que o consumidor, por causa da desídia do fornecedor,
experimentará um autêntico e verdadeiro sofrimento. Ou seja,
muitas vias crucis vivenciadas, que bem se ajustam ao figurino
do transtorno, mas não caracterizam um sofrimento, ficarão
sem uma adequada indenização.
Pior: haverá um incentivo à precarização das relações de
consumo, já tão degradadas, contribuindo para o recrudescimento das assimetrias e distorções já existentes.
Noutro vértice, o reconhecimento como tipo autônomo do
dano temporal encontra conforto no princípio da reparação
integral. Isso porque o caso concreto, pelas suas nuances, pode
revelar um dano de ordem moral aliado a um dano temporal.
Note-se que não é difícil antever um exemplo em que
ambos os danos (temporal e moral) podem, em tese, ensejar
reparação cumulativa. Basta imaginar um beneficiário de
plano de saúde que, malgrado tenha recebido a recomendação médica de submissão imediata à cirurgia cardíaca,
em razão de risco de morte, experimente a angustiante
e aflitiva demora de um mês para obter uma recusa do
setor burocrático do convênio médico. Há, neste caso,
indiscutivelmente, uma dupla ofensa passível de dúplice
reparação: 1ª) dano moral, em razão da recusa infundada de
autorização do procedimento cirúrgico; e 2ª) dano temporal,
mercê da ineficiência, desleixo e da falta de qualidade do
serviço prestado, consubstanciado na injustificada demora
na apreciação do pleito do paciente/consumidor.
Sendo assim, a persistir a equivocada unificação desses
institutos sob o signo de dano moral corre-se o risco, muitas
vezes, de se negar, indevidamente, o dano temporal, ou mesmo
diluí-lo no dano moral, mensurando o valor da indenização
deste último em patamar inferior, frustrando, com isso, pelo
menos dois dos objetivos da verba reparatória, a saber, os
vetores compensatório e pedagógico da reprimenda.
Nesse ponto, alerta Fábio Ulhôa Coelho8 que “Os acidentes
inevitáveis da era contemporânea não deixarão de acontecer
pelo aumento no valor das indenizações”. Sem embargo, e
com as venias de estilo, discorda-se veementemente dessa
visão cética, pois a bússola norteadora do arbitramento do
valor das indenizações é a razoabilidade, mandamento que
deflui expressamente da letra do art. 944 do CC/02 – A

indenização mede-se pela extensão do dano –, aspecto que
ganha especial relevância quando se trata de práticas abusivas
perpetradas, reiteradamente, por grandes conglomerados.
Neste panorama, quanto menor o valor da condenação, mais
apoucado e tímido será o alcance e impacto do exemplo
dissuasório que se pretende incutir na mentalidade do
causador do dano.
Ainda na abordagem das balizas que traça acerca do dano
moral, Ulhôa Coelho9 chega a falar, em tom de censura, na
criação de “um mundo de não me toques”, que, a seu juízo,
não interessa à sociedade e à economia. Pois bem, se é certo
que nem tudo é passível de indenização, não menos certo é
que vivemos um novo tempo, no qual os graus de exigência e
de tolerância nas relações de consumo passaram e continuam
passando por considerável alteração, podendo-se até falar, sem
exagero, em um dever de excelência por parte de quem figura
como fornecedor de serviços e/ou produtos.
Isso porque a ratio do CDC confere a todo e qualquer
consumidor um autêntico direito à qualidade que, em
matéria de dispêndio de tempo, não se compadece com
demoras demasiadas, resultantes, em larga medida, do
descaso e da negligência.
A propósito desse argumento, gize-se que o vocábulo
“qualidade” é mencionado 17 vezes ao longo do Código de
Defesa do Consumidor, merecendo realce o que dispõe o art.
4º, II, “d”, do referido estatuto protetivo, ao fazer menção à
locução “padrões adequados de qualidade”.
Com efeito, nessa busca pela qualidade, o reconhecimento
do dano temporal pode ter o condão de estimular a adoção
dos princípios da qualidade total, almejando, em especial, a
melhoria contínua e a não aceitação de erros, no sentido de
compromisso permanente com a otimização.
Nessa perspectiva, é impensável que, em pleno século
XXI, não se possa controlar a qualidade dos atendimentos
disponibilizados ao consumo por meio de mais um instituto.
Aliás, neste quesito, vale endossar, às inteiras, as irretocáveis
palavras de Herman Benjamin: “De nada adiantaria criar-se
um dever de qualidade se o seu desrespeito não trouxesse
consequências para o violador”10.
E nesse ponto haverá quem hasteie, como sempre, a
bandeira da impunidade, presente no jargão (vazio) de que tal
reparação fomentará a malsinada “indústria das indenizações”.
Ora, aprimorem os produtos e serviços e elevem o padrão de
qualidade do que disponibilizam ao consumo que não remanescerá “brecha” para a pretensão indenizatória. É simples.
Há, porém, quem objete o reconhecimento do dano
temporal com o argumento de que:
Se for admitida como correta a tese de que a perda do tempo
gera direito à indenização, os tribunais serão inundados por ações e
não somente contra empresas. Serão ajuizadas ações pelos cidadãos
que, diariamente, perdem horas no trânsito das cidades brasileiras.
Esse é só um exemplo que serve para demonstrar o absurdo11.
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O problema desse ponto de vista, data venia, é que ele é
meramente consequencialista, como se o Direito pudesse ceder
diante de juízos de conveniência. Anátema! Não se pode inibir
que as pessoas busquem a reparação de danos vivenciados apenas
porque tais pedidos desencadearão mais ações judiciais (mais
trabalho), num raciocínio análogo àquele (censurável) obstáculo
da “jurisprudência defensiva”, concebida no seio das Cortes
Superiores para reduzir, a qualquer custo, o estoque de processos.
Tenhamos em mente que a Justiça existe para fazer justiça,
que é sonegada quando, a despeito dos conflitos sociais, o(s)
julgador(es) busca(m) subterfúgios para se desincumbir(em)
do dever de conferir razão a quem tem.

