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EDITORIAL
Conhecimentos compar lhados
SECOS / PA

Prezado Leitor,

A

Jus ça Federal no Pará tem uma história que
avança além dos 50 anos, completados no
dia 14 de março de 2018.

Em cinco décadas, esta Casa pode considerar-se privilegiada de ser um recinto onde servidores e magistrados dispõem da preciosa oportunidade de expor
a excelência de seus conhecimentos.
Em 50 anos, a Seção Judiciária tornou-se uma das
mais importantes e bem estruturadas em toda a 1ª
Região, inclusive porque sua jurisdição alcança um
estado de dimensões con nentais como o Pará, o
segundo em extensão territorial da Amazônia e do
País.
Essas circunstâncias, haveremos de convir, são mais
do que suﬁcientes para jus ﬁcar que a Seccional do
Pará tenha a sua própria revista técnico-cien ﬁca.

Uma publicação dessa natureza, a nosso sen r, é imprescindível para a difusão de conhecimentos, que
precisam ser compar lhados não para alimentar
vaidades pessoais, mas para demonstrar formas de
abordagem diversas e inovadoras sobre realidades
mul facetadas que nos são apresentadas de forma
permanente, em nosso exercício de operadores do
Direito.
Nesse sen do é que apresentamos a Ver-o-Direito, publicação que deve ter periodicidade semestral e que
neste primeiro número apresenta, entre outros, ar gos que tratam sobre métodos adequados de solução
de conﬂitos, os fundamentos dos Direitos Humanos (cuja Declaração acaba de completar 70 anos), descarte de autos ﬁndos, Jus ça I nerante e res tuição de PIS/Conﬁns e controle de convencionalidade.
A revista contém ainda sentenças cíveis e criminal prolatadas a par r de julho deste ano e que, por sua
relevância e grande repercussão social, deram ensejo à publicação de maté rias jornalís cas disponíveis
no portal da Seção Judiciária do Pará.
Esperamos que este número inaugural da Ver-o-Direito seja um es mulo para que possamos fazer dela
um veículo permanente de difusão da produção intelectual de magistrados e servidores.
Uma boa leitura a todos!

Carina Cá a Bastos de Senna
Juíza Federal da 12ª Vara e Diretora do Foro da Seção Judiciária do Pará
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DOUTRINÁRIOS

ARTIGOS

CÁRINA CÁTIA BASTOS DE SENNA

ARTIGO
A Jus ça I nerante Federal Como Instrumento da Jus ça Distribu va para Concre zação do Direito à Seguridade Social
Por Carina Cá a Bastos de Senna¹
RESUMO: O presente ar go tem por obje vo apresentar uma contribuição teórica acerca da importância da Jus ça I nerante Federal como mecanismo da jus ça distribu va, que visa resgatar, através da
ampliação do acesso ao Poder Judiciário, a dignidade dos cidadãos que residem longe dos centros urbanos, em especial aqueles que residem na região norte do nosso País, pelo fato de passarem a ter acesso
à Jus ça e, consequentemente,as prestações oferecidas pela Seguridade Social.
DESCRITORES: jus ça i nerante federal; amplo acesso ao poder judiciário; jus ça distribu va; seguridade social.
ABSTRACT: The present ar cle aims to present a theore cal contribu on on the importance of Federal
I nerant Jus ce as a mechanism of distribu ve jus ce, which aims to rescue, by increasing access to the
Judiciary, the dignity of ci zens residing far from urban centers, especially those residing in the northern
region of our country, because they have access to jus ce and, consequently, the beneﬁts oﬀered by
Social Security.
KEYWORDS: federal i nerant jus ce; broad access to the judiciary; distribu ve jus ce; social Security.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Jus ça I nerante Federal como instrumento da Jus ça distribu va para
concre zação do direito à seguridade social 3. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO1
Com a implantação dos Juizados Especiais Federais, em 2002, que havia sido ins tuído pela Lei
10.259, de 12 de julho de 2001, em cumprimento ao quando disposto no parágrafo único do
art. 98, da CRFB/882, surgiu para a população
brasileira uma nova Jus ça, que permi u que
milhões de pessoas, antes privadas de acesso à
Jus ça Federal, passassem a ter acesso ao Poder
Judiciário.

1

Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
lotada na 12ª Vara Federal de Belém/PA. Mestranda em
Ciências Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa –
UAL; Especialista em Direito do Estado pela Fundação
Faculdade de Direito – UFPA; Graduada pela Universidade
Católica do Salvador – Ucsal. Professora da Graduação e
Pós-Graduação em Direito.
2
Redação dada pela Emenda Cons tucional nº 22. Note-se
que a par r da Emenda Cons tucional nº 45, o an go
parágrafo único foi renumerado para § 1º.
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A nova modalidade de atuação da Jus ça Federal, voltada essencialmente à parcela pobre da
população, adveio da experiência de sucesso
dos Juizados Especiais na Jus ça Estadual, implantado em 1995.
Antes da criação dos Juizados Especiais Federais,
a maior parte dos cidadãos brasileiros não conseguia fazer valer seus direitos em face das pessoas de direito público federal, especialmente
da União e do INSS, isso porque a Jus ça Federal
era da como uma jus ça eli sta, pois, ajuizar
uma ação na Jus ça Federal implicava na necessidade de contratação de advogado, já que ao
jurisdicionado não era assegurado o jus postulandi. Ademais, o Poder Público, de uma forma
geral, possui prerroga vas processuais previstas
na legislação, como prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar, remessa
necessária e impossibilidade de aplicação dos
efeitos da revelia, pela ausência de contestação,
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que levam a demora da a vidade jurisdicional e
ao es gma de morosidade do Judiciário.
A par r da mudança desse paradigma, o cidadão brasileiro passa a contar com uma jus ça
pautada pelo procedimento sumaríssimo, regido
pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, ﬁm de privilégios dos órgãos governamentais e celeridade –
conceitos até então poucos pra cados na Jus ça Federal.
Ocorre que, a Jus ça Federal somente está instalada em grandes centros urbanos, o que leva a
restrição de acesso à Jus ça, provocada por diﬁculdades de deslocamento da população que
reside longe desses grandes centros, especialmente daqueles que vivem nos rincões do Brasil.
De uma forma geral, o Poder Público jus ﬁca a
ausência da Jus ça Federal em todos os municípios brasileiros, como se dá na Jus ça Comum
Estadual e Jus ça do Trabalho, levando -se em
conta a relação custo/bene cio. Sustentam que
o custo de instalação e manutenção de uma
Vara Federal em municípios pequenos ou afastados dos grandes centros urbanos3, não é jus ﬁcado pela vantagem a ser auferida pela população, inclusive pelo fato de a maioria desses
municípios sequer contar com a presença de
pessoas jurídicas da administração pública federal, o que acarretaria na demora natural da
prestação jurisdicional, pois os principais atos
processuais ocorreriam necessariamente por
carta precatória4.
Observa-se, portanto, que os juizados especiais
federais não alcançaram toda a população brasileira, pois os brasileiros que residem afastados
dos grandes centros urbanos con nuaram carentes de direitos, passando a exis r duas cate3

Exemplo: No estado do Pará somente há Varas Federais
em Belém, Castanhal, Paragominas, Altamira, Santarém,
Tucuruí, Marabá, Redenção e Itaituba – enquanto o estado conta com 144 municípios.
4
Dentre os atos processuais a ser realizado por carta
precatória, podemos elencar a citação do ente público e
in mação para cumprimento de liminar em medida cautelar ou antecipação dos efeitos de tutela.

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

CÁRINA CÁTIA BASTOS DE SENNA

gorias de brasileiros: aqueles que vivem nos
grandes centros urbanos, ou próximos a esses, e
podem efe vamente buscar no Estado-juiz o
cumprimento, pelo Estado-administrador dos
direitos fundamentais elencados na Lei Maior,
entre eles o direito social à Seguridade Social e
os que residem afastados dos grandes centros
urbanos, que con nuaram esquecidos pelo Estado.
Como forma de minorar essa realidade, em 8 de
dezembro de 2004, através da Emenda Cons tucional nº 45, foi acrescentado o parágrafo
único ao ar go 107, da Carta Magna Brasileira, o
parágrafo segundo, determinando que fosse
instalada a Jus ça I nerante Federal, com a realização de audiências e demais funções da a vidade jurisdicional, nos limites territoriais da respec va jurisdição, servindo-se de equipamentos
públicos e comunitários.
A par r do comando cons tucional, em 11 de
setembro de 2006, foi inaugurado oﬁcialmente,
no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1º
Região5, os juizados i nerantes rodoviários, seguindo-se dos i nerantes ﬁxos – em prédios
públicos cedidos e ﬂuviais, com uso de embarcações emprestadas.
Desde então, diversos municípios de pequeno
porte, diversas comunidades ribeirinhas, vários
povoados e aldeias, percorridos por estradas de
chão e pelas águas, passaram a ter acesso à Jusça Federal e, consequentemente, aos bene cios da Seguridade Social.
A importância dos juizados i nerantes é inquesonável. As milhares de ações ajuizadas 6 contri5

O Tribunal Regional Federal da 1º Região é formado por
13 estados (Amazônia, Acre, Rondônia, Boa Vista, Pará,
Maranhão, Amapá, Piauí, Bahia, Goiás, Tocan ns, Mato
Grosso e Minas Gerais), além do Distrito Federal.
6
Na área territorial do Tribunal Regional Federal da 1º
Região, segundo dados do referido Tribunal, dentre os
maiores i nerantes podemos citar os ocorridos nos seguintes municípios: Açailândia/MA/2005 (4.589 processos), Vilhena/RO/2009 (2.638 processos), São João do
Piauí/PI/2006 (4.400 processos), Governador Nunes Freire/MA/2009 (3.440 processos) e Região do Bico do Papagaio/2010 (3.429 processos).
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buíram, e muito, com a “missão” assumida pelos
Juizados Especiais i nerantes de levar a Jus ça
Federal aos cantos mais remotos do País, proporcionando cidadania e dignidade, através da
concessão dos bene cios da Seguridade Social
para os cidadãos que sa sfazem os requisitos
legais.
Por outro lado, a atuação do magistrado federal
em juizados i nerantes conduz a humanização
da Jus ça, pois o magistrado passa a manter
contato direto com o jurisdicionado.
Em grande parte dos casos, os jurisdicionados
recorrem à Jus ça i nerante antes mesmo de
buscar bene cios e reclamar direitos no âmbito
administra vo - seja por inércia, decorrente
inclusive da falta de conhecimento dos seus
direitos, seja por total falta de assistência do
Estado. Em muitas localidades o Estado não se
faz presente.
Operacionalizar, todavia, a efe vação deste direito demanda tempo, inves mento de recursos
públicos, cooperação do Poder Público e comunidade local, mediante comodato de equipamentos públicos e comunitários, bem como a
mobilização dos órgãos públicos federais afetos
a representação judicial dos entes públicos federais que serão demandados nos processos. A
exposição de mo vos da Emenda Cons tucional
nº 45 destaca, inclusive, a necessidade de um
Pacto do Estado e da Comunidade em favor de
um Poder Judiciário mais rápido e republicano.
Ao chegarem aos cidadãos mais humildes e
afastados dos grandes centros urbanos e lhes
oferecer a assistência que vai além das suas
atribuições originais, os juizados i nerantes
cumprem um papel social tão importante quando dispendioso. Consequentemente, não demorou a surgir vozes contra a efe vação desse comando ins tucional, sob fundamento de que
seria melhor se o Estado ﬁzesse um esforço
maior em conscien zar a população quanto ao
seu direito de buscar bene cio na esfera administra va, junto aos órgãos competentes, mesmo que para isso o cidadão tenha que percorrer
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longas distâncias, muitas vezes via transporte
ﬂuvial ou estrada de chão. 7
Ao mesmo tempo, os juizados especiais federais, em menos de dez anos de criação, superaram em mais de 15 vezes as primeiras projeções, ao ultrapassarem a marca de 10 milhões
de processos distribuídos, em toda Jus ça Federal, 3,5 milhões apenas na Primeira Região 8, em
razão da chama “demanda reprimida”, ao decorrente da restrição de acesso à jus ça até
então existente 9, o que levou os Juizados a perderem a capacidade de julgar com rapidez 10,
retardando a entrega efe va da prestação jurisdicional.
A saída encontrada pelos Tribunais Federais
para tentar liquidar esse problema, considerando que o quadro de servidores e juízes era insuﬁciente para atender a demanda recebida pelos
Juizados Especiais e, ao mesmo tempo, realizar
juizados i nerantes, foi reduzir o número de
i nerantes, suprimindo completamente em alguns períodos, e ins tuir mu rões de audiências
e sentenças, nos locais mais crí cos, com ampla
par cipação dos juízes e servidores11.

7

Por exemplo, quando esta candidata par cipou da jus ça i nerante em Tefé/AM, seu deslocamento até o mun icípio se deu através de colaboração da FAP/Força Aérea
Brasileira, que fez gratuitamente o transporte de toda a
equipe de trabalho, pois as únicas vias de acesso a cidade
de Tefé são o transporte aéreo, muito dispendioso, e o
ﬂuvial, que é o u lizado efe vamente pela população.
Todavia, de Tefé até Manaus, o cidadão leva 24 horas
viajando pelo Rio. Atualmente a Jus ça Federal conta com
uma Subseção Judiciária em Tefé/AM.
8
Dados fornecidos pelo Tribunal Regional Federal da 1º
Região - Veículo informa vo do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região.
9
Segundo dados fornecidos pelo Tribunal Regional Federal da 1º, os juizados recebem, principalmente, ações
voltadas a bene cios previdenciários e assistenciais, 73%
dos feitos são contra o INSS ou tem a caixa econômica
como ré. Obra citada.
10
Também segundo dados do Tribunal regional federal da
1º região, em 2007, as Varas de JEF somavam mais de 150
mil processos em Minas gerais, 80 mil no Maranhão, 70
mil no Piauí e 60 mil no Pará, o que elevou o tempo de
duração do processo de 06 para 02 anos. Obra citada.
11
Esta ar culista, por exemplo, voluntariamente já par cipou de mu rões de audiência de conciliação, instrução e
julgamento, realizando 50 audiências por dia, durante
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Assim, mais uma vez a população brasileira que
reside afastada dos grandes centros urbanos
restou colocada em segundo plano. Todavia,
não se pode mais admi r, seja a que tulo for,
que cidadãos, pelo fato de residirem em locais
distantes dos grandes centros urbanos, não tenham acesso aos bene cios que a Seguridade
Social proporciona a todos os brasileiros.
Nos úl mos anos, porém, a realização de juizados especiais i nerantes voltou a ocorrer com
maior regularidade, especialmente na área territorial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
tendo, inclusive, evoluído o seu perﬁl inicial, que
visava apenas levar os Juizados Especiais Federais para as localidades que não eram sede de
Vara Federal e a população nha diﬁculdade de
acesso à sede, para através de uma ação coopera va englobar outros órgãos públicos e ampliar, com isso, a oferta de serviços à população
atendida durante o i nerante.
Isso vem ocorrendo, por exemplo, nos Juizados
Especiais I nerantes Fluviais da Amazônia, chamado também de “I nerância Fluvial Coopera va”, que já está na sua 3ª edição 12.
As coordenações dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Para e do Amapá, com o
apoio da Coordenação dos Juizados Especiais
Federais da 1ª Região, através de parceria com a
Marinha do Brasil, Tribunal de Jus ça do Estado
do Para e Tribunal do Trabalho da 8ª Região,
oferecem à população marajoara (residentes na
uma ou duas semanas, nas seguintes localidades: Belém,
Marabá, Altamira, Castanhal (todos municípios do Pará);
Imperatriz e São Luís (ambos municípios do Maranhão) e
Salvador/BA; Goiânia/GO.
12
Na primeira edição foram atermados e julgados pela
Jus ça Federal, no período de 12 dias, 1660 proc essos. Na
segunda edição foram atermados e julgados pela Jus ça
Federal, no período de 10 dias, 1415 processos. Na terceira edição foram atermados e julgados pela Jus ça Federal, no período de 3 dias, 155 processos. A soma do incremento de renda na região, em decorrência desses
eventos, ﬁcou em aproximadamente R$ 8.850.000,00, em
razão do reconhecimento pelo Estado do direito à diversos bene cios da previdência social que eram, até então,
negados à essa população, em razão da ausência do Estado na localidade e diﬁculdade de acesso do cidadão as
Varas Federais de Belem e Macapas.
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Ilha do Marajó) um mix de serviços públicos,
que vai desde o acesso a saúde básica, fornecida
pela Marinha, no próprio Navio onde se dá a
expedição de cidadania (Navio Para) ao acesso
aos Juizados Especiais Federais, a cargo da Jus ça Federal, acesso à Jus ça do Trabalho e o
“Balcão de Cidadania”, do Tribunal de Jus ça.
A par r dessa ação conjunta, o Estado se faz
presente na Ilha do Marajó, permi ndo que a
população tenha, de fato, acesso à jus ça, com
o mização do uso dos recursos públicos e, consequentemente, mais eﬁciência, na medida em
que, diversos serviços são prestados, por diversos órgãos, com custo compar lhado.
Registre-se que os Municípios da Ilha do Marajá
estão entre os piores municípios brasileiros,
com relação ao ranking do índice de desenvolvimento humano.

2. JUSTIÇA ITINERANTE FEDERAL COMO INSTRUMENTO DA JUSTIÇA DISTRIBUTIVA PARA
CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SEGURIDADE
SOCIAL
Sabe-se que, a par r da segunda metade do
século XX, o cons tucionalismo moderno promoveu uma volta aos valores, reaproximando a
é ca e Direito, migrando da ﬁlosoﬁa para o
mundo jurídico, valores compar lhados por toda a comunidade, materializando-os em princípios, que passam a estar abrigados na Carta
Magna de um país.
Leciona Luís Roberto Barroso 13, que a novidade
das úl mas décadas não está, propriamente, na
existência de princípios e no seu eventual reconhecimento pela ordem jurídica, mas no reconhecimento de sua norma va (pós-posi vismo),
já que os princípios, vindos dos textos religiosos,
ﬁlosóﬁcos ou jusnaturalistas, de longa data que
permeiam a realidade e o imaginário do Direito.
A Cons tuição Federal de 1988 declara que a
República Federa va do Brasil, tem como um
13

BARROSO, Luís Roberto - Fundamentos Teóricos e ﬁlosóﬁcos do novo direito cons tucional brasileiro.
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dos fundamentos o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Segundo Fábio Konder Comparato 14, indica-se
nessa norma, indubitavelmente, as fontes legimadas de nossa organização polí ca, isto é, a
razão de ser de toda a organização estatal.
Para Ingo Wolfgang Sarlet 15, dignidade é a qualidade intrínseca e dis n va de casa ser humano
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sen do, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a
lhe garan r as condições existenciais mínimas
para uma vida saudável, além de propiciar e
promover sua par cipação a va e corresponsável nos des nos da própria existência e da vida
em comunhão com os demais seres humanos.

CÁRINA CÁTIA BASTOS DE SENNA

No mesmo sen do, diz-se que, enquanto a
chamada jus ça comuta va é a que se aplica
aos iguais, a jus ça social corresponderia à jus ça distribu va, aplicando-se aos desiguais.
Nesse sen do, aﬁrmam Carlos Alberto Pereira
de Castro e João Ba sta Lazarri:
“Nem sempre, como visto, houve a preocupação efe va com a proteção dos indivíduos quando a seus infortúnios. Somente
em tempos mais recentes, a par r do ﬁnal
do século XIX, a questão se tornou importante dentro da ordem jurídica do Estado”16.

Con nuam os ilustres doutrinadores, comentando Russomano17:
“O mundo contemporâneo abandonou, há
muito, os an gos conceitos da Jus ça Comuta va, pois as novas realidades sociais e
econômicas, mostraram que não basta dar a
cada um o que é seu para que a sociedade
seja justa. Na verdade, algumas vezes, é
dando a cada um o que não é seu que se
engrandece a condição humana e que se
redime a injus ça dos grandes abismos sociais”.

O respeito à dignidade humana exige um compromisso de toda a sociedade, pois somente
assim será possível assegurar a todos os brasileiros, condições existenciais mínimas.
Destarte, a dignidade da pessoa humana é a
pedra angular que sustenta todo o arcabouço
jurídico existente.
O conceito de jus ça social surge em meados do
século XIX, referindo-se às situações de desigualdade social, e deﬁne a busca de equilíbrio
entre partes desiguais, por meio da criação de
proteções, ou desigualdade de sinal contrário, a
favor dos mais fracos.
Jus ça Social é uma construção moral e polí ca
baseada na igualdade de direitos e na solidariedade cole va. Em termos de desenvolvimento, a
jus ça social é vista como cruzamento entre o
pilar econômico e o pilar social.
Enquanto a jus ça convencional é cega, a jus ça
social deve rar a venda para ver a realidade e
compensar as desigualdades que nela se produz.
14

COMPARATO, Fábio Konder -Cultura dos direitos humanos. p. 55.
15
SARLET, Ingo Wolfgang -Dignidade da pessoa humana e
direitos fundamentais na cons tuição federal de 1988.
p.62.
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Destarte, para se fazer jus ça, segundo a teoria
da jus ça distribu va, necessário se faz tratar
de forma igual os iguais e de forma desigual os
desiguais.
John Rawls18, um dos expoentes maiores desta
teoria, refere que uma decisão é é ca se conduzir a uma distribuição equita va dos bens e dos
serviços, sendo necessário para tal que se disponha de um método justo de repar ção dos
mesmos. Esse método terá por base uma imparcialidade que é garan da por aquilo que designa
por “véu da ignorância”, no qual se pressupõe
que o decisor na sua “posição original”, sem
qualquer conhecimento das diferenças existentes na sociedade, optaria por um sistema coopera vo, cujas decisões dele decorrentes, distribuiriam de modo equita vo os bene cios pelos
seus membros, sem beneﬁciar interesses par 16

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZALLI, João Ba sta
- Manual de Direito Previdenciário. p. 34.
17
RUSSOMANO, Mozard Victor apud CASTRO, Carlos
Alberto Pereira de; LAZALLI, João Ba sta – Op. cit. p. 35.
18
RAWLS, John - Uma Teoria da Jus ça. p. 42
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culares de alguns grupos, ou seja, reconhecendo
a igualdade de oportunidades e como tal proceder a algumas correções das distribuições de
bens.
Por premissa, o ﬁlósofo admite que “se a vida
natural não é justa, na vida social deve prevalecer o fair play, ou seja, o jogo limpo, jogo justo”.
Na vida social, avalia Rawls, “as desigualdades e
as injus ças decorrem, precisamente, do desrespeito das regras do jogo e do desregramento
ins tucional”.
Na obra “Uma Teoria da Jus ça” (A Theoryof
Jus ce), de 1971, Rawls defende que uma sociedade será justa se respeitar três princípios:
garan a das liberdades fundamentais para todos; igualdade equita va de oportunidades e
manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos.
O Estado Contemporâneo tem por uma das suas
caracterís cas a inclusão, no rol de direitos fundamentais, de direito à proteção quanto às conngências causadoras de uma perda, ou uma
diminuição, da condição de subsistência, a par r
da concepção de um Estado intervencionista,
capaz não só de regular, mas de garan r um
patamar necessário de direito social mínimo,
sem qual não há que se falar em vida com dignidade. Dentre os direitos sociais, encontra-se a
Seguridade Social.
João Ba sta Lazarri19 sustenta que:
O respeito à dignidade não deve ser encarado somente como um dever de abstenção
do Estado na invasão do espalho individual
de autonomia. Isto é pouco. Cabe à organização estatal criar mecanismos de proteção
do homem para que este não seja tratado
como mero instrumento econômico ou políco pelos órgãos do poder público ou por
seus semelhantes.

Completando a linha de raciocínio até aqui desenvolvida, José Claudio Monteiro de Brito Filho
pensa que o Estado não é apenas um ente constuído para materializar a organização polí ca
deﬁnida pelo povo, em determinado território,
19

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZALLI, João Ba sta.Op. Cit.p. 52.
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pois um ente não é um ﬁm em si mesmo, que
não atua como algo que só existe para seus interesses e de seus governantes. O Estado, segundo o doutrinador, “existe pela vontade da
cole vidade, para oferecer serviços (direitos)
que foram deﬁnidos como essenciais, ou seja,
para garan r e concre zar Direitos Fundamentais dentro de um determinado espaço”. 20
A Seguridade Social está insculpida na Cons tuição Federal Brasileira de 1988 21 como conjunto
integrado de ações de inicia va dos Poderes
Públicos e da sociedade, des nadas a assegurar
os direitos rela vos à saúde, à previdência e à
assistência social, tendo por obje vo a universalidade da cobertura e do atendimento.
Por saúde22, segundo a Organização Mundial da
Saúde – OMS, compreende-se o completo bem
estar sico, psíquico e social. A Previdência Social23 é seguro cole vo, contribu vo, compulsório, de organização estatal, que tem por obje vo
proporcionar proteção adequada aos trabalhadores (denominados segurados) e seus dependentes contra os chamados “riscos sociais”. Já a
Assistência Social24 busca atender os cidadãos
necessitados, promovendo sua integração e a
inclusão na vida comunitária, cons tuindo-se,
consequentemente, em fato de transformação
social.
Pelo princípio da universalidade do atendimento
se entende que todos os que vivem no território
nacional tem direito subje vo a alguma das
formas de proteção do tripé da seguridade social.
Leciona Ana Carolina Izidório Davies 25, que a
universalidade tem um signiﬁcado absoluto e
abrangente, ou seja, deve a ngir a todos incondicionalmente, independendo de condição soci20

BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de - Ações Aﬁrmavas.p. 12.
21
Art. 194, caput e inciso I, da CRFB⁄88.
22
O direito social à saúde está insculpido nos arts. 6º,
196-200, da CRFB/88
23
O Direito social à previdência social está previsto nos
arts. 6º, 201 e 202, CRFB/88.
24
O Direito social à assistência social está disciplinado nos
arts. 6º, 203 e 204, CRFB/88.
25
DAVIES, Ana Carolina Izidório - Saúde Publica e seus
limites cons tucionais. p. 53.
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al ou qualquer outro pré-requisito contraprestacional. O público alvo é toda a população.

àqueles que dispõem de menos recursos, pois
que dela mais necessitam.

Para Rosa Elena Bosio, traduçã o de Marisa Ferreira dos Santos26:

Nesta linha também, Ronald Dworkin27 ensina
que:

“Desse ponto de vista, o princípio indica que
deve-se proteger todas as pessoas, que toda
a comunidade deve estar amparada pelo
sistema. Toda pessoa, sem discriminação
por causa de sua nacionalidade, idade, raça,
po de a vidade que exerce e renda, tem
direito à cobertura de suas con ngências. É
denominado de universalidade porque a
disciplina se expande ou estende a cobertura das diferentes con ngências à maior
quan dade de pessoas possível. (...) A seguridade vai desbordando da restrição clássica, já que a necessidade da cobertura das
con ngências não se admite como priva va
de certas categorias sociais, mas sim, como
um direito que deve ser estendido aos assalariados e, ﬁnalmente, ao conjunto da população, sem nenhum po de exclusão”.