O consolo, por ora, repousa no surgimento de considerável
número de decisões emprestando valentia e prestígio à tese do
desvio produtivo do consumidor12 e arbitrando as respectivas
indenizações à guisa de dano moral. Que, pelo menos, não
se permita que as lesões perpetradas fiquem impunes, sem
reprimenda.
À conta do exposto, está na hora de a doutrina e a
jurisprudência aprofundarem os debates sobre o tema e
emanciparem, de uma vez por todas, o instituto do dano
temporal, pois, conforme o oportuno trocadilho de Camilo
Castelo Branco13, “o tempo chega sempre; mas há casos em
que não chega a tempo”! 
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DIREITO AMBIENTAL MARCOS MONTES

AMBIENTALISTAS, DEIXEM
O BRASIL PRODUZIR

ARQUIVO PESSOAL

bem da verdade, o artigo “Política ambiental
sob pressão”, publicado e assinado pelo sr.
Márcio Santilli, merece alguns esclarecimentos, pois nele se verificam muitos equívocos.
O primeiro deles foi dizer que indicamos o criterioso
relator do Código Florestal ex-ministro Aldo Rebelo para
o Ministério do Meio Ambiente, muito embora ele reúna
todas as qualidades para exercer tal cargo com toda
dedicação e competência.
É uma insensatez afirmar que o novo Código Florestal
Brasileiro favorece os desmatamentos no país. Pelo contrário, o vigente Código prevê que os produtores da Amazônia
devem preservar áreas nativas, obrigatoriamente, em 80%
de sua propriedade. E, se nela houver rios, lagos e morros,
o que é muito comum na região, este percentual pode ser
maior ainda, podendo alcançar 90% da propriedade no
que se convencionou denominar Reserva Legal (RL).
Naquele provocativo texto há uma verdade, tão
somente uma: a de que não estamos contentes com as
ações do atual ministro do Meio Ambiente. Ele esteve
conosco numa reunião-almoço para estabelecermos uma
sinergia em proveito do desenvolvimento do Brasil que,
como sabemos, passa por dificuldades de toda ordem,
fruto da desastrosa administração petista. Apesar disso,
não hesitamos em afirmar que o setor produtivo rural é,
reconhecidamente, o mais exitoso da nossa economia.
Na oportunidade, o ministro Sarney se comprometeu
em apresentar uma proposta de reforma da legislação do
licenciamento ambiental para agilizar os burocráticos processos que dormitam nas gavetas do Ministério do Meio
Ambiente e do Ibama por longos anos. Tal procedimento
tem trazido insegurança jurídica e afugentado investimentos que resultariam em muitos postos de trabalho por esse
Brasil afora. Em nenhum momento de nosso encontro foi
pleiteado ao ministro do Meio Ambiente isenção total das
obrigações restritivas. Isso é falso.
Outra coisa: assim como os ambientalistas, os produtores também se preocupam constantemente com
a preservação de suas propriedades, praticando uma
agricultura sustentável e que respeita o meio ambiente.
Porém, sem o ranço ideológico daqueles que vivem e

obtêm vantagem para denegrir o agronegócio. Para
tanto, a contribuição dos agricultores brasileiros para
a sustentabilidade da agropecuária brasileira serve de
exemplo para o mundo, o que foi realçado durante a
recente COP 22, realizada em Marrakesh, no Marrocos.
Mesmo depois de seu descobrimento, há 516 anos,
o Brasil ainda preserva 61% de suas florestas nativas,
fato raríssimo na história do planeta, mas, infelizmente,
alguns ambientalistas buscam manter em segredo este
positivo fato. Eles escondem também que cerca de 800
milhões de pessoas passam fome no mundo atualmente,
de acordo com relatório publicado pela Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO),
o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola
(IFAD) e o Programa Alimentar Mundial (PAM).
A fome ainda é uma triste realidade aqui e em muitos
países. E o Brasil se apresenta como um dos principais
fornecedores de alimentos para o mundo, cenário
reconhecido pela própria FAO. É conveniente dizer que
para essa condição não precisa derrubar mais uma
árvore sequer da Amazônia ou qualquer outra região
produtora. Nossos recordes, a cada ano, de produção e de
produtividade, têm sido alcançados pela via da autóctone
tecnologia de nossa agricultura tropical, hoje copiada por
vários países de clima semelhante.
Chamamos a atenção para o estudo publicado nos
Estados Unidos, tempos atrás, que repercutiu por aqui ao
divulgar que a preservação das matas tropicais significa
menor produtividade para o Brasil e mais espaço para o
agronegócio norte-americano. Será que ambientalistas
tomaram conhecimento do documento “Florestas aqui,
fazendas lá”? Intitulado originalmente de “Farms here,
forests there”, o documento faz uma relação entre a
floresta tropical no Brasil, o crescimento vertiginoso do
agronegócio brasileiro e as perdas que essa expansão
acarreta para a economia dos Estados Unidos.
De uns tempos para cá, passamos a acreditar que seja
essa a bandeira dos que fazem de tudo para emperrar
os avanços da agropecuária brasileira. É o caso de certas
Ongs e institutos financiados pelos países concorrentes
nossos na produção de alimentos.

MARCOS MONTES é deputado federal (PSD-MG), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)
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EXPRESSÕES LATINAS

VICENTE DE PAULO SARAIVA

IN CLARIS CESSAT
INTERPRETATIO VERSUS
INCLUSIO UNIUS,
EXCLUSIO ALTERIUS
“Inclusio unius, exclusio alterius
pertence, conseguintemente,
ao processo analógico de
aplicação do Direito, e não,
propriamente, de sua interpretação – quando, de uma regra
explícita se exclui uma outra não
enunciada, mas que se constitui
em antítese da anterior.”
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iteralmente, a primeira expressão significa: Nas coisas
claras cessa a interpretação. Ou seja: Nos textos claros
não há margem para interpretações (diversas).
Uma questão inicial pode surgir: donde vem a
palavra “coisa” da tradução? Trata-se de uma locução adverbial
e, com ela, um adjunto adverbial de lugar (onde), virtual ou
figurado; nele o adjetivo claris deve ser considerado no ablativo
plural do gênero neutro (a pedido da preposição in): ora, em
virtude de seu uso genérico e substantivadamente, quando
então se subentende a palavra “coisa” ou termo equivalente.
Segundo Justiniano, como só o imperador podia fazer as
leis, somente ele podia interpretá-las (C. 1, 14, 12, 1): isso, a
fim de evitar perversões exegéticas dos comentaristas.
Embora a presente máxima não tenha propriamente origem
romana, já admitia Ulpiano (D. 25, 4, 1, 11): Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamem non est negligenda
interpretatio ejus (= Embora seja claríssimo o edito do pretor,
contudo não se deve negligenciar a interpretação dele). Paulo,
entretanto, advertia para os exageros (D. 32, 25, 1): Quum
in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis
quaestio (= Quando nas palavras nenhuma ambiguidade
existe, não se deve admitir questão [= discussão] da [= sobre
a] vontade/a intenção [de quem dispôs]). Acha-se, assim,
devidamente balizada a atitude do intérprete, frente a um texto
legal, de um contrato ou de uma mera disposição da vontade.
Afastadas as hipóteses dos textos dúbios ou confusos
– quando a interpretação se impõe necessária –, mesmo
quando o teor for bem redigido, há, quase sempre, motivo
para penetrar em seu conteúdo, seu alcance, sua finalidade,
superando-se o sentido literal da linguagem, como acautela
nosso Código Civil (art. 112), simplesmente porque “A palavra
é mau veículo do pensamento” (Carlos Maximiliano, op. cit.
[nota 930], p. 36, nº 41). Por isso é que Celso (D. 1, 3, 17)
já admoestava sobre a necessidade de o intérprete não se
adstringir à materialidade dos vocábulos, porquanto scire leges
non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem (=
Conhecer as leis não é isto [= não está nisto], ater-se às palavras
delas [= às suas palavras], mas à [sua] força e poder).
Cabe, destarte, ao exegeta não prender-se ao período, mas
procurar sua harmonização com o contexto, isto é, entender
a(s) parte(s) face a face com o todo. É que o ditado legal,
contratual ou de manifestação da vontade tem o sentido que
o redator quis-lhe imprimir, não sendo legítimo distorcê-lo em
prol de uma pseudoanálise objetiva de seu teor, quando este
atingiu as raias da evidência. Porque além desta não se pode ir,
a não ser inutilmente: pois a evidência ou é imediata – quando
o objeto se aclara por si mesmo –, ou mediata – mediante a
conexão com outro ser ou raciocínio, como a conclusão que

deriva iniludivelmente de premissas verdadeiras. Ou seja, não
se pode racionalmente procurar a evidência da evidência, visto
como esta é o próprio fundamento lógico da certeza.
Em vez de in claris cessat interpretatio, pode-se dizer igualmente in claris non fit (= não se faz/não se dá) interpretatio – com
identidade de sentido, portanto.
Já a expressão inclusio unius, exclusio alterius significa:
“inclusão de um (= de uma pessoa/de uma coisa), exclusão de
outro (= de outrem/de outra coisa).
Desta feita, a observação inicial é sobre a prosódia correta de
unius e alterius – geralmente pronunciadas erroneamente como
vocábulos proparoxítonos, quando, de fato, a vogal tônica é
o i da sílaba final /ius/: são vocábulos paroxítonos, portanto.
Nas fontes romanas, há passagens a propósito, como p. ex.:
Ulpiano concluiu que, se a mulher não podia ser testemunha
nos atos testamentários, era que podia sê-lo nos demais casos
(D. 28, 1, 20, 6); e Paulo também concluiu que, se o pretor
vedara a um dos juízes julgar, era porque estava atribuindo o
julgamento aos demais (D. 5, 1, 12, par.).
O brocardo exige cautela. Prende-se ele a um princípio
da Lógica Formal, fundado no binômio inclusão-exclusão.
A primeira é a relação que existe entre duas classes, na
vinculação gênero-espécie, quando então todos os elementos
daquele existem também nesta, mas não vice-versa; p. ex.: se
todo animal (gênero) é ser vivo (espécie), nem todo ser vivo
é animal. Já a segunda é a relação de duas classes que não
têm elemento essencial em comum, ou cujos elementos não
podem pertencer simultaneamente ao mesmo sujeito; p. ex.:
na ordem da vocação hereditária, excluindo os descendentes
aos ascendentes, estes não podem concorrer com aqueles,
concorrendo porém o neto (per stirpem = por estirpe), morto
o filho do de cujus; ou ainda: a liberdade de locomoção é
objeto específico do habeas corpus, mas não do mandado de
segurança, embora ambos colimem coibir a ilegalidade ou o
abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII e LXIX).
Mister se faz, portanto, que a inclusão de um implique a
exclusão do outro, por absoluta incompatibilidade entre ambos.
Nada mais é, então, a presente parêmia senão uma variante
de a contrario [sensu] (= no [sentido] contrário), onde já se
expuseram hipóteses em que esta é aceitável; seria igualmente
outra variante de quid de uno dicitur, de altero negatur (= o
que se diz de um, do outro se nega), pela mútua exclusão das
proposições.
Inclusio unius, exclusio alterius pertence, conseguintemente,
ao processo analógico de aplicação do Direito, e não, propriamente, de sua interpretação – quando, de uma regra explícita
se exclui uma outra não enunciada, mas que se constitui em
antítese da anterior.

VICENTE DE PAULO SARAIVA é Subprocurador-Geral da República (aposentado) e autor da obra “Expressões Latinas Jurídicas e Forenses”
(Saraiva, 1999, p. 856).
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REMÉDIOS
CONSTITUCIONAIS
“A Constituição Federal inclui entre as garantias individuais o direito de petição, o habeas corpus,
o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular, remédios
constitucionais, ou seja, meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a
intervenção das autoridades competentes, visando sanar ou corrigir ilegalidade e abuso de poder
em prejuízo de direitos e interesses individuais. Alguns desses remédios revelam-se meios de
provocar a atividade jurisdicional, e, então, têm natureza de ações constitucionais.”
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proteção a seus direitos, motivo pelo qual são também
conhecidos como ações constitucionais.
É de conhecimento de todos que a Constituição
brasileira reúne os direitos e as garantias fundamentais.
Direito é uma norma de conteúdo declaratório, é

DIVULGAÇÃO

s remédios constitucionais são garantias
instrumentais destinadas à proteção dos
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Servem como instrumentos à
disposição das pessoas para reclamarem, em Juízo, uma

o dispositivo que declara algo que se relaciona com o
direito à vida, direito à propriedade e também ao direito
de locomoção, já as garantias são normas de conteúdo
assecuratório de algo ou alguma coisa da qual alguém
tenha sido privado ou ameaçado de perda.
São vários os remédios constitucionais considerados
garantias que a Constituição coloca à disposição dos cidadãos
para a defesa e amparo dos direitos subjetivos. São eles: habeas
corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de
injunção e ação popular.

HABEAS CORPUS – A impetração de habeas corpus é cabível
em todos os casos em que um direito de locomoção estiver
ameaçado, resultante de abuso de poder ou de ilegalidade. Não
é cabível, porém, para punições disciplinares. A Constituição
Federal, em seu art. 5º, LXVII, determina que “conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder”.
No habeas corpus inexiste a possibilidade de reexame da
análise probatória, visando reparar erro judiciário, em face
do caráter sumaríssimo do remédio constitucional. Trata-se
de uma ação constitucional isenta de custas, cujo objetivo

é evitar ou fazer cessar violência ou ameaça na liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
A pessoa jurídica poderá impetrar habeas corpus, mas deverá
requerê-lo em favor de pessoa física, pois somente as pessoas
físicas poderão ser beneficiada com tal remédio constitucional.
Poderá o juiz ou tribunal verificar se há alguém na iminência
de sofrer coação ou já estar sofrendo coação e impetrar,
de ofício, o habeas corpus. A jurisprudência reconhece a
possibilidade jurídica processual de o impetrante desistir da
ação de habeas corpus.
O habeas corpus é voltado contra atos de autoridade.
Quando as pessoas provocadas constrangerem outrem em sua
liberdade ou detiverem alguém em recinto fechado, praticando
o delito de cárcere privado.