“(...) a ins tuição de direitos (...) não é um
presente de Deus, ou um an go ritual ou
um esporte nacional. É uma prá ca complexa e trabalhosa que torna o trabalho do governo de assegurar os bene cios gerais mais
di ceis e custoso (...). Qualquer um que pretende levar os direitos a sério deve aceitar,
no mínimo, uma ou ambas importantes
idéias: a primeira é a vaga mais poderosa
idéia da dignidade humana. Essa idéia (...)
supõe que há maneiras de tratar uma pessoa que são inconsistentes com o reconhecimento desta como membro pleno da comunidade humana (...) os membros mais
fracos de uma comunidade polí ca têm a
faculdade de receber a mesma importância
e respeito dos seus governos que os membros mais poderosos asseguram para si próprios”.

Em um estado Social, o princípio da igualdade
deve estar direcionado fundamentalmente à
redução das desigualdades. Na área da Seguridade Social, em par cular, deve -se atender prioritariamente à população que se encontra em
situação de maior vulnerabilidade biopsicossocial, uma vez que estão sujeitas às carências
básicas, como a mínima instrução necessária
para buscar seus direitos em face do Estado.
Assim, a jus ça social se veriﬁca na melhor distribuição de riquezas pelos membros da sociedade. Obje va-se dar àqueles que mais carecem
as necessidades mínimas de sobrevivência. Esse
po de jus ça vai u lizar, nessa redistribuição,
os critérios de necessidades em relação àqueles
que precisam ser ajudados e de capacidade, em
relação àqueles que poderão contribuir mais
para que tal redistribuição possa ser feita.
Em uma verdadeira democracia liberal e justa,
os que têm maior poder aquisi vo devem ser
atendidos pelo Estado em segundo plano, pois
possuem recursos para se auto-sustentar, devendo a ação social prioritária ser dedicada

Todavia, o princípio da universalidade, por si só,
não é capaz de garan r que toda a população
tenha acesso à Seguridade Social. O Estado Democrá co de Direito impões que deve-se prevalecer uma democracia social e justa, como consequência, a população de maior vulnerabilidade deve ser atendida prioritariamente, o que
não signiﬁca expurgar tal direito dos menos vulneráveis, apenas imperioso que o sistema priorize atendimentos em uma ó ca de equidade e
jus ça social.
Dworkin, a par r da década de 80, engajou-se
no pro cuo debate suscitado pela população da
Teoria da Jus ça de John Rawls, defendendo
que a igualdade que os governantes devem assegurar aos indivíduos é a igualdade de consideração, que ele denominou virtude soberana. Por
outro lado, entende o jusﬁlósofo que, por igualdade de consideração deve-se compreender a
igualdade de recursos, nunca a igualdade de
bem-estar, em razão das limitações do conceito
de bem-estar28.
27

26

BOSIO, Rosa Elena - Lineamentos básicos de seguridade social. p.16.
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DWORKIN, Ronald - A virtude soberana, A teoria e a
prá ca da Igualdade. p.227.
28
Ele convence-se, por exemplo, de que o governo não
deve garan r que toda pessoa seja igualmente bem suce-
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Para a teoria de jus ça desenvolvida por Dworkin29, duas ideias desempenham um papel fundamental: a ideia de escolha e de responsabilidade. Portanto, sua teoria parte do pressuposto
de que as pessoas são responsáveis pelas escolhas que fazem em suas vidas, mas essa premissa não é suﬁciente para prover a sua concepção.
Por isso, Dworkin pressupõe também que os
atributos naturais – de inteligência e talentos –
são moralmente arbitrários e, por isso, devem
sur r efeitos sobre a distribuição dos recursos
na sociedade.
Assim, uma vez que a igualdade se traduz nos
recursos de que as pessoas dispõem para realizar suas escolhas e não no bem-estar que elas
possivelmente poderiam alcanças com esses
recursos, os governos devem prover uma igualdade material para todos, tendo a obrigação
polí ca de tratar a vida de cada pessoa como
tendo uma importância igual.
Por outro lado, sustenta Dworkin que a distribuição igualitária de recursos deve se dar ex
ante, posicionando igualmente as pessoas em
face às decisões econômicas e as con ngências
que limitam essas decisões, a ﬁm de que efe vamente possam ser responsabilizadas por suas
escolhas.
Lecionada Dworkin30:
“A preocupação igual exige, de fato, que
uma comunidade compense de alguma maneira a má sorte. Mas necessitamos de uma
compreensão da compensação que seja
compa vel com o respeito correto pela responsabilidade individual e, portanto, temos
de procurar uma abordagem ex ante. Esta,
como aﬁrmei, visa posicionar igualmente as
pessoas face às decisões econômicas e às
con ngências que limitam essas decisões”.

CÁRINA CÁTIA BASTOS DE SENNA

O direito de acesso à Jus ça traduz-se numa das
maiores conquistas do Estado Democrá co de
Direito. Manifesta-se pela inafastável prerrogava que é assegurada a todo cidadão de provocar a atuação do Poder Judiciário para a defesa
de um direito.
A Carta Magna Brasileira proclamou, no art. 5º,
XXXV, a garan a da inafastabilidade da jurisdição, proibindo, consequentemente, qualquer lei
ou ato limitar o acesso ao Judiciário.
Gilmar Ferreira Mendes 31 ensina que “esse disposi vo cons tucional trás, de forma clara e
inequívoca, a consagração da tutela judicial efeva, que garante a proteção judicial contra lesão ou ameaça de direito”.
O direito em comento somente estará efe vamente concre zado quando todos os cidadãos
verem acesso a Jus ça.
Aﬁrma Dirley da Cunha32, que uma das mais
importantes providências adotadas pela Cons tuição para viabilizar o acesso à jus ça foi a previsão dos juizados Especiais, com competência
para processar e julgar causas de pequeno valor
e menor complexidade.
Os Juízes Federais, que voluntariamente atuam
em juizados i nerantes33, constatam a felicidade
nos rostos dos cidadãos que, pela primeira vez,
embora muitos já contem com mais de 60 anos
de idade, efe vamente tem acesso à Seguridade
Social, seja porque saem da audiência com o
direito à aposentadoria por idade ou por invalidez, reconhecido pelo Estado, seja porque passam a receber o bene cio de prestação con nuada da assistência social, consistente no pagamento mensal de um salário mínimo ao necessitado idoso ou deﬁciente ou porque lhes são
31

dida em realizar suas preferências sobre a própria vida e
circunstâncias. Argumenta também, que o governo não
deve garan r que toda pessoa sinta-se igualmente bemsucedida em perseguir uma vida valiosa.
29
Dworkin u lizou recurso semelhante ao u lizado, por
exemplo, por John Rawls, criando uma situação hipoté ca: um leilão a ser realizado em uma ilha deserta, cujos
habitantes desejam realizar uma divisão justa dos recursos.
30
DWORKIN, Ronald - Jus ça para Ouriços. p. 367-368.
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MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Már res.
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet - Curso de Direito Cons tucional. p.412.
32
CUNHA JR. Dirley -Curso de Direito Cons tucional. p.
702.
33
Juizados I nerantes nos municípios de Tefé, Borba e
Humaitá, todos do estado do Amazonas; Juizados I nerantes nos municípios de Mocajuba e Cametá, ambos do
Pará; Juizado I nerante no município de Governador
Nunes Freire/MA; Juizado I nerante nos municípios de
Araguaia e Tocan nópolis, ambos no estado do Tocan s.
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disponibilizado um tratamento médico custeado
pelo Sistema Único de Saúde – SUS – fora do seu
domicílio34.
A exposição de mo vos a Emenda Cons tucional nº 45, assim se manifesta acerca da criação
dos juizados i nerantes:
(...) Uma das facetas mais relevantes dos Juizados Especiais está no reconhecimento de
direito de populações tradicionalmente esquecidas e sem informação quanto às leis.
Nesse âmbito, merece destaque a atuação
dos Juizados I nerantes. Os signatários assumem o compromisso de apoiar o Superior
Tribunal de Jus ça, os Tribunais Regionais
Federais e os Tribunais de Jus ça para que
os juizados I nerantes possam ter con nuidade, especialmente nas cidades mais afastadas dos centros urbanos e com menor Índice de Desenvolvimento Humano.

3. CONCLUSÃO
Observa-se, portanto, que a jus ça i nerante
federal cons tui um mecanismo eﬁcaz de inclusão social e jus ça distribu va para concre zação do direito à Seguridade Social.
A superação dos entraves atualmente existentes
para o funcionamento efe vo dos Juizados I nerantes é condição sine qua non para efe vo
acesso da população que reside afastado dos
grandes centros à Seguridade Social, através do
Estado-juiz, ao lado da implementação de polí cas sociais que assegurem melhores condições
de vida a população que reside afastada dos
grandes centros, entre elas, maior par cipação
do Estado nessas localidades, a ser implementada pelo Estado-administrador, mo vo pelo qual
tal estudo se torna de singular signiﬁcância para
os operadores do direito e para aqueles que,
reves dos do poder de julgar devem colocar-se

34

Embora seja assegurado por lei o direito de realizar
tratamento médico custeado pelo SUS, nele compreendido o pagamento de diária, a ser u lizada para tran sporte,
alimentação e hospedagem, quando em sua localidade o
SUS não oferece o tratamento médico adequado para sua
enfermidade, muitos cidadão não conseguem efe vamente usufruir desse direito porque o estado sempre
alega que acabou a disponibilidade orçamentária.
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sempre de forma a prestar garan as às de terminações Cons tucionais.
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ARTIGO
Os Parâmetros de Análise do Controle de Convencionalidade: o que é o Bloco de Convencionalidade?
Por Paulo Máximo de Castro Cabacinha¹

INTRODUÇÃO1
O presente ar go tem por ﬁm analisar as principais caracterís cas do chamado controle de
convencionalidade, enfa zando as fontes norma vas que compõem o chamado bloco de
convencionalidade, à luz da jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte-IDH).
O estudo do tema se mostra relevante em razão
da oitava condenação do Brasil pela Corte IDH
(Caso Herzog e outros vs. Brasil), ocorrida em
março de 2018, em uma situação de fundo que
o país já nha sido condenado anteriormente (a
incompa bilidade da lei de anis a brasileira
com a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH))2.
Para tanto, buscar-se-á, através de revisão doutrinária e jurisprudencial, conceituar o ins tuto
do controle de convencionalidade, explicitando,
com base na jurisprudência da Corte-IDH, quem
tem a obrigação de realiza-lo, o momento de
sua realização, os modelos adotados em relação
ao controle de convencionalidade repressivo
jurisdicional, para, por ﬁm, explicitar as normas
que devem servir como parâmetro para a análise de conformidade do controle de convencionalidade, isto é, o chamado bloco de convencionalidade.

1

Mestrando da Universidade Federal do Pará. Pós graduado em Direito Internacional e Estudos Diplomá cos
pelo CEDIN - Centro de Direito Internacional e Faculdades
Milton Campos/MG. Juiz Federal lotado na 3ª Relatoria da
1ª Turma Recursal das Seções Judiciárias do Amapá e
Pará. Professor de Direito Cons tucional na Faculdade
Estácio de Belém.
2
Caso Gomes Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil – sentença de 24 de novembro de 2010.
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1.
Noções iniciais sobre o controle de convencionalidade - nomenclatura e conceito:
O desenvolvimento inicial da teoria do controle
de convencionalidade, feito pela Corte-IDH,
pressupõe um modelo cons tucionalista internacional3, e, por isso, o estudo do tema, feito de
forma comparada com o controle de cons tucionalidade, se torna mais compreensível.
O termo controle de convencionalidade surgiu
na França, na década de 70, quando o Conselho
Cons tucional ﬁrmou sua incompetência para
analisar a compa bilidade das leis internas com
tratados ra ﬁcados pelo Estado francês, p or não
se tratar de um controle de cons tucionalidade4. A expressão foi u lizada pela primeira vez
pela Corte-IDH no julgamento do Caso Myrna
Mack Chang vs. Guatemala5, em 25.11.2003,
relatado pelo juiz Sérgio Garcia Ramírez. No

3

Para maior aprofundamento sobre o tema vide:
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do estado Nacional. São Paulo: Mar ns
Fontes, 2002, ps. 53-65; e PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito cons tucional internacional. 14. ed. rev.
e atual. São Paulo: 2013.
4
Vide: NETO, José de Souza Alves. Direitos fundamentais e controle de convencionalidade. Jus Navigandi,
Teresina, ano 16, n. 2899, 9 jun. 2011. Disponível em:
<h p://jus.com.br/revista/texto/19300>). Acesso em:
9.1.2017; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3ª. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.
88. e GOMES, Lucas Medeiros. Controle de convencionalidade no sistema interamericano. Revista Jus Navigan di,
Teresina, ano 17, n. 3329, 12 ago. 2012. Disponível em:
<h p://jus.com.br/ar gos/22364>. Acesso em: 9.1.2017.
5
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia
de 25.11. 2003. (Mérito, Reparações e Custas).
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julgamento do Caso Tibi vs. Ecuador6, no ano
seguinte, avançou-se na construção do ins tuto,
apontando-se o papel das cortes nacionais e da
Corte-IDH. Contudo, foi em 2006, na sentença
do Caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile7
que a Corte desenvolveu suas linhas mestras.
É comum na doutrina pátria conceituar o controle de convencionalidade como análise de
compa bilidade entre normas internas (ou nacionais) com os tratados de direitos humanos 8.
Não obstante sua difusão, a deﬁnição apresentada está aquém do real alcance da teoria do
controle de convencionalidade desenvolvida
pela jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (Corte-IDH) e pela doutrina.
Ela reﬂete a adoção de uma teoria posi vista,
monista e formalista. Posi vista por adotar como fonte do Direito Internacional apenas os
tratados internacionais de direitos humanos.
Monista, por pressupor um único ordenamento
jurídico e, com isso a possibilidade de conﬂito
entre as normas internas e internacionais. Formalista, por solucionar as an nomias norma vas por um critério de validade formal hierárquico9, isto é, por considerar apenas um critério
hierárquico norma vo entre as convenções de

6

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7.9. 2004. (Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas).
7
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y outros vs. Chile. Sentencia de 06.09.2006 (Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas).
8
Tal como o faz Valerio Mazzuoli ao conceituar o
ins tuto nos seguintes termos: "Falar em controle da
convencionalidade signiﬁca falar em compa bilidade
ver cal material das normas do direito interno com as
convenções internacionais de direitos humanos em vigor
no país. Signiﬁca, também falar em especialmente em
técnica judicial (tanto internacional como interna) de
compa bilização ver cal das leis com tais preceitos internacionais de direitos humanos". (MAZZUOLI, Valerio de
Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das
leis. 3ª. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013, p. 25).
9
No mesmo sen do: CONCI, Luiz Guilherme Ancaro. O controle de convencionalidade como parte de um
cons tucionalismo transacional fundado na pessoa humana. in: Revista de Processo: RePro, v. 39, n. 323, jun.
2014.
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direitos humanos e as normas nacionais10, deixando de lado o conteúdo das referidas normas.
Ademais, esse conceito omite o papel das demais fontes do Direito Internacional Público,
como a jurisprudência internacional, integrantes
do chamado "bloco" ou "parâmetro" de convencionalidade.
Por isso, parafraseando Jorge Miranda (em explicação da noção de cons tucionalidade), é
possível aﬁrmar que a convencionalidade designa um conceito relacional. Uma relação entre
uma coisa (as normas internacionais de proteção dos direitos humanos) e outra coisa (um
comportamento), que está ou não conforme,
que cabe ou não no seu sen do, que tem neles
ou não sua base11.
Trata-se de uma relação norma va e valora va,
que pode abarcar comportamentos comissivos e
omissivos. Assim, apesar de ins n vamente se
pensar que o controle de convencionalidade é
feito por meio da aferição de compa bilidade
de normas, tal raciocínio está parcialmente correto. A questão analisada pode implicar na responsabilização do Estado por uma situação inconvencional gerada pela ausência de uma
norma interna de proteção dos direitos humanos ou ante a constatação de uma norma existente protege insuﬁcientemente um direito.
Portanto, um conceito abrangente de controle
de convencionalidade seria o de análise de
compa bilidade de uma conduta (comissiva ou
omissiva) com as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH).
Destaca-se, ainda que, apesar de o termo "controle de convencionalidade" ser u lizado predominantemente no Sistema Interamericano de
Direitos Humanos (SIDH), ele corresponde a
uma mera designação. É um nome dado à análi10

Nesse ponto, apesar de haver controvérsia sobre
a posição hierárquica do tratado de direitos humanos
(supracons tucional, cons tucional ou supralegal), o que
importa é critério eminentemente formal para a solução
de an nomia entre as normas.
11
MIRANDA, Jorge. Manual de direito cons tucional - Tomo VI. 4ª ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 9.
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se de compa bilidade de atos com as normas
internacionais de proteção dos direitos humanos. Sua prá ca não se restringe ao SIDH ou
apenas à Corte-IDH. Uma nomenclatura diversa,
ou mesmoa ausência de uma designação especíﬁca a essa técnica em outro sistema, não signiﬁca que eles não façam o que aqui se chama controle de convencionalidade.

2.
Aspectos subje vos – quem deve realizar o controle de convencionalidade?
Nos países que integram o SIDH, o controle de
convencionalidade pode ser feito em dois níveis,
internacional e nacional, não havendo um plano
supranacional, tal qual ocorre com os países
europeus que integram a União Europeia 12-e-13.
No plano internacional coexistem dois sistemas
de proteção especíﬁca de direitos humanos,
classiﬁcados por seu âmbito geográﬁco: o global
e o regional.

12

No mesmo sen do: URUEÑA, René. Proteção
Mul nível dos Direitos Humanos na América La na?
Oportunidades, Desaﬁos e Riscos. In: GALINDO, George
Rodrigo Bandeira, URUEÑA, René e PÉREZ Aida. Coord.
Proteção Mul nível dos Direitos Humanos. Manual. DHES.
Red de Direitos Humanos e Educação Superior. Encontrado
em:
h ps://www.upf.edu/dhesalfa/_pdf/PMDH_Manual_portugues.pdf. Acessado em
11.1.2017.p. 16.
13
Em sen do contrário Sérgio García Ramírez, para
quem o controle de convencionalidade externo recai em
um tribunal supranacional chamando a exercer o confronto entre atos domés cos e disposições convencionais,
com o propósito de apreciar a compa bilidade entre eles
com base no império do Direito Internacional dos Direitos
Humanos (RAMÍREZ, Sergio García. El control judicial
interno de convencionalidad. in: Rev. IUS vol.5 no.28 Puebla jul./dic. 2011. p. 213.
Encontrado em:
<h p://www.corteidh.or.cr/tablas/r27771.pdf>).
BELAUNDE, Domingo García e MANGHEGO, José Felix Palomino. El control de convencionalidad nel Perú. in: MAZZUOLI, Valerio de Olivera e MARINONI, Luiz Guilherme.
Controle de Convencionalidade: um panorama la noamericano: Brasil, Argen na, Chile, México, Peru, Uruguai.
1. ed. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013, p. 663; e GARCÍA,
Hernán Alejandro Olano. Teoría del control de convencionalidad. in: Estudios Cons tucionales, Año 14, nº 1, 2016.
p. 64).
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Ainda concernente ao nível externo, é possível
que normas de direitos humanos sejam u lizadas como paradigma de controle de condutas
por mecanismos que não detenham competência exclusiva relacionada aos direitos humanos.
No Caso A. S. Diallo (Guiné vs. R. D. Congo), a
Corte Internacional de Jus ça (CIJ), declarou a
responsabilização internacional de um Estado
u lizando como paradigma as disposições de
tratados de direitos humanos (o Pacto de Direitos Civis e Polí cos de 1966 e a Carta Africana
de Direitos Humanos e dos Povos de 1981) 14.
O controle de convencionalidade, em âmbito
internacional, pode ser feito por órgãos de natureza polí ca, judicial e quase-judicial. No âmbito
da Organização dos Estados Americanos (OEA) o
controle de natureza polí ca é exercido pela
Assembleia Geral da organização, que, nos termos dos ar gos 53 e 54, é órgão detentor de
competência para decidir a ação e as polí cas
da Organização e propor sanções cole vas pelo
descumprimento dos preceitos da OEA15. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) é o órgão no SIDH com natureza quasejudicial com competência de recebimento de
pe cionamento individual tanto pelo sistema da
Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH) quanto da Carta da Carta da OEA (em
relação aos Estados que não ﬁrmaram a CADH
ou reconheceram a competência contenciosa da
Corte-IDH). A Corte Interamericana de Direitos
Humanos, por sua vez, é o órgão jurisdicional do
sistema.
Já em âmbito interno ou nacional, o controle de
convencionalidade deve ser feito por todas as

14

Corte Internacional de Jus ça. Ahmadou Sadio
Diallo (República da Guinea vs. República Democrá ca do
Congo). Sentença de 30.11.2010.
15
André de Carvalho Ramos (ob. cit., p. 204) destaca que esse poder da Assembleia Geral da OEA é implícito
e não explícito, o que diﬁculta o órgão, que é intergovernamental, ter uma atuação contundente. Apesar disso, é
possível citar como exemplo de atuação em prol da defesa dos direitos humanos a Resolução nº 1/91, que suspendeu as relações econômicas, ﬁnanceiras e comerciais
dos países membros da OEA com o Hai , em função do
golpe militar contra o Presidente Jean Bertrand Aris de,
em 29 de setembro de 1991.
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autoridades do Estado16, conforme destacado
pela Corte-IDH no julgamento do Caso Cabrera
García e Mon el Flores vs. México:
Este Tribunal estabeleceu em sua jurisprudência que é consciente de que as autoridades internas estão sujeitas ao império da lei e,
por isso, estão obrigadas a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Porém, quando um Estado é parte de um tratado internacional como a Convenção Americana, todos seus órgãos, incluídos seus juízes,
também estão subme dos àquele, o que os
obriga a velá-lo por que os efeitos das disposições da Convenção não se vêem diminuídas
pela aplicação de normas contrárias ao seu
objeto e ﬁm. (Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Cabrera García e Mon el
Flores vs. México (Exceção Preliminar, Mérito,
Reparações e Custas). Sentença de
26.11.2010).

Importante destacar que os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos têm
como norma de coordenação entre os níveis do
controle o princípio da subsidiariedade. Por ele
reconhece-se o dever primário do Estado em
prevenir ou constatar e reparar violações de
direitos humanos sob sua jurisdição17.Apenas
quando o Estado não se desincumbe de seus
deveres, pode ser invocada a proteção internacional. Por isso, aﬁrma-se que os sistemas inter16

Sobre o tema, a própria jurisprudência da CorteIDH não é pacíﬁca. Karlos A. Cas lla Juárez, em pesquisa à
jurisprudência do órgão, realizada nos anos de 2006 a
2016, constatou que em 11 casos, a Corte-IDH apontou
como autoridades nacionais des nadas a realizarem o
controle seriam os juízes e órgãos vinculados da administração da Jus ça em todos seus níveis; em 10 casos, o
Poder Judiciário; em 2 casos, todos os órgãos do estados,
incluídos seus juízes e demais órgãos vinculados à administração da jus ça; em 2 casos, todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto. Contudo, considerando o
conceito amplo de controle de convencionalidade defende-se a posição também mais ampliada de quem deverá
realiza-lo. Sobre o tema vide: NETO BASTOS, Cláudio
Cerqueira. A doutrina do controle de convencionalidade
desenvolvida pela Corte Interamernicana de Direitos Humanos à luz do Direito Internacional geral; e JUÁREZ,
Karlos A. Cas lla. Controle de convencionalidad interamericano: uma mera aplicación del derecho internacional. In:
Revista Derecho del Estado. Nº 33, 2014, pp 149-172.
17
RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013,
p. 74.
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nacionais de proteção dos direitos humanos são
coadjuvantes ou complementares 18 e não uma
quarta instância. Outra não foi a conclusão da
Corte-IDH, no julgamento do Caso Rodríguez
Vera e outros (Desaparecidos do Palácio da Jusça) Vs. Colômbia:
Este Tribunal ressalta que a jurisdição internacional tem caráter coadjuvante e complementar e não desempenha funções de tribunal de “quarta instância”. Adicionalmente, recorda que, a diferença de um tribunal penal,
para estabelecer que se houve uma violação
aos direitos contemplados na Convenção, não
é necessário que se prove a responsabilidade
do Estado além de toda dúvida razoável ou
que se iden ﬁque individualmente os agentes
os quais se atribuem os fatos violado. [...] A
Corte deve aplicar uma valoração da prova
que tenha em conta a gravidade e a atribuição de responsabilidade internacional a um
Estado e que, sem prejuízo disso, seja capaz
de criar a convicção de verdade dos fatos alegados. (tradução nossa) (Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Cabrera García
e Mon el Flores vs. México (Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas). Sentença
de 26.11.2010).