HABEAS DATA – O objetivo do habeas data é possibilitar o
acesso às informações constantes de registros ou bancos de
dados e entidades governamentais e de entidades de caráter
público, bem como o direito de retificação de tais dados.
Assim como o habeas corpus, o habeas data é submetido
aos benefícios da Justiça gratuita. Porém, poderá ser ajuizado
tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, ressaltando
que a pessoa física poderá ser brasileira ou estrangeira.
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Tem caráter personalíssimo, só podem pleitear informações
relativas ao próprio impetrante e nunca de terceiros exceto se
herdeiros ou cônjuge supérstite. Caberá recurso de apelação
na sentença que conceder ou negar o habeas data.
MANDADO DE SEGURANÇA – O mandado de segurança
é o meio constitucional posto à disposição das pessoas física
ou jurídica. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIX,
estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
poder público”.
Além das pessoas físicas e jurídicas, o mandado de
segurança pode também proteger os órgãos públicos despersonalizados, mas dotados de capacidade processual. Estão
sujeitas a responder em mandado de segurança as autoridades
judiciárias em caso de praticarem atos administrativos ou
proferirem decisões judiciais que lesem direito individual ou
coletivo, líquido e certo do impetrante.
Poderá o mandado de segurança ser repressivo, no caso
de ilegalidade já cometida, ou preventivo, quando ficar
demonstrado o justo receio de sofrer violação de direito líquido
e certo por parte do impetrante.
O prazo de impetração é de 120 dias, a contar da data
em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a
ser impugnado, este prazo é decadencial, não podendo ser
interrompido e nem suspenso. É possível a concessão de liminar
em mandado de segurança.
O mandado de segurança é coletivo nas seguintes hipóteses:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional.
b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há, pelo
menos, um ano, em defesa dos interesses de seus
membros ou associados.
Os entes legitimados para a impetração de mandado de
segurança coletivo não necessitam do consentimento de seus
membros.

MANDADO DE INJUNÇÃO – O mandado de injunção pressupõe a existência de nexo causal entre a omissão normativa do
poder público e a inviabilidade do exercício de direito, liberdade
ou prerrogativa. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXI,
dispõe que: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
Possuem legitimidade ativa para ajuizar o mandado de
injunção qualquer pessoa cujo exercício de direito, liberdade
ou prerrogativa constitucional esteja sendo inviabilizado em
virtude da falta de norma regulamentadora da Constituição.
É possível o mandado de injunção coletivo, reconhecida a legitimidade para as associações de classe devidamente constituídas.
Quanto ao sujeito passivo, este será sempre a pessoa estatal.
AÇÃO POPULAR – A ação popular é uma forma de exercício
de soberania popular permitida ao povo diretamente exercer
a função fiscalizatória e pode ser preventiva, caso seja ajuizada
antes da consumação, ou repressiva, se for ajuizada com intuito
de buscar o ressarcimento do dano causado.
Somente tem legitimidade ativa para propor ação popular
o nacional que esteja no gozo de direitos políticos. Não cabe
aos estrangeiros e aos partidos políticos, ou seja, o proponente
deverá ser cidadão brasileiro (nato ou naturalizado), podendo ser
também o português equiparado e no gozo dos direitos políticos.
CONCLUSÃO – A Constituição Federal inclui entre as
garantias individuais o direito de petição, o habeas corpus,
o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas
data e a ação popular, remédios constitucionais, ou seja, meios
postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a
intervenção das autoridades competentes, visando sanar ou
corrigir ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e
interesses individuais. Alguns desses remédios revelam-se meios
de provocar a atividade jurisdicional, e, então, têm natureza
de ações constitucionais.
São garantias constitucionais destinadas a assegurar o gozo
de direitos violados. em vias de serem violados ou simplesmente
não atendidos.

ARQUIVO PESSOAL
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PRÁTICA DE PROCESSO ALAN DEODORO

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:
PARA QUE E PARA QUEM?!

ARQUIVO PESSOAL

esde setembro de 2015, vários estados brasileiros
aderiram às audiências de custódia, a começar
por São Paulo, seguido pelo Espírito Santo,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio
Grande do Sul, Paraná, Manaus, Tocantins, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Santa Catarina, Bahia, Roraima,
Acre e Rondônia, até que o Estado do Rio de Janeiro,
quando não poderia mais se escusar, também aderiu.
Celeiro de renomados e respeitados juristas, o Rio de
Janeiro instituiu tardiamente a Central das Audiências de
Custódia, uma garantia prevista por tratados e convenções
internacionais dos quais o Brasil é signatário, tais como o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto nº 592/1992, que prevê a apresentação
do preso sem demora à presença do juiz em seu art. 9º, 3,
e também a Convenção Americana de Direitos Humanos,
que abraça esta mesma garantia em seu art. 7º, 5.
Inobstante os diplomas internacionais, nos paira
indagação – até agora sem resposta concreta – sobre se a
audiência de custódia é mais uma “obra pra gringo ver”.
Como sabido, a audiência de custódia ou audiência
de apresentação, tal como o próprio nome esclarece,
tem por finalidade conduzir o sujeito preso à presença
do juiz para que este, imediatamente após a prisão,
analise a legalidade e a necessidade do ato e, ainda, sem
demora, observe se o sujeito preso teve algum direito
constitucionais maculado, dentre eles a integralidade
do acusado.
O Rio de Janeiro não encontra mais locais minimamente dignos para lançar seus custodiados, sendo certo,
e por ninguém contestável, que seus presídios e casas
de custódia se encontram abarrotados, tendo especial
relevância, portanto, o conhecimento e devido valor
que magistrados, promotores, defensores públicos e
advogados devem dar a essa imposição legal.
Ocorre que, ao contrário do sonhado pelo legislador,
na prática do Judiciário fluminense as audiências de
custódia figuram apenas como perpétuo projeto piloto
adstrito à Comarca da Capital, de modo que apenas