3.
Momento de realização do controle de
convencionalidade:
Considerando o momento de realização, é possível que o controle de convencionalidade norma vo seja preven vo ou repressivo.
O controle preven vo ou prévio 19 ocorre antes
da entrada em vigor da norma nacional inconvencional. Considerando a realidade brasileira,
ele pode ser feito pelo Poder Legisla vo quando
das discussões na Comissão de Cons tuição e
Jus ça ou na Comissão de Direitos Humanos, da
18

TEREZO, Cris na Figueiredo: Sistema interamericano de direitos humanos: pela defesa dos direitos
econômicos, sociais e culturais. 1 ed. – Curi ba: Appris,
2014, p. 215. No mesmo sen do: MAZZUOLI, Valerio de
Oliveira, 2003, p. 93.
19
Parafraseando a nomenclatura u lizada por Luís
Roberto Barroso in: BARROSO, L uís Roberto. O controle
de Cons tucionalidade no Direito Brasileiro: exposição
sistemá ca da doutrina e análise crí ca da jurisprudência.
5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 67.
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Câmara ou do Senado, no momento da apreciação de proposições norma vas. Pelo Poder Execu vo, como fundamento de veto de proposta
de lei, pelo Presidente da República. Pelo Poder
Judiciário, em sede de mandado de segurança, a
ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob
o fundamento, por exemplo, de que a proposta
de lei tende a abolir cláusula pétrea (CF, art. 60,
§ 4º)20.
O controle repressivo, sucessivo ou a posteriori21 é realizado, de regra, pelo Poder Judiciário,
mas pode ser feito pelo Poder Legisla vo, através da sustação de atos do Execu vo sob o fundamento de abuso no exercício do poder regulamentar (CF, art. 49). Quanto ao Poder Execu vo, não há norma que fundamente o exercício
do controle repressivo 22.
No plano internacional não há dúvidas sobre a
possibilidade do controle repressivo. Contudo,
quanto à possibilidade do controle preven vo a
20

Aplicado analogicamente a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no MS 20257, Relator: Min.
Décio Miranda, Relator p/ Acórdão: Min. Moreira Alves,
Tribunal Pleno, julgado em 08/10/1980, DJ 27-02-1981
PP-01304 Ement vol-01201-02 PP-00312 RTJ vol-00099-03
PP-01031; MS 23047 MC, Relator(a): Min. Sepúlveda
Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1998, DJ 1411-2003 pp-00014 Ement vol-02132-13 pp-02552; MS
21303 AgR, Relator(a): Min. Octavio Gallo , Tribunal
Pleno, julgado em 19/06/1991, DJ 02-08-1991 PP-09917
Ement vol-01627-01 pp-00061 RTJ vol-00139-03 pp00783; MS 34063 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, processo eletrônico
DJe-212 divulg 04-10-2016 public 05-10-2016. Em sen do
contrário: MS 32033, Relator(a): Min. Gilmar Mendes,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, processo eletrônico DJe-033
divulg 17-02-2014 public 18-02-2014 RTJ vol-00227-01 pp00330.
21
BARROSO, Luís Roberto. ob. cit., p. 68.
22
Luís Roberto Barroso (ob. cit., p. 68), analisando a
teoria do controle de cons tucionalidade, defende a possibilidade de recusa direta do Execu vo na aplicação de
norma considerada por ele incons tucional. Contudo, não
obstante os ensinamentos do autor, ao Poder Execu vo
foram postos diversos instrumentos para que os órgãos
competentes exerçam o controle repressivo, sustando a
aplicação da norma incons tucional, mo vo pelo qual
uma recusa direta não está pautada em um argumento
jurídico ﬁrme. Considerando a impossibilidade desse expediente em relação ao controle de cons tucionalidade, a
mesma lógica vale para o controle de convencionalidade.
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questão se mostra controversa, principalmente
em função da competência consul va da CorteIDH.
Para Valerio Mazzuoli, a Corte, em sua competência consul va não controla a convencionalidade de uma norma ou ato administra vo interno de um Estado, mas sim "afere a convencionalidade". A dis nção entre controle e aferição
seria a de que o primeiro traz efeitos jurídicos
vinculantes e a segunda não. No âmbito interno,
o resultado de um controle prévio de cons tucionalidade ou convencionalidade realizado pelo
Legisla vo seria a não aprovação da proposta
legisla va. Isso não ocorreria nos casos de manifestação da Corte-IDH em sua competência consul va, pois os pareceres não teriam força vinculante perante os Estados-partes23.
Não obstante tais ponderações, há de se dis nguir a técnica de avaliação de compa bilidade,
com seus efeitos. Uma proposta de lei aprovada
pelas duas casas do Congresso Nacional pode
ser vetada pelo Presidente da República, sob a
jus ﬁca va de padecer de um vício de inconvencionalidade ou incons tucionalidade. O fato
de a segunda análise ter o resultado de impedir
que a proposta de lei seja promulgada não re ra
o fato dessa mesma proposta ter tramitado pelas duas casas, sendo analisada pelas respec vas
comissões e plenários. O controle não está vinculado ao seu resultado. Não é porque as CCJs
concluíram que uma proposta legisla va é constucional (ou convencional) que o seu controle
de constitucionalidade ou convencionalidade
não tenha sido feito. Aﬁnal, fazendo um paralelismo com o controle judicial repressivo, a existência da Ação Direita de Cons tucionalidade
tem por ﬁm atestar a cons tucionalidade de
uma norma já promulgada. Em outras palavras,
trata-se de uma ação que busca reforçar todo o
trâmite de uma lei e todos os controles de constucionalidade feitos no decorrer de sua tramitação.
O Ar go 64 da CADH dispõe sobre a competência voluntária da Corte-IDH:

23

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, ob. cit., p. 106.
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Ar go 64
1. Os Estados-membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação
desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos
nos Estados americanos. Também poderão
consultá-la, no que lhes compete, os órgãos
enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada
pelo Protocolo de Buenos Aires.
2. A Corte, a pedido de um Estado-membro
da Organização, poderá emi r pareceres sobre a compa bilidade entre qualquer de suas
leis internas e os mencionados instrumentos
internacionais.

Da leitura do disposi vo veriﬁca-se a possibilidade de três pos de consultas à Corte: que se
referem à interpretação da CADH; que se referem a interpretação de outros tratados de proteção dos direitos humanos nos Estados americanos; e sobre a compa bilidade deuma lei interna do Estado-parte "autor" da consulta com
os tratados de direitos humanos.
A consulta baseada no Ar go 64.2, nada mais é
do que um controle de convencionalidade posterior. O resultado da consulta pode atestar a
incompa bilidade de uma norma já em vigor em
relação à CADH ou outro tratado de proteção
dos direitos humanos. Na Opinião Consul va nº
5/8524, por exemplo, a Corte-IDH considerou
que a Lei nº 4.420 da Costa Rica violava a Convenção, ao exigir de jornalistas diploma universitário e ﬁliação ao Conselho Proﬁssional dos Jornalistas.
Por outro lado, nada impede que uma consulta
feita com base no Ar go 64.1 oportunize a Corte-IDH realizar um controle prévio de convencionalidade. A Opinião Consul va nº 3/83 da Corte-IDH é um exemplo disso 25.A CIDH consultou a
24

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. A ﬁliação obrigatória de repórteres (Arts. 13 y 29
Convenção Americana de Direitos Humanos). Opinião
Consul va OC-5/85 de 13 de novembro de 1985.
25
Assim como ocorrido na opinião consul va nº
12/91 em que a Costa Rica ques onou a Corte-IDH sobre
a compa bilidade de um projeto de lei com as normas da
CADH.
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Corte sobre a possibilidade de os Estados instaurarem a pena de morte a delitos que a reprimenda não era prevista no momento da entrada em vigor da CADH. A Corte entendeu que
os Ar go 4.2 e 4.3 da Convenção Americana
ﬁxam um limite deﬁni vo à imposição da pena
de morte, através de um processo progressivo e
irreversível des nado a ser cumprido por todos
os países que ainda não a tenham abolido26.
Portanto, apesar de não ter sido suprimida, a
pena de morte não pode ser expandida, sendo
ainda proibido seu restabelecimento. Também
não seria possível a um Estado formular uma
reserva ao disposi vo. Aﬁnal, se o direito à vida,
previsto no Ar go 4 da Convenção, não pode ser
suspenso em caso de guerra, de perigo público,
ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, por força
do Ar go 27.2 da CADH, eventual reserva que
venha a incluir o disposi vo seria incompa vel
com o objeto e ﬁnalidade do tratado, o que é
vedado pelo ar go 75 da Convenção.
Apesar de a Corte-IDH tenha se manifestado na
Opinião Consul va nº 1/82 que "os pareceres
não têm o mesmo efeito vinculante que se reconhece para suas sentenças em matéria contenciosa"27, o resultado da Opinião Consul va nº
14/94 foi que a promulgação de uma lei manifestamente contrária às obrigações de um Estado-parte na Convenção cons tui uma violação
desta e, caso a lei violadora afete direitos de
indivíduos determinados é possível a responsabilização internacional do Estado em questão.
Ademais, se a aplicação da lei cons tuir um fato
piﬁcado como crime internacional, seria possível a responsabilização não apenas do Estado
como também de seus agentes28.

26

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Restrições à pena de morte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenção Americana de Direitos Humanos). Opinião Consul va
OC-3/83 de 8.9.1983.
27
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. "Outros tratados" Objeto da função consul va da
Corte (Art. 64 Convenção Americana de Direitos Humanos).Opinião Consul va OC-1/82 de 24.9.1982.
28
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Responsabilidade internacional pela publicação e
aplicação de leis violadoras da Convenção (Arts. 1 e 2
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Aqui são necessárias algumas ponderações. O
teor da consulta na OP 1/82 referia-se a amplitude dos tratados internacionais de direitos
humanos que poderiam ser interpretados pela
Corte, conforme a segunda parte do Ar go 64.1
da CADH. Já o pano de fundo da OP 14/94 refere-se a lei promulgada pelo Peru ins tuindo a
pena de morte, mesmo após a Corte-IDH já ter
se manifestado sobre a impossibilidade dos Estados-parte da Convenção de fazê-lo, quando do
parecer da OC 3/83.

[...] Quando o poder de controlar a cons tucionalidade é distribuído aos órgãos do Poder
Judiciário diante de todo e qualquer caso, o
controle de cons tucionalidade pode e deve
ser feito por todos os órgãos judiciais, mas
nas formas incidental e concreta. Contudo,
nada impede que, no mesmo sistema em que
se dá competência para o controle judicial da
cons tucionalidade em face de qualquer caso, outorgue-se à Suprema Corte competência para realizar o controle de cons tucionalidade na forma principal, mediante ações diretas a ela endereçadas.

Portanto, no primeiro caso, é compreensível a
análise da Corte, pois o objeto de interpretação
não se resume à CADH ou a um tratado regional
de proteção aos direitos humanos. Já no segundo caso, a situação é dis nta. No seio da OC
3/83 a Corte-IDH ﬁxou o alcance e conteúdo29
do Ar go 4 da CADH. Ao fazê-lo cabem aos Estados-parte da Convenção, adotar as medidas
legisla vas ou de outra natureza para efe var o
direito, nos termos do Ar go 2º da Convenção e
reaﬁrmado na OC 14/94.

Bem vistas as coisas, portanto, os sistemas difuso e concentrado cons tuem abstrações
que apenas podem ser separadas, e assim ter
validade conceitual, quando se apresentam
autonomamente. Se o controle de cons tucionalidade é deferido aos juízes em face de
todo e qualquer caso, inexis ndo previsão de
via direta, o controle é difuso, porém, note -se
bem, incidental. De outra parte, se o controle
é conservado nas mãos da Corte Cons tucional, como no sistema austríaco pré 1929, o
controle é concentrado, mas sublinhe-se,
exercido na forma principal. (MARINONI, Luiz
Guilherme. in.: SARLET, Ingo Wolfgang,
MARINONI Luiz Guilherme e MITIDIERO,
Daniel. Curso de direito cons tucional. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
774)

Em relação ao controle de convencionalidade
judicial repressivo, é possível dis nguir os modelos difuso e concentrado de controle.
Sabe-se que a posição dominante na doutrina
brasileira é a de que o controle de cons tucionalidade no sistema nacional é misto, pois coexis riam tanto o sistema incidental (americano)
quanto o abstrato (austríaco) 30. Contudo, essa
conclusão se dá pela confusão entre as classiﬁcações de controle difuso com controle incidental e de controle abstrato como controle concentrado. Como bem explica Luiz Guilherme
Marinoni, essa correlação, quando vista isolada
não gera problemas, mas quando analisada como dimensão da signiﬁcação da distribuição da
competência jurisdicional, ela carece de consistência:

Convenção Americana de Direitos Humanos). Opinião
Consul va OC-14/94 de 9 .12.1994.
29
RAMOS, André de Carvalho, ob. cit., p. 256.
30
Por todos: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO.
Inocêncio Már res e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito cons tucional. 4. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 1058.
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4.
Controle de convencionalidade jurisdicional - coexistência dos modelos concentrado
e difuso:
Considerando-se, portanto, o ponto de vista
subje vo ou orgânico31 do controle judicial (seja
de convencionalidade ou de cons tucionalidade), no Brasil, adota-se um modelo difuso, pois
todos os órgãos detêm a competência da análise
da aferição da compa bilidade das normas nacionais com as normas internacionais de direitos
humanos.
No Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile, a
Corte-IDH descreve a competência de todos os
juízes nacionais exercer o controle de convencionalidade.

31

BARROSO, Luís Roberto, ob. cit., p. 68.
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124. A Corte é consciente que os juízes e tribunais internos estão sujeitos ao império da
lei e, por isso, estão obrigados a aplicar as
disposições vigentes no ordenamento jurídico. Porém quando o Estado ra ﬁcou um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato do
Estado, também estão subme dos a ela, o
que os obriga a velar para que os efeitos das
disposições da Convenção não se vejam restringidas pela aplicação das leis contrárias a
seu objeto e ﬁm, e que desde o início carecem de efeitos jurídicos. Em outras palavras,
o Poder Judiciário deve exercer uma espécie
de "controle de convencionalidade" entre as
normas jurídicas internas que aplicam aos casos concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. (tradução nossa)
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano e outros vs.
Chile (Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas) Sentença de 06.09.2006.)