uma parcela da sociedade de um mesmo estado e, por
conseguinte, vinculada ao mesmo Poder Judiciário, tem
este importante direito garantido.
Dessa forma, o cidadão preso em local fora da
competência da Comarca da Capital – ainda que no
mesmo dia e pelo mesmo crime daquele preso no centro
da Cidade Maravilhosa – terá seu direito rechaçado pelo
Judiciário, que, realizará a audiência de custódia apenas
e tão somente daquele outro.
O que temos, portanto, são dois sujeitos que podem
ter sido presos por fatos idênticos, possuírem as mesmas
qualificações pessoais, mas pela simples diferença de o
local da prática do fato ser diverso um poderá ser posto em
liberdade no mesmo dia, enquanto o outro poderá levar
meses até ter seu pleito liberatório analisado por um juiz.
Cidadãos presos em comarcas do interior do estado,
ainda que em municípios vizinhos, absurdamente e
com o aval do Poder Judiciário, têm tido seus direitos
escancaradamente desprezados, sob o fundamento da
ausência de prejuízo concreto e real advindo da ausência
da audiência de custódia.
Diante dos fundamentos utilizados pelos magistrados
fluminenses, inclusive em sede de habeas corpus,
para minimizar a não expansão do malgrado projeto,
permanecemos com a dúvida suscitada no início, pois
como pode haver tamanho juízo de valor limitado apenas
e tão somente ao lugar do fato? Ou ainda, como pode
haver tamanha diferenciação na observância de direitos
e garantias que deveriam encobrir a todos?
Certo é que, apenas e tão somente a mudança na
mentalidade dos julgadores e a atuação com afinco
e sem temor dos operadores do direito, de modo a
cientificarem-se da importância das normas de Direitos
Humanos para uma sociedade viva e eficaz, ensejará no
cumprimento da Constituição da República, dos pactos,
tratados e convenções como dever de uma nação justa
para todos que estão dentro e não apenas como forma
política de não demostrar-se ultrapassado e ignorante
para quem vê de fora.

ALAN DEODORO é Advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal.
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A DESNECESSIDADE
DE RATIFICAÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ANTES DE PUBLICADO
ACÓRDÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
“A interrupção do prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração pela parte
adversa não acarreta qualquer prejuízo àquele que apresentou seu recurso tempestivamente”.
Em verdade, só parece possível pensar na obrigatoriedade de recurso interposto para alcançar,
por meio de razões adicionais, a parte do acórdão atingida pelos efeitos modificativos dos
embargos declaratórios.”

om o Código de Processo Civil de 1973,
surgiraminúmeras interpretações doutrinárias
e jurisprudenciais sobre a necessidade – ou
não – de ratificação de interposição de recurso
(apelação, recurso especial, etc.) antes mesmo da publicação do acórdão de embargos de declaração.
Essas divergências perduraram até o Novo de Código
de Processo Civil, uma vez que, além de revogar a
Súmula nº 418 do Superior Tribunal de Justiça, prevê a
desnecessidade de ratificação de recurso. Como pondera
José Henrique Mouta Araújo1, nem sempre os embargos
terão o efeito de interromper o prazo recursal, já que
não estão aptos a este efeito quando intempestivos ou
manifestamente protelatórios, o que igualmente evidencia
que a Súmula nº 418 do STJ.
Pelo estudo da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais brasileiros passou-se a examinar a desnecessidade
de ratificação de recursos interpostos antes da publicação
do acórdão em embargos de divergência neste artigo.
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DA DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTES DE O ACÓRDÃO TER SIDO
PUBLICADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Havia
o entendimento de que, nos termos do art. 538 do CPC,
os embargos de declaração interromperiam prazo para
a interposição de outros recursos e, assim sendo, seria
extemporâneo, por exemplo, o recurso de apelação cível (ou
qualquer outro) interposto antes do julgamento dos embargos, quando não ratificado posteriormente, conforme especificado na Súmula nº 418 do c. Superior Tribunal de Justiça.
A referida súmula, ainda vigente, afirma ser “inadmissível
o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão
dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”.
Com base em vários precedentes junto ao Superior
Tribunal de Justiça, temos entendimento contrário,
conforme expomos:
[...] os Embargos de Declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe para
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apresentar Embargos Declaratórios contra a decisão já embargada

do pedido de conhecimento do apelo, eis que não foi atingida pela

[...] Entretanto, a jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que

decisão integrativa [...] (Processo n. 1.077.506-7/01).

o prazo para a oposição de Embargos de Declaração, por uma parte, não é atingido pelo efeito interruptivo, previsto no art. 538 do
CPC, em face de anteriores Embargos Declaratórios opostos pela
outra parte, com a mesma decisão. Em suma, o prazo para opor
Embargos de Declaração (AgRg no Agravo em Recurso Especial

Para demonstrar ainda mais a insegurança jurídica sobre o
tema, ainda que sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
destaque-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás:

nº 375.029).
[...] Nos termos do art. 538 do CPC, os embargos de declara-

O precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
por sua vez, é no seguinte sentido:

ção interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
e assim sendo, é extemporâneo o recurso de apelação cível interposto antes do julgamento dos embargos, quando não ratifi-

[...] a ratificação (do recurso de apelação) se faz necessária apenas

cado posteriormente [...] (Processo n. 60432-87.1999.8.09.0100

no caso de serem acolhidos os embargos, e apelação versar sobre a

(201490288880)

questão por ele modificada. Isso porque quando rejeitados os aclaratórios não há modificação da sentença, eis que mantida na sua
integralidade. Ou mesmo se acolhidos para substituir ou aclarar parte da sentença, mas que não tenha sido objeto de insurgência pelo
recorrente que já interpões seu recurso, desnecessária a ratificação

Nos termos do que dispõe o art. 242, caput, do Código
Processual Civil de 1973, o prazo para a interposição de recurso
contava-se da data em que os advogados eram intimados da
decisão, da sentença ou do acórdão.
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Os embargos de declaração interromperiam o prazo para
interposição de outros recursos por qualquer das partes (CPC,
art. 538) e não o prazo para embargos de declaração da outra
parte (interesse recursal para quaisquer recursos).
É importante ressaltar que a extemporaneidade do recurso,
a rigor, nem sempre se verifica quando há oposição de embargos e interposição de outra modalidade recursal da mesma
decisão. Ora, há situações em que o recurso é interposto
antes da oposição dos embargos, ou seja, quando o prazo
fluia normalmente, de modo que não se pode sempre falar
rigorosamente em intempestividade.
O entendimento que evidencia a necessidade de ratificação
constitui um formalismo exacerbado e sem razoabilidade,
propagando um preciosismo doutrinário que nem sempre
atende aos interesses das partes, prejudicando a ampla defesa
e os meios necessários para a sua utilização (recursos).
Ressalte-se ainda que o requisito do exaurimento das
instâncias inferiores é elemento típico da admissibilidade dos
recursos aos tribunais superiores, conectada à sua natureza
jurídica de recurso de última instância. Por esta razão, não
se pode transpor este fundamento para o não conhecimento
da apelação.
Por mais que o assunto leve a doutrina em vários sentidos
e que esteja sumulado, o próprio colendo Superior Tribunal
de Justiça, na vigência do código de 1973, também divergiu
de sua súmula ao entender o efeito interruptivo dos embargos
de declaração, estabelecido no art. 538 do Código de Processo
Civil, que não abrange os embargos declaratórios apresentados
pela parte contrária contra o mesmo acórdão, pois o prazo
para buscar declaração sobre o julgado é comum para ambas
as partes, cabendo a qualquer delas manejar os segundos
aclaratórios apenas contra o aresto que tenham julgado os
primeiros.

TEGRATIVO EM FACE DO MESMO DECISUM. EFEITO INTERRUPTIVO
PREVISTO NO ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração opostos por uma das partes não
interrompem o prazo de que a parte contrária dispõe para apresentar seu próprio recurso integrativo em face do mesmo decisum.
2. Embargos não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgRg no Resp
1228132⁄RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe
15⁄02⁄2013).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO
QUE JULGOU APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. RECURSOS
POSTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA.
1. “Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a
oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra
a decisão já embargada” (EREsp 722.524⁄SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 18⁄12⁄06).
2. Hipótese em que a embargante indicou a existência dos vícios
do art. 535, não no acórdão que julgou os primeiros embargos de
declaração opostos por outra litisconsorte, mas no acórdão que examinou o recursos de apelação e mediante as mesmas razões deduzidas nos primeiros embargos de declaração, a despeito de as partes
estarem representadas por advogados diversos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
154.194⁄GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04⁄10⁄2012).

Veja-se:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO POR
SENTENÇA EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA
À COISA JULGADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS

ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. EMBARGOS DE DE-

NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. INTEM-

CLARAÇÃO. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA QUANDO ESGOTADO O

PESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 486

PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DE-

E 472 DO CPC NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

CLARAÇÃO OPOSTOS POR UMA PARTE NÃO INTERROMPEM PRAZO

Nº 211 DO STJ. ACÓRDÃO COM MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS SUFI-

RECURSAL CONTRA A MESMA DECISÃO PARA OUTRA PARTE. RE-

CIENTES. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS.

GIME DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA DE LAUDÊMIO. EXIGIBILIDADE.
Os Embargos de Declaração opostos por uma das partes não
suspende o prazo que a outra parte dispõe para apresentar Embar-

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE JULGADOS. NÃO-CONHECIMENTO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.

gos Declaratórios contra a mesma decisão (AgRg nos EDcl no Ag

1. Trata-se de recurso especial interposto com arrimo nas alíneas

1.288.130⁄DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado

“a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido

em 25.5.2010, DJe 14.6.2010). (...) (AgRg nos EDcl nos EDcl nos

por Tribunal de Justiça que, por unanimidade, julgou improcedente

EDcl no REsp 1259670⁄SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SE-

ação rescisória, na qual se pleiteia a rescisão da sentença prolatada

GUNDA TURMA, DJe 23⁄02⁄2012).

em embargos à execução.
2. Nas razões recursais, sustenta-se a violação aos arts. 472, 485,
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PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OS EMBARGOS DECLA-

inc. IV e V, e 486 do CPC e 82 do CC/16, ao argumento de que o

RATÓRIOS OPOSTOS POR UMA DAS PARTES NÃO INTERROMPEM

recorrido jamais ajuizou ação específica para anular a sentença ho-

O PRAZO PARA A PARTE CONTRÁRIA APRESENTAR RECURSO IN-

mologatória do acordo firmado pelas partes em ação consignatória,
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transitada em julgado, e que teria por objeto os mesmos créditos

[...] cada parte cuida do seu recurso; se não há necessidade de a

tributários relacionados aos embargos à execução nos quais se pro-

outra parte aguardar o esclarecimento de que a outra pleiteou tanto

feriu a sentença rescindenda, desfavorável à recorrente, ensejando,

que ela se encontra plenamente esclarecida, por isso que recorreu,

por tal motivo, violação à coisa julgada.

não se pode considerar o seu recurso intempestivo (1ª Turma, REsp

3. Intempestividade dos embargos declaratórios interpostos

n. 886.405/PR, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, DJe de 01.12.2008).

contra o acórdão vergastado alegada pelo recorrido na primeira
oportunidade e reiterada nas contrarrazões ao especial. Aclaratórios
intempestivos não interrompem o prazo recursal. Precedentes. Intempestividade do recurso especial reconhecida.
4. Não foi enfrentada pela Corte de origem a questão relativa à
necessidade de ajuizamento de ação específica para anular a sentença homologatória havida na ação consignatória, embora tenha
sido objeto dos embargos de declaração. Incidência da Súmula nº
211 do STJ.
5. Afirmação da Corte de Justiça quanto à divergência entre os
créditos tratados na ação consignatória e aqueles objeto dos embargos à execução não atacada no recurso especial interposto. Incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF.
6. Não é possível conhecer do inconformismo com base na alínea “c” do permissivo constitucional por não ter havido o cotejo
analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão
impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do CPC e 255
do RISTJ. 7. Recurso especial não conhecido. (REsp 876039/AL, Rel.

Por este motivo, ou seja, pelo fato de o interesse recursal do
recorrente surgir com a decisão impugnada é que não se pode
admitir que o recurso nunca seja conhecido quando houver
falta de ratificação. Ora, no ato de interposição o recorrente
já terá demonstrado o interesse em recorrer, não se fazendo
necessário, portanto, outro ato para que esse interesse reste
inequívoco.
A exigência de ratificação se mostra necessária – e, deste
modo, legítima – apenas nos casos em que houver alteração
da decisão embargada, porque haverá interferência no
interesse recursal. No mais, a exigência não possui lastro
jurídico concreto.
O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, entendeu
como oportuno – e não extemporâneo – o recurso extraordinário interposto quando pendente a decisão dos embargos
declaratórios, contrariando sua jurisprudência anterior e
sinalizando modificação de jurisprudência na matéria:

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/11/2009, DJe 27/11/2009)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
– PENDÊNCIA – OPORTUNIDADE. O recurso extraordinário surge

Como ressalta o ministro Fux, o interesse recursal da
apelação nasce com a publicação da decisão recorrida e não
necessariamente com o exaurimento da instância.

oportuno ainda que pendentes embargos declaratórios interpostos
pela parte contrária, ficando a problemática no campo da prejudicialidade se esses últimos forem providos com modificação de
objeto. (RE 680371 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a)

(Ressalva do ponto de vista do relator no sentido de que o inte-

p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em

resse recursal nasce com a publicação da decisão, por isso que não

11/06/2013, A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 680.371

há necessidade de o recorrente – que se deu por esclarecido – aguar-

SÃO PAULO).

dar o esclarecimento da parte adversa. Ademais, em não havendo
modificação da decisão no julgamento dos embargos, desnecessária
a reiteração – figura não prevista no Código Processual Civil. Ocorrendo a modificação, o recurso anteriormente interposto estará por
prejudicado, caso não interposto outro. 6. Recurso especial provido,
com ressalva do relator (1ª Turma, REsp n. 886.405/PR, Rel. Min. Luiz
Fux, unânime, DJe de 01.12.2008).