Tal trecho poderia induzir à uma conclusão de
que, do ponto de vista subje vo ou orgânico, o
controle de convencionalidade, em âmbito nacional, deveria adotar sempre o modelo difuso.
Ocorre que tal solução não é tão simples, pois
depende da forma como é feito o controle de
cons tucionalidade nos países da região, do
status hierárquico dado às normas de direitos
humanos no país, e da divisão da competência
da jurisdição cons tucional no interior dos Estados. Portanto, seria possível um controle concentrado de convencionalidade quando um Estado admite as normas de direitos humanos
com status cons tucional e adote um modelo
em que apenas um órgão jurisdicional tem a
competência para a aferição da cons tucionalidade nas normas. Por tais mo vos, a Corte-IDH
se manifestou, em 2014, sobre a ausência de
adoção um único modelo de controle:
124. Finalmente, em relação aos argumentos
do representante e da Comissão (...) sobre a
vulneração do direito à proteção judicial movada pela ausência de um Tribunal Cons tucional, ainda a Corte reconheça a importância
destes órgãos como protetores dos mandatos
cons tucionais e dos direitos fundamentais, a
Convenção Americana não impõe um modelo
especíﬁco para a realizar um controle de
cons tucionalidade e convencionalidade.
Nesse sen do, a Corte recorda que a obrigação de exercer um controle de convencionali-
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dade entre as normas internas e a Convenção
Americana comete a todos os órgãos do Estado, incluídos seus juízes, e demais órgãos vinculados à administração da jus ça em todos
os níveis. (tradução nossa) (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. (Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Sentença de 30.01.2014).

Em âmbito internacional essa classiﬁcação só
pode ser feita considerando-se um sistema de
forma isolada. Aﬁnal, coexistem tribunais internacionais com competência para julgamento de
casos que versem sobre direitos humanos. Como já aludido a Corte Internacional de Jus ça
tem precedente que versa de forma direta sobre violações dos pactos de direitos humanos da
ONU. O Tribunal Internacional Penal, por outro
lado, julga criminosos contra violações de lesa
humanidade e, portanto, indiretamente toca à
matéria. Em 1998, o Tribunal Penal Internacional ad hoc para a ex-Iugoslávia, no Caso Furundžija, manifestou-se também em relação do
status de jus cogens da proibição à tortura 32.
Considerando apenas o SIDH, tal classiﬁcação
também não é tão simples. Interpretando restrivamente os conceitos expostos, seria possível
dizer que o controle de convencionalidade, nesse sistema, adota o modelo concentrado, pois
apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos detém jurisdição. Contudo, a análise
aprofundada do sistema de pe cionamento traz
grandes problemas a essa conclusão.
No sistema de pe cionamento da CADH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o
órgão com competência para primeiro analisar a
pe ção. Se a CIDH concluir que a conduta do
Estado não viola as normas de direitos humanos, não há possibilidade de o pe cionante recorrer, ﬁndando -se o processamento do pedido.
O teor da decisão da Comissão, nessa hipótese,
equivale a análise prévia e declaração da com32

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA A EX YOUGOSLÁVIA. Case No.: IT-95-17/1-T, Acusação vs. Anto
Furundžija. Julgamento em 10 de dezembro de 1998.
Encontrado
em:
<h p://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/
en/furtj981210e.pdf> Acessado em:12.12.2017
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pa bilidade da conduta nacional às normas internacionais de proteção dos direitos humanos.
Em outros termos, o controle de convencionalidade foi feito pela CIDH, com resultado deﬁni vo, mesmo que o órgão tenha natureza quasejudicial. Ao analisar o pedido a CIDH, pode também constatar uma violação aos direitos humanos, e não havendo uma solução amigável ou
cumprimento por parte do Estado das recomendações de seu primeiro relatório, enviar o
caso à Corte-IDH ou um produzir um segundo
relatório, que poderá ser incluído em seu relatório anual subme do à Assembleia Geral da OEA
(RCIDH, Ar go 47.3). Em todas essas hipóteses,
o método para a aferição de eventual violação
das normas de proteção aos direitos humanos é
o controle de convencionalidade.
Portanto, apenas através de um entendimento
restri vo, no qual se compreende o início do
processo com o envio do caso à Corte-IDH33,
poder-se-ia concluir que o controle de convencionalidade judicial seria concentrado. Por outro
lado, considerando "processo como uma operação por meio da qual se obtém a composição da
lide" (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas
de direito processual civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 33) que se inicia com a apresentação da pe ção perante a CIDH e pode ter seu
ﬁm nesse órgão ou após uma sentença da Corte-IDH, o modelo de controle de convencionalidade seria difuso, pois os dois órgãos, no mesmo processo, podem atuar, analisando a compa bilidade da conduta interna com as normas

33

"Como método de solucionar li gios, convém
lembra que, embora o principal, o processo não é o único,
visto que, em determinados casos e circunstâncias, permite, a ordem jurídica, a autocomposição (transação entra
as próprias partes) e a autotutela (legí ma defesa ou
desforço imediato)". (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento. 51ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2010. p. 55). Sob essa premissa é
possível defender uma posição na qual a fase perante a
CIDH não seria o processo, mas outro procedimento.
Contudo, essa posição tende a ser desarrazoada, pois
desconsidera a primeira fase do procedimento de pe cionamento que respeita o contraditório, a ampla defesa,
sendo decida por terceiros imparciais dotados de competência advinda de tratados internacionais.
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de proteção dos direitos humanos, e pôr ﬁm à
lide.
Aﬁnal, em âmbito interno, não é porque um
processo chega ao seu ﬁm em um tribunal superior ou tribunal cons tucional, que os demais
juízos que proferiram decisões não tenham realizado o controle de convencionalidade ou constucionalidade, por exemplo. Nesse caso, como
já exposto, a hipótese seria de um modelo difuso de controle.
Considerando o modo ou forma de realização
do controle jurisdicional repressivo 34, é possível
dividir o controle em incidental (concreto ou em
via de exceção) e principal (ou abstrato).
No controle incidental, a inconvencionalidade é
arguida no contexto de um processo ou ação
judicial a questão conﬁgura um incidente, uma
questão prejudicial que deve ser decidida 35. É o
controle exercido quando o pronunciamento
sobre a convencionalidade da conduta faz parte
do i nerário lógico do raciocínio jurídico a ser
desenvolvido. Tecnicamente, a questão ﬁgura
como uma prejudicial, que precisa ser decidida
como premissa necessária para a resolução do
li gio36.
No controle por via principal tal questão (a convencionalidade) cons tui o objeto autônomo e
exclusivo da a vidade cogni va do órgão judicial, sem nexo de dependência para com outro
li gio37.
Em âmbito internacional, a regra é a de que o
controle de convencionalidade seja feita por via
incidental ou concreta. Portanto, como prejudicial no processo apresentado para o julgamento
perante um tribunal internacional ou órgão de
defesa dos direitos humanos (como o Conselho
de Direitos Humanos da ONU). Nessas hipóte34

Para ﬁns didá cos desconsiderar -se-á os controles feitos em sede de procedimentos de natureza quasejudicial, como no sistema global, tendo em vista que eles
serão sempre incidentais.
35
MENDES, Gilmar Ferreira, ob. cit., p. 1.055.
36
BARROSO, Luís Roberto, ob. cit., p. 71.
37
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao
Código de Processo Civil, v. 5, 2003, p. 29.
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ses, avalia-se a convencionalidade de conduta
buscando a responsabilização internacional do
Estado.
Questão relevante é se existe possibilidade de
um controle de convencionalidade jurisdicional
abstrato, em âmbito internacional. No âmbito
do SIDH é possível aﬁrmar que tal po de controle não apenas é possível, como que também
já foi exercido.
O Ar go 64. 2 da CADH prevê a possibilidade do
Estado-parte da OEA instar a Corte-IDH a se manifestar sobre a compa bilidade de uma norma
nacional com a Convenção ou tratado internacional. Essa análise abstrata da norma ocorreu no
seio da opinião consul va nº 14/94. A Corte
manifestou-se sobre a incompa bilidade da Lei
nº 4.420/69 da Costa Rica com o Ar go 13 da
Convenção Americana, por impedir o uso pleno
dos meios de comunicação social como veículo
de exercício da liberdade de expressão e de informação.
Em âmbito interno, ou nacional o controle de
convencionalidade pressupõe a análise do status da norma de proteção dos direitos humanos
e o modelo de controle de convencionalidade
adotado.A Argen na reconhece diversos tratados de proteção aos direitos humanos com status cons tucional (art. 75.22 da Cons tuição
Argen na), mas adota um modelo de controle
incidental de cons tucionalidade, nos termos do
art. 117 de sua Cons tuição. No Paraguai há
uma Sala Cons tucional do Supremo Tribunal
Federal que atua exclusivamente no controle
repressivo abstrato (art. 260 da Cons tuição
paraguaia). Contudo Pablo Bernié 38 explica que
nesse país em uma interpretação literal do art.
137 da Cons tuição, as normas de proteção
internacional dos direitos humanos são consideradas de status legal, sendo necessária uma interpretação sistemá ca da Cons tuição para
conferir-lhes status de normas supralegais. No
38

BERNIÉ, Pablo Darío Villalba. El control de cons tucionalidad
en
Paraguay.
Encontrado
em:
<h p://www.primerainstancia.com.mx/ar culos/el control-de-cons tucionalidad-en-paraguay/>. Acessado
em 17.1.2017.
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Chile, por sua vez, os direitos previstos em tratados internacionais de direitos humanos têm
status cons tucional (art. 5º da Cons tuição),
mas adota-se um controle repressivo abstrato
"apenas nos casos de atribuição do poder de
legislar ao Execu vo, quer dizer nos casos de
decretos com força de lei, decretos autônomos
ou simples decretos regulamentares (art. 82)"
(NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do.
Jurisdição Cons tucional na América do Sul:
Apontamentos de Direito Cons tucional Comparado.
Encontrado
em:
<h p://www.mundojuridico.adv.br >.
Acesso
em: 17.1.2017).
No sistema brasileiro é possível apontar a existência de um modelo híbrido ou misto, em que
a convencionalidade poderá ser aferida tanto de
forma incidental quanto principal.
O precedente mais famoso de controle de convencionalidade brasileiro ocorreu em sede de
controle incidental no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 466.343 39, referente à prisão
civil do depositário inﬁel. Também foi por esse
julgado que se ﬁxou a tese de status supralegal
aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, não internalizados nos termos
do art. 5º, § 3º da Cons tuição Federal. Após
esse julgado, é possível citar o controle de convencionalidade incidental ocorrido na Ação Penal nº 0067370-64.2012.8.24.002340, em que o
magistrado considerou que o po penal do desacato era incompa vel com o Ar go 13 da
CADH. Entendimento seguido, posteriormente
pelo Superior Tribunal de Jus ça no julgamento
do Recurso Especial nº 1.640.084, em

39

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 466343, Relator: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em
03/12/2008, Repercussão Geral - Mérito DJe-104 Divulg
04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement vol-02363-06 PP01106 RTJ vol-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n.
186, 2010, p. 29-165.
40
Cópia
da
Sentença
disponível
em:
<h p://emporiododireito.com.br/desacato -nao-e-crimediz-juiz-em-controle-de-convencionalidade/>.
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15.12.2016, com acórdão pendente de publicação41.
No âmbito do controle abstrato de convencionalidade, não há dúvida que os tratados internacionais internalizados conforme o procedimento
previsto no art. 5º, § 3º da Cons tuição Federal
podem servir como paradigma para o controle.
Questão controver da referem-se aos tratados
que não seguiram essa norma va. A doutrina
diverge sobre o tema. Para José Afonso da Silva,
os tratados que não seguiram as normas do art.
5º, § 3º da Cons tuição não se sujeitam ao sistema de controle de cons tucionalidade, devendo, eventual conﬂito, ser resolvido em um
controle de legalidade, com base no princípio da
especialidade (em que aplica-se a lei especial
em relação a lei geral) 42. Daniela Reis, por sua
vez, entende que diante dos valores acolhidos
nos tratados internacionais que não seguiram o
"novo" procedimento internalização, seria possível u lizar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, para a discussão de an nomias entre as normas internas e as normas internacionais neles previstas 43. Já Valerio Mazzuoli44 defende que as normas previstas em tratados internacionais, ainda que não seja internalizadas conforme o art. 5º, § 3º da Cons tuição,
ou anteriores à Emenda Cons tucional nº
45/04, têm natureza de normas cons tucionais,
em função do disposto no art. 5º, § 2º da CF.
Portanto, todos os tratados de direitos humanos
podem servir como paradigma para a realização
do controle de cons tucionalidade e, consequentemente, de convencionalidade.

41

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quinta Turma
descriminaliza desacato a autoridade. Encontrado em:
h p://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica
%C3%A7%C3%A3o/no cias/Not%C3%ADcias/QuintaTurma-descriminaliza-desacato-a-autoridade. Acesso em:
17.1.2017.
42
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Cons tucional Posi vo. 33ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros
Editores, 2010, p. 183.
43
REIS, Daniela Muradas. Controle de supralegalidade: reﬂexões sobre a superioridade hierárquica das
normas internacionais de direitos humanos. In: BRANT.
Leonardo Caldeira (coord). Direito Internacional Contemporâneo. Curi ba: Juruá, 2011, p. 348.
44
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, ob. cit., p. 165.
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Os argumentos das três posições esbarram na
jurisprudência do STF. O primei ro pelo fato de
haver diversos precedentes, em sede de controle incidental, em que se analisou a convencionalidade de normas internas. O segundo pelo fato
de o tribunal vedar a proposição de ADPF em
caso de violação reﬂexa da Cons tuição 45. Já a
terceira posição, que se mostra mais acertada, e
que representa o entendimento majoritário na
doutrina internacionalista brasileira 46, contraria
a posição adotada pelo STF no julgamento do RE
466.343, de serem tais tratados de status supralegal e não cons tucional. Não obstante a divergência doutrinária apontada, fato é que na ADPF
15347, o Supremo para chegar ao entendimento

45

Conforme julgado recentemente: Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suposta violação dos princípios cons tucionais da
razoável duração do processo e da inafastabilidade da
jurisdição em virtude de adiamento no julgamento dos
embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na ADPF nº 153/DF, da Relatoria do Ministro Luiz Fux.
Necessidade de prévia análise da legislação infracons tucional para veriﬁcar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa
reﬂexa à Cons tuição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1.
A ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Cons tuição
Federal, caso conﬁgurada, seria meramente reﬂexa ou
indireta, sendo incabível sua análise em sede de controle
abstrato de cons tucionalidade, conforme jurisprudência
paciﬁcada do Supremo Tribunal Federal. Precedente:
ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de
17/9/15. 2. Pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração na ADPF nº 153/DF feito pelo próprio autor da referida arguição, o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), estando os
aclaratórios ainda apresentados em mesa, aguardando,
no momento, indicação de nova data para julgamento
pelo Plenário da Corte. 3. Agravo regimental não provido.
(ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)
46
No mesmo sen do: PIOVESAN, Flávia. Direitos
humanos e o direito cons tucional . 14. ed., rev, e atual.
São Paulo: Saraiva, 2013, ps. 105-177; RAMOS, André de
Carvalho, ob. cit., p. 374. BERNARDES, Marcia Nina. Sistema Interamericano de Direitos Humanos como esfera
pública transnacional: aspectos jurídicos e polí cos da
implementação de decisões internacionais. In: SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 8. nº 15. Dez.
2011. p. 135-156.
47
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 153, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
29/04/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-
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sobre a cons tucionalidade da Lei nº 6.683/79,
analisou argumentos baseados na CADH48.