É por esta razão, inclusive, que não há necessidade de o
recorrente aguardar a decisão dos embargos opostos pela
parte adversa para recorrer. Com efeito, não é possível à parte
antever se a parte adversa irá ou não interpor os embargos de
declaração, ou se haverá ou não modificação da decisão. Fosse
assim, a parte teria que aguardar o prazo dos embargos para a
interposição do recurso e lhe restaria, na prática, o prazo para
recorrer de 10 dias, ou até de 5 caso a parte contrária fosse
a Fazenda Pública, o que não se pode admitir, como afirma
o ministro Fux:

É o que se extrai também dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário nº 594.481/DF, de relatoria do ministro
Roberto Barroso.
No mesmo sentido, o Novo Código de Processo Civil
estabelece no art. 1.024, § 5º, em feliz dispositivo que foi
aprovado e positivou o que já era esperado:
[s]e os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem
a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra
parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação.

Igualmente se verificam precedentes no Tribunal de Justiça
do Paraná, de que é exemplo o julgamento dos Embargos
de Declaração nº 1.077.506-7/01, em que se ponderou que,
como os embargos não têm o efeito de modificar a decisão
embargada, “não se vislumbra a precocidade do recurso, uma
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vez que não houve alteração da sentença, de modo que a
ratificação se mostrou desnecessária”.

son Nery Jr. in Teoria Geral dos Recursos. 6. ed. atual., ampl. refor.
da 5. ed. do livro Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos.
São Paulo: RT, 2004, p. 182).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. APELAÇÃO CÍVEL DOS EMBARGANTES. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECEBIMENTO DO RECURSO SEM REITERAR SUAS RAZÕES APÓS ACOLHIMENTO DOS

O Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no
sentido de que, no caso, o recurso extraordinário não precisaria
ser ratificado posteriormente ao julgamento dos embargos de
declaração da parte contrária:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO COM CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMEN-

A 1ª Turma, por maioria, proveu agravo regimental interposto de

TOS DA DECISÃO. EXIGÊNCIA FRUTO DE DOUTRINA E JURISPRU-

decisão que não conheceu de recurso extraordinário por intempes-

DÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE RATIFICAÇÃO DAS

tividade. No caso, a decisão agravada afirmara que a jurisprudência

RAZÕES DO APELO. NENHUM JUIZ OU TRIBUNAL PODE EXIGIR

desta Corte seria pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso

ALEM DO QUE A PROPRIA LEI. (...) 3 APELAÇÃO DOS EMBARGAN-

extraordinário interposto antes do julgamento proferido nos embar-

TES PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PAR-

gos de declaração, mesmo que os embargos tivessem sido opostos

CIALMENTE PROVIDA. (TJPR – 13ª C.Cível – AC – 945896-6 – Terra

pela parte contrária. Reputou-se que a parte poderia, no primeiro

Roxa – Rel.: Rosana Andriguetto de Carvalho – Por maioria – - J.

dia do prazo para a interposição do extraordinário, protocolizar este

06.02.2013).

recurso, independentemente da interposição dos embargos declaratórios pela parte contrária. Afirmou-se ser desnecessária a ratificação

CONSIDERAÇÕES FINAIS – A Súmula nº 418 está em desacordo com a legislação vigente ao afirmar que “é inadmissível
o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão
dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”.
Segundo explica o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, o novo Código de Processo Civil prevê
expressamente a tempestividade do recurso interposto antes do
início do prazo (art. 218), além de dispor que não é necessária
a ratificação antes da publicação do julgamento (art. 1.024), ao
declarar que “Se houver modificação da decisão embargada,
a parte que interpôs o recurso previamente será intimada para
complementar ou alterar suas razões”.
A jurisprudência é fonte do Direito importantíssima Brasil.
Todavia, ao sumular o assunto o STJ ofendeu a Constituição
Federal e causou dezenas de incertezas jurídicas.
O livre acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV,
da CF/1988 prevê o acesso recursal por ser este inerente à
ampla defesa. A Súmula nº 418, portanto, além de ofender
os mais básicos direitos constitucionais, restringiu e criou um
formalismo totalmente contrário ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, como já foi dito, há situações em que a decisão
recorrida não foi modificada e se realmente fosse, ainda assim
a especulação sobre o tema traria mais divergências, pois
engessaria em muitos casos o direito de recorrer da parte.
Sobre o tema, a doutrina também é no seguinte sentido:

do apelo extremo. Concluiu-se pela tempestividade do extraordinário. Vencido o Min. Dias Toffoli, relator, que mantinha a decisão
agravada. RE 680371 AgR/SP, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o
acórdão Min. Marco Aurélio. (RE-680371)

Portanto, o novo Código de Processo Civil veio encerrar de
vez esse celeuma instalado em nosso ordenamento jurídico,
trazendo mais esperança ao jurisdicionado que se via destituído
do direito à ampla defesa e ao devido acesso à justiça.
Os embargos de declaração interrompem o prazo para
interposição de outros recursos, por qualquer das partes, e não
o prazo para embargos de declaração da outra parte (interesse
recursal para quaisquer recursos).
Há julgado submetido ao regime dos recursos repetitivos
que, valendo-se da instrumentalidade das formas, conferiu
oportunidade para que o agravante regularizasse as peças
necessárias à compreensão da controvérsia de seu recurso,
antes que fosse declarada a sua inadmissibilidade. Isso
demonstra que o formalismo processual está cada vez mais
suscetível, nos dias atuais, aos princípios constitucionais. O
julgado recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL – OFENSA AO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – NECESSIDADE – ENUNCIADO 98 DA
SÚMULA/ STJ – MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVA DA
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Pelo princípio da complementariedade, o recorrente poderá com-

CONTROVÉRSIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO

plementar a fundamentação de seu recurso já interposto, se houver

CPC – PEÇAS NECESSÁRIAS PARA COMPREENSÃO DA CONTRO-

alteração ou integração da decisão, em virtude do acolhimento de

VÉRSIA – OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMEN-

embargos de declaração. Não poderá interpor novo recurso, a me-

TO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

nos que a decisão modificativa ou integrativa altere a natureza do

1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumen-

pronunciamento judicial, o que se nos afigura difícil de ocorrer. (Nel-

to processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de
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contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronuncia-

tem o condão de tornar extemporâneo o apelo da parte que interpõe

mento se impunha pelo Tribunal, não verificados, in casu.

seu recurso dentro do octídio legal. Ao contrário, a regra consubstan-

2. Embargos de declaração manifestados com notório propósito
de prequestionamento não tem caráter protelatório.

ciada no art. 538 do Código de Processo Civil implica na interrupção
do prazo recursal para ambas as partes, independentemente de quem

3. Para fins do art. 543-C do CPC, consolida-se a tese de que: no

tenha manejado os embargos de declaração, razão pela qual a in-

agravo do art. 522 do CPC, entendendo o Julgador ausente peças

terposição do recurso no prazo recursal ou enquanto interrompido é

necessárias para a compreensão da controvérsia, deverá ser indicado

medida que não prejudica a parte, mas a beneficia. Em síntese, esta

quais são elas, para que o recorrente complemente o instrumento.

não tem a obrigação de saber que a parte adversa irá ou não opor

4. Recurso provido. (REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro MASSAMI

embargos de declaração, portanto, não se há de falar em aditamento

UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012)

ou ratificação do recurso. Inteligência da Súmula nº 434, II, do TST. Recurso de revista conhecido e provido. (RR – 1817-45.2010.5.02.0042,

O julgado exposto altera a jurisprudência já consolidada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que acabou por
superada, segundo a qual “a ausência de peça essencial
ou relevante para a compreensão da controvérsia afeta a
compreensão do agravo, impondo o seu não conhecimento”
(EREsp 449.486/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
Corte Especial, DJ 06/09/2004), “não cabendo a conversão
do processo em diligência, seja nas instâncias ordinárias seja
nesta Corte” (AgRg nos EREsp 114.678/SP, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, Corte Especial, DJ 04/04/2005).
Seguindo essa linha evolutiva, surge agora o posicionamento que visa a afastar a obrigação de o recorrente ratificar
o recurso interposto após o julgamento dos embargos de
declaração opostos pela parte contrária (Súmula nº 418 STJ),
seja apelação, embargos infringentes, seja recurso especial, e
apenas quando não houver alteração da decisão embargada.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho.

Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 13/08/2013, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/08/2013)

Eis o entendimento sedimentado naquela Corte com a
edição da Súmula nº 434, II: “ A interrupção do prazo recursal
em razão da interposição de embargos de declaração pela parte
adversa não acarreta qualquer prejuízo àquele que apresentou
seu recurso tempestivamente”.
Em verdade, só parece possível pensar na obrigatoriedade
de recurso interposto para alcançar, por meio de razões adicionais, a parte do acórdão atingida pelos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios.
O e. Supremo Tribunal Federal, antes mesmo do advento
do novo Código de Processo Civil, superou a obrigatoriedade
de ratificação, nos seguintes termos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
– PENDÊNCIA – OPORTUNIDADE. O recurso extraordinário surge
oportuno ainda que pendentes embargos declaratórios interpostos

RECURSO DE REVISTA – RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO INTER-

pela parte contrária, ficando a problemática no campo da preju-

POSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE

dicialidade se esses últimos forem providos com modificação de

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA

objeto (RE 680371 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a)

– TEMPESTIVIDADE – SÚMULA Nº 434, II, DO TST. No caso dos autos,

p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em

o recurso ordinário da reclamante fora interposto oportunamente,

11/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-

pois a oposição de embargos de declaração pela parte contrária não

2013 PUBLIC 16-09-2013).
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ESPAÇO ABERTO

ANISTIA A
PARLAMENTARES
ausou perplexidade e indignação à grande maioria
dos brasileiros a notícia de que os parlamentares
pretendem anistiar seus próprios crimes.
A anistia é uma forma de indulgência soberana e
pressupõe lei do Congresso Nacional (art. 48, VIII, da CF). A
anistia apaga o fato delituoso, mas o tipo penal permanece
íntegro. Ela faz desaparecer os efeitos penais da condenação,
voltando o favorecido à condição de primário. Porém,
subsistem os efeitos civis, como o dever de reparar o dano
e o perdimento de bens obtidos com a prática criminosa. É
causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso II,
do Código Penal.
O Direito, a ética e a moral andam de mãos dadas. Uma
lei, mesmo que observe o devido processo legislativo, pode ser
considerada imoral e, nesse caso, será declarada materialmente
inconstitucional. Isso pode ocorrer, v.g, quando a lei não visar
o bem comum, mas de apenas alguns.
A imprensa tem noticiado que está sendo cogitada a
aprovação de anistia que alcançará inúmeros parlamentares
que cometeram o crime denominado “caixa dois”, que atinge
os pilares da democracia. Ou seja, está sendo elaborada lei que
será votada e aprovada pelos próprios autores do delito, que
estarão, no final das contas, se autoperdoando.
O “caixa dois” é abuso do poder econômico e viola a
isonomia no processo eleitoral. Enquanto os candidatos
honestos contabilizam e declaram à Justiça Eleitoral as doações
recebidas, os desonestos se valem de doações ilegais.
Os candidatos desonestos, com certeza, terão muito
maior chance de ser eleitos devido aos valores não declarados
empregados nas campanhas eleitorais, que são estratosféricos.
E a que pretexto empresas doam valores de forma ilegal?
Tem de ser muito ingênuo para acreditar que é por dever cívico.
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Basta ver que há muitos empresários e políticos denunciados e
até mesmo condenados por crimes como corrupção e lavagem
de dinheiro apurados na operção Lava Jato.
Na elaboração da legislação devem ser observados princípios, normas dotadas de alto grau de generalidade que servem
de base para a formação do ordenamento jurídico. Além de
vetor na elaboração da legislação, os princípios devem ser
empregados para orientar a interpretação das leis de teor
obscuro ou para suprir-lhes o silêncio.
A lei não pode ser elaborada ao bel prazer do legislador.
Ele deve atentar para os diversos princípios constitucionais
expressos e implícitos, bem como para os princípios gerais
de Direito, que podem ser considerados a consciência ética
de um povo.
Com efeito, na elaboração da legislação não podem os
parlamentares violar os princípios da moralidade e da impessoalidade, que devem balizar o processo legislativo. Também
deve ser observado o disposto no art. 5º da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, que deixa muito claro que a lei
deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências
do bem comum, objetivos que não serão alcançados com a
aprovação de um perdão para parlamentares que cometeram o
crime comumente denominado “caixa dois” que, na realidade,
é uma forma de falsidade ideológica prevista no art. 350 do
Código Eleitoral.
Portanto, de manifesta inconstitucionalidade seria uma
eventual anistia a delitos cometidos por parlamentares. A lei,
que deve ser genérica e impessoal, não pode beneficiar os
próprios parlamentares que a aprovarem, ferindo de morte
os princípios da moralidade e da impessoalidade que devem
nortear a elaboração da legislação.
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