PAULO MÁXIMO DE C. CABACINHA

Parâmetro ou bloco de convencionalidade:

ções Cons tucionais Transitórias (ADCT), nas
Emendas Cons tucionais e nos tratados internacionais de direitos humanos internalizados com
base no art. 5º, § 3º da CF. Sobre o tema, é didáco o raciocínio do Min. Celso de Mello, em
decisão monocrá ca, proferida na ADI 514:

O denominado bloco49ou parâmetro de convencionalidade50é cons tuído por todas as normas
de direito internacional dos direitos humanos
que servem como paradigma para a análise de
compa bilidade da conduta interna.

[...] A deﬁnição do signiﬁcado de bloco de
cons tucionalidade - independentemente da
abrangência material que se lhe reconheça reveste-se de fundamental importância no
processo de ﬁscalização norma va abstrata,
pois a exata qualiﬁcação conceitual

No Brasil, em sede de controle de cons tucionalidade, compõem o bloco de cons tucionalidade
as normas51 previstas no texto cons tucional
(exceto o preâmbulo 52), nos Atos das Disposi-

dessa categoria jurídica projeta-se como fator
determinante do caráter cons tucional, ou
não, dos atos estatais contestados em face da
Carta Polí ca. [...]

5.

2010 EMENT VOL-02409-01 PP-00001 RTJ VOL-00216- PP00011.
48
Tanto que o Min. Ricardo Lewandowski abriu
divergência, julgando parcialmente procedentes os pedidos, ressaltando expressamente a posição da Corte-IDH e
alertando para a possibilidade de responsabilidade internacional do Brasil pelo descumprimento do precedente.
Já o Min. Celso de Mello buscou fazer o dis nguishing do
caso brasileiro com o precedente da Corte -IDH, argumentando que a lei brasileira não seria uma lei de autoanis a, mas sim de anis a bilateral e, por isso, compa vel
com a CADH.
49
Uadi Lammêgo Bulos ensina que o termo bloco
de cons tucionalidade surgiu em 1974, é de autoria de
Louis Favoreau, baseado na ideia de bloco legal ou bloco
de legalidade (defendida por administra vas franceses) e
em um julgado do Conselho Cons tucional francês, que
reconheceu o valor jurídico dos preâmbulos das Cons tuições daquele país.(BULOS, UadiLammêgo. Curso de direito cons tucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 175).
50
O termo parâmetro de convencionalidade deriva
do conceito de parâmetro cons tucional, pelo qual os
órgãos de controle "aferem a parametricidade cons tucional das leis e atos norma vos perante a Carta Marior,
requisito indispensável para o exame da ação direta de
cons tucionalidade" (BULOS, Uadi Lammêgo, ob. cit., p.
174).
51
Aqui considerados os princípios e regras implícitos e explícitos.
52
Nesse sen do o STF já se manifestou no seguinte
julgado: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO.
NORMAS CENTRAIS. CONSTITUIÇÃO DO ACRE. I. - Normas
centrais da Cons tuição Federal: essas normas são de
reprodução obrigatória na Cons tuição do Estado membro, mesmo porque, reproduzidas, ou não, incidirão
sobre a ordem local. Reclamações 370-MT e 383-SP (RTJ
147/404). II. - Preâmbulo da Cons tuição: não cons tui
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Tratando-se de ﬁscalização norma va abstrata, a questão per nente à noção conceitual
de parametricidade - vale dizer, do atributo
que permite outorgar, à cláusula cons tucional, a qualidade de paradigma de controle desempenha papel de fundamental importância na admissibilidade, ou não, da própria
ação direta (ou da ação declaratória de constucionalidade), consoante já enfa zado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (RTJ
176/1019-1020, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Isso signiﬁca, portanto, que a idéia de inconstucionalidade (ou de cons tucionalidade),
por encerrar um conceito de relação (JORGE
MIRANDA, “Manual de Direito Cons tucional”, tomo II, p. 273/274, item n. 69, 2ª ed.,
Coimbra Editora Limitada) - que supõe, por isso mesmo, o exame da compa bilidade ver cal de um ato, dotado de menor hierarquia,
com aquele que se qualiﬁca como fundamento de sua existência, validade e eﬁcácia - torna essencial, para esse especíﬁco efeito, a
iden ﬁcação do parâmetro de confronto, que
se des na a possibilitar a veriﬁcação, “in abstracto”, da legi midade cons tucional de certa regra de direito posi vo, a ser necessariamente cotejada em face da cláusula invocada
como referência paradigmá ca.

norma central. Invocação da proteção de Deus: não se
trata de norma de reprodução obrigatória na Cons tuição
estadual, não tendo força norma va. III. - Ação direta de
incons tucionalidade julgada improcedente. (ADI 2076,
Relator: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em
15/08/2002, DJ 08-08-2003 pp-00086 Ement vol-02118-01
pp-00218)
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A busca do paradigma de confronto, portanto, signiﬁca, em úl ma análise, a procura de
um padrão de cotejo que permita, ao intérprete, o exame da ﬁdelidade hierárquico norma va de determinado ato estatal, contestado em face da Cons tuição.
Sendo assim, e quaisquer que possam ser os
parâmetros de controle que se adotem - a
Cons tuição escrita, de um lado, ou a ordem
cons tucional global, de outro (LOUIS FAVOREU/FRANCISCO RUBIO LLORENTE, “El bloque
de la cons tucionalidad”, p. 95/109, itens ns.
I e II, 1991, Civitas; J. J. GOMES CANOTILHO,
“Direito Cons tucional”, p. 712, 4ª ed., 1987,
Almedina, Coimbra, v.g.) -, torna-se essencial,
para ﬁns de viabilização do processo de controle norma vo abstrato, que tais referências
paradigmá cas encontrem-se, ainda, em regime de plena vigência, pois, como precedentemente assinalado, o controle de cons tucionalidade, em sede concentrada, não se instaura, em nosso sistema jurídico, em função
de paradigmas históricos, consubstanciados
em normas que já não mais se acham em vigor, ou, embora vigendo, tenham sofrido alteração substancial em seu texto. (ADI 514,
Relator: Min. Celso de Mello, julgado em
24/03/2008, publicado em DJe-056 divulg
28/03/2008 public 31/03/2008)

No sistema interamericano o bloco de convencionalidade é o corpus juris em matéria de direitos humanos que fundamenta as decisões de
seus órgãos de proteção 53. Ele não se restringe
às normas a nentes à CADH e seus protocolos
faculta vos (fundados no Ar go 77 da CADH),
pois inclui todas as fontes formais primárias do
DIDH.
O Ar go 64.1 da Convenção prevê a possibilidade de a Corte-IDH ser consultada para interpretar outros tratados de direitos humanos aplicáveis a um Estado Parte. Na opinião consul va nº
1/82 a Corte concluiu que pode decidir sobre
toda disposição concernente à proteção dos
direitos humanos, de qualquer tratado internacional aplicável nos Estados americanos, seja ele
bilateral ou mul lateral, independente de seu
objeto principal ou de qual possa ser a as partes

53

MAC-GREGOR Eduardo. ob. cit., p. 583.
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Estados que não fazem parte do sistema interamericano54.
Em sua competência contenciosa a Corte-IDH
vale-se das disposições do Ar go 29 da CADH,
31 e 32 da Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados e, principalmente, dos princípios
pro homine e do efeito ú l, para alargar seu
parâmetro de avaliação para as normas previstas nos demais tratados de direitos humanos.
Pelo princípio pro homine (extraído do Ar go
29,b da CADH) as normas internacionais devem
ser interpretadas de modo a outorgar aos indivíduos uma proteção máxima 55, privilegiando-se
uma interpretação extensiva naquilo que os
favoreça e restri va quando lhe excluírem, restringirem, condicionarem ou excetuarem direitos56.
Já pelo princípio do efeito ú l, os juízes devem
velar pelo eﬀet u le dos tratados internacionais
para que eles não sejam diminuídos ou anulados
pela aplicação de normas ou prá cas internas,
contrárias ao objeto e ﬁm do instrumento convencional ou do standard internacional de proteção aos direitos humanos57:
91. O dever geral do Estado de adequar seu
direito interno às disposições da Convenção
Americana para garan r os direitos nela consagrados inclui a promulgação de normas e o
desenvolvimento de prá cas conducente à
observância efe va dos direitos e liberdades
consagrados na mesma, assim como a adoção
de medida para suprimir as normas e prá cas
de qualquer natureza que violarem as garanas previstas na Convenção. Esse dever geral
do Estado Parte implica que as medidas de di54

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. "Otros tratados" objeto de la función consul va de
la Corte (Art. 64 Convenção Americana de Direitos Humanos).Opinião Consul va OC-1/82 de 24.9.1982.
55
BURGORGUE-LARSEN, Laurence. El contexto, las
técnicas y las consecuencias de la interpretación de la
Convención Americana de los Derechos Humanos. in:
Estudios Cons tucionales, Año 12, nº 1, 2014, p. 4.
56
GARCÍA, Hernán Alejandro Olano, ob.cit, p. 84.
57
MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. El control difuso
de convencionalidad en el Estado cons tucional. Encontrado
em:
<h ps://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2
873/9.pdf>. Acesso em 11.1.2017, p. 36.
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reito interno sejam de ser efe vas (princípio
do eﬀet u le), para o qual o Estado deve
adaptar sua atuação à norma va de proteção
da Convenção. (tradução nossa). (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Irmãos Gómez Paquiyauri vs. Perú.
(Mérito, Reparações e Custas). Sentença de
8.7.2004).

poderes judicial e legisla vo, pelo que a violação por parte de algum dos ditos órgãos gera
responsabilidade internacional para aquele. É
por tal razão que considera necessário que os
diversos órgãos do Estado realizem o correspondente controle de convencionalidade,
também com base no que ﬁcou assinalado no
exercício de sua competência não contenciosa ou consul va, a que inegavelmente compar lha com sua competência contenciosa o
propósito do sistema interamericano de direitos humanos, qual é, "a proteção dos direitos
fundamentais dos seres humanos". Por sua
vez, a par r da norma convencional interpretada através da emissão de uma opinião consul va, todos os órgãos dos Estados Membros
da OEA, incluindo os que não são parte da
Convenção mas que são obrigados a respeitar
os direitos humanos em virtude da Carta da
OEA (ar go 3.1) e a Carta Democrá ca Interamericana (ar gos 3, 7, 8 e 9) contam com
uma fonte que, de acordo com sua própria
natureza, contribui também e especialmente
de maneira preven va, a garan r o eﬁcaz
respeito e garan a dos direitos humanos e,
em par cular, cons tui m guia a ser u lizado
para resolver as questões sobre infância no
contexto da migração e assim evitar eventuais
vulnerações
de
direitos
humanos.(tradução nossa) (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Direitos e garan as de meninas e meninos no contexto da
migração e/ou em com necessidade de proteção internacional. Opinião Consul va OC21/14 de 19.8.2014).

A Corte-IDH compreende que todas suas manifestações também compõem o bloco de convencionalidade. Desde 2006 o tribunal manifesta-se sobre a inclusão das decisões tomadas no
seio de sua competência contenciosa58. Posteriormente, na opinião consul va nº 21/14 a Corte-IDH manifestou-se expressamente sobre a
inclusão das decisões, tomadas em sede de sua
competência consul va, no bloco de convencionalidade:
31. Do mesmo modo, a Corte considera necessário recordar que, conforme o direito internacional, quando o Estado é parte de um
tratado internacional, como a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, dito tratado obriga a todos seus órgãos, incluídos os
58

No caso López Mendoza vs. Venezuela a Corte
manifestou-se de forma mais didá ca sobre o tema: "226.
(...) Os juízes e órgãos vinculados à administração da jus ça em todos os níveis têm a obrigação de exercer ex oﬃcio
um "controle de convencionalidade" entre as normas
internas e a Convenção Americana, no marco de suas
respec vas competências e das regulamentações processuais correspondentes. Nessa tarefa, os juízes e órgãos
vinculados à administração da jus ça devem ter em conta
não apenas o tratado, mas também a interpretação que a
Corte Interamericana, intérprete úl ma da Convenção
Americana, fez. 227. Assim, por exemplo, tribunais das
mais altas hierarquias da região, tal como a Sala Cons tucional da Corte Suprema de Jus ça da Costa Rica, o Tribunal Cons tucional da Bolívia, a Suprema Corte de Jus ça
da República Dominicana, o Tribunal Cons tucional do
Peru, a Corte Suprema de Jus ça da Nação Argen na e a
Corte Cons tucional da Colômbia, se referiram e aplicaram o controle de convencionalidade levando em consideração interpretações efetuadas pela Corte Interamericana. 228. Concluindo, independentemente das reformas
legais que o Estado deve dotar (supra párr. 225), com
base no controle de convencionalidade, é necessário que
as interpretações judiciais e administra vas e as garan as
judiciais sejam aplicadas, adequando-se aos princípios
estabelecidos na jurisprudência deste Tribunal que foram
reiterados no presente caso". (tradução nossa) (CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso López
Mendoza vs. Venezuela. (Mérito, Reparações e Custas)
Sentencia de 1.9.2011).
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Ao ingressar no sistema da CADH, o Estado se
compromete a respeitar os direitos previstos no
tratado. A interpretação feita pela Corte-IDH
agrega sen do ao texto. Aﬁnal, ao interpretar as
fontes formais os tribunais internacionais realizam uma "interpretação muta va por adição",
agregando algo ao seu conteúdo inicial 59.
Contudo, essa obrigação não deve se resumir a
uma obrigação do direito internacional, sem
aplicabilidade no interior dos Estados:
[A Corte Interamericana] assume o lugar de
uma Corte de Cassação supranacional em direitos humanos, com o ﬁm de uniformizar a
interpretação dos direitos dessa índole emergentes do pacto de San José da Costa Rica. E
59

SAGÜÉS, Néstor Pedro. Obligaciones Internacionales y control de convencionalidad. in: Estudios Cons tucionales, Año 8, nº 1, 2010, p. 126.
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isso importa, inexoravelmente, em uma sensível redução das faculdades dos juízes nacionais em matéria de controle de convencionalidade e de interpretação dos direitos individuais. A par r daqui já não são livres para decifrar esses direitos por seu livre convencimento, mas sim devem compreende-los com
o signiﬁcado que agora lhes foi dado e os que
dará no futuro a Corte Interamericana. (tradução nossa) (SAGÜÉS, Néstor Pedro. Obligaciones Internacionales y control de convencionalidad. in: Estudios Cons tucionales, Año
8, nº 1, 2010, p. 126).

O Estado, em matéria de direitos humanos, ao
aderir à jurisdição dos tribunais internacionais,
perdeu o monopólio da produção norma va
aplicável no interior de seu território. Os precedentes internacionais são, portanto, fontes formais heterônomas de direitos humanos, vez que
devem ser considerados, ainda que um Estado
não tenha par cipado da lide em que ele foi
concebido.
Dizer que a jurisprudência internacional é uma
fonte formal de Direito Internacional e que ela
deve ser considerada em processos em âmbito
interno, através do controle de convencionalidade, não corresponde dizer que toda jurisprudência deve ser considerada como de observância obrigatória.
Toda produção jurisprudenci al, pro cua das
cortes regionais de proteção dos direitos humanos, pode ser considerada no Brasil, por exemplo. Contudo, a observância obrigatória só se dá
em relação aos tribunais dos sistemas que o
Estado brasileiro integra. Nada impede, portanto, que um precedente da CEDH seja u lizado
no julgamento de uma demanda interna como
reforço argumenta vo. Porém, a questão é que
a jurisprudência da Corte-IDH e da Corte Internacional de Jus ça devem ser observados no
momento do julgamento de um processo em
âmbito interno, pois cons tuem fonte de direito
aplicáveis no Brasil.
Outro ponto a ser destacado diz respeito à vinculação dos tribunais internos à jurisprudência
dos tribunais internacionais, que versa sobre
direitos humanos. Três possibilidades são imagináveis: a existência de jurisprudência interna-
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cional (regional ou global) mais favorável que a
interna ao direito posto em julgamento; a existência de jurisprudência mais favorável, em âmbito interno, do que a jurisprudência internacional (do âmbito regional e global); e a existência
de precedentes de um tribunal internacional,
mais favorável que de outro tribunal internacional e que a jurisprudência interna.
Nas três hipóteses a solução será sempre a
mesma.Através do princípio pro homine o juiz
nacional, no momento do controle de convencionalidade, deve privilegiar a interpretação mais
favorável ao direito posto em julgamento. No
caso dos juízes brasileiros, aplica-se o Ar go
29.b e d da CADH, cumulado com o art. 5º, § 2º
da Cons tuição. Trata-se, do mesmo raciocínio
de Antônio Augusto Cançado Trindade, no contexto do debate entre o monismo e o dualismo:
No presente domínio da proteção, não mais
há pretensão de primazia do direito internacional ou do direito interno, como ocorria
na polêmica clássica superada entre monistas e dualistas. No presente contexto, a
primazia é da norma mais favorável às ví mas, que melhor as proteja, seja ela norma
de direito internacional ou de direito interno. Este e aquele aqui interagem em benecio dos seres protegidos. É a solução expressamente consagrada em diversos tratados de direitos humanos, da maior relevância por suas implicações prá cas. (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de
direito internacional dos direitos humanos.
vol. 1, 1ª ed. Porto Alegre: 2007, Sergio Antônio Fabris Editor, p.435)

CONCLUSÃO
O controle de convencionalidade é mais que a
análise da compa bilidade entre normas internas e internacionais. Trata-se de uma técnica de
proteção dos direitos humanos, através do qual
afere-se a conduta de um Estado com vistas às
normas internacional desses direitos. Não se
restringe a um único tribunal internacional ou a
um único poder em âmbito interno. Deve ser
feito diuturnamente pelas autoridades nacionais, que são obrigados a observar as normas de
direito internacional dos direitos humanos em
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todas as suas condutas. Não é portanto, uma
técnica a ser aplicada unicamente de forma repressiva. O paradigma a ser analisado também
não se resume a uma única fonte formal especíﬁca, mas ao conjunto das fontes de Direito Internacional Público, nos quais se inclui a jurisprudência internacional. Essa, por sua vez, se
mostra relevante por atribuir sen do às demais
fontes formais e por criar, de forma heterônoma, novos direitos. Por ﬁm, não se pode olvidar
que, no momento do controle de convencionalidade, é necessário dar prevalência à norma
mais favorável à ví ma, em função do princípio
pro homine.

PAULO MÁXIMO DE C. CABACINHA
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ARTIGO
Fundamentos dos Direitos Humanos: Universalismo e Rela vismo Cultural, uma Análise
sob o Enfoque da Mu lação Genital Feminina.
Por Camila Mar ns Tonello e Melina Girardi Fachin
RESUMO: No curso do processo de aﬁrmação histórica dos direitos humanos, o indivíduo tem assumido
na ordem internacional uma posição de cada vez maior relevância, tularizando um extenso rol de direitos, independentemente do fato de ser cidadão deste ou daquele Estado. Os valores fundantes dos direitos humanos têm suscitado inúmeras discussões, podendo ser encontrados posicionamentos extremados. Segundo o universalismo, os direitos humanos são inerentes a todo e qualquer ser humano e
fundados na dignidade inerente ao ser. De outro giro, a concepção universalista tem sido negada pela
corrente rela vista, acusando-a de ser, em verdade, uma forma de imposição cultural dos valores da
ﬁlosoﬁa liberal burguesa, reves da sob a roupagem de direitos hu manos. Segundo o rela vismo cultural, o fundamento dos direitos humanos reside nos valores de cada sociedade e, uma vez que estes variam em cada corpo social, não se poderia falar na existência de um rol único e universal de direitos indisponíveis. Nesse contexto, analisar-se-á as bases fundantes de ambas as teorias em matérias de direitos
humanos a par r do estudo da prá ca cultural da mu lação genital feminina. Por ﬁm, discu r -se-á possibilidade de construção de um diálogo intercultural, prezando pelo acoplamento estrutural de ambas as
noções.
PALAVRAS CHAVES: Fundamentos dos direitos humanos. Rela vismo cultural. Mu lação genital feminina.

INTRODUÇÃO
A expressão direitos materializa a proteção do
que há de mais essencial na existência humana,
e abrange todos os seres humanos, em virtude
da ligação que apresenta com as necessidades
humanas básicas (Galtung, 1994, p. 10).
Nas lições de Flávia Piovesan (2011, p. 167-168),
“enquanto reivindicações morais, os direitos
humanos são fruto de um espaço simbólico de
luta e ação social, na busca por dignidade humana, o que compõe um construído histórico
emancipatório”.
Ingo Sarlet (2010, p. 37) divide a história dos
direitos humanos em três fases: a pré-história
dos direitos humanos, que vai desde a an guidade clássica até o século XVI; a fase de reconhecimento dos direitos humanos como tais, e
em que se ﬁrma uma doutrina jusnaturalista
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nesse sen do; e, por ﬁm, na fase de “cons tucionalização”, que se inaugura em 1776, com a
posi vação dos direitos humanos nas primeiras
declarações de direitos.
Desde a An guidade Clássica já havia reﬂexões
acerca do homem como sujeito de direitos. O
monoteísmo religioso também deu sua contribuição, ao pregar a igualdade de todos, concebidos à imagem e semelhança de Deus. A doutrina aquiniana também deu sua contribuição,
ao cunhar a expressão dignitas humana, como
valor fundante da personalidade humana,
Posteriormente, o advento de documentos como a Magna Carta, a Lei do Habeas Corpus e a
Declaração de Direitos norte-americana marcou
o início das posi vações em matéria de direitos
humanos, reaﬁrmando o homem como sujeito
de direitos e liberdades em face da atuação Estatal.
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A Declaração de 1789, inspirada nos ideais iluministas da Revolução Francesa teve ní do caráter universalista, vez que enuncia um rol de direitos “ao homem e ao cidadão”. O pós -Primeira
Guerra Mundial reforçou a necessidade de cooperação e diálogo entre os países e a ideia de
rela vização da soberania estatal em prol da
humanidade, materializando-se por meio do
Direito Humanitário, da Liga das Nações e da
Organização Internacional do Trabalho, e posteriormente desenvolvidas no século XX, com o
pós segunda guerra mundial.
O genocídio de mais de seis milhões de judeus
durante o nazismo foi um dos momentos mais
nefastos da história dos direitos humanos.
A ideia da homogeneização social e condicionamento da tularidade de direitos aos pertencentes à “raça pura ariana” era respaldada pelo
Estado, o que se levou a reforçar a necessidade
de os direitos humanos serem fundados em dois
pilares básicos: limitação da soberania estatal e
universalidade, abrangendo todos os povos.
Em tal contexto, foram ﬁrmados inúmeros documentos internacionais, tais como a Carta das
Nações Unidas ou Carta de São Francisco, a qual
cria a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamação de Teerã , contemplando a tularidade e
gozo dos direitos humanos a todos os povos.
Em meio à maciça posi vação de documentos
internacionais no período, o indivíduo assume
uma posição nunca antes vista: é consagrado
como sujeito de direitos na ordem internacional. Erige-se à categoria de tular de direitos
não por ser cidadão deste ou daquele Estado,
mas em virtude da dignidade inerente à sua
pessoa. Nesse contexto, surge a corrente universalista e, aqueles que a adotam, correlacionam o universalismo como caracterís ca indissociável do conceito de direitos humanos.
Não obstante, tal concepção vem sofrendo incisivos ques onamentos. Sustenta-se que, sob o
mato de um suposto universalismo, haveria, em
verdade, imposição cultural dos valores con-
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templados pela sociedade ocidental, reves da
sob a roupagem de direitos humanos.
No ﬁm do século XX intensiﬁcam-se os movimentos de resistência à globalização cultural, e
toma força a corrente rela vista, segundo a qual
o fundamento dos direitos humanos reside na
cultura de cada povo, de modo que as par cularidades regionais seriam limitadoras de sua amplitude. Por tal mo vo, seria inviável a construção de um rol único de direitos universais e indisponíveis em tal seara, uma vez que cada corpo social teria seus valores e crenças dos como
primordiais. Desta feita, defende que o suposto
caráter universal representaria tão somente o
desenvolvimento de uma série de direitos oriundos do ﬂorescimento da cultura burguesa
europeia do ﬁnal do século XVI.
Eis a contenda que insurge: como conciliar a
amplitude e eﬁcácia do universalismo em matéria de direitos humanos frente à necessidade de
se levar em consideração a variedade cultural
existente no globo, pois cada agrupamento social tem sua lógica interna?
Seriam o universalismo ou o rela vismo cultural
discursos completos a ponto de fundamentarem, por si sós, os direitos humanos?
Seria a cultura fundamento jus ﬁcante, a ponto
de serem todas as prá cas culturais aceitas,
mesmo que consagrem prá cas que acarretam
lesões físicas contra os indivíduos? Haveria a
necessidade de se construir um diálogo intercultural entre universalismo e rela vismo, enfa zando o pluralismo?
Tais ques onamentos serão estudados à luz do
estudo de caso da prá ca cultural da mu lação
genital feminina.

1. Do surgimento dos movimentos que pregam
a insuﬁciência do discurso universalista e a necessidade de se levar em consideração os par cularismos regionais
A globalização é um fenômeno mul facetário e
ﬂuido que surgiu da maior interação entre os
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países, seja pela intensiﬁcação das relações comerciais, seja pelos avanços tecnológicos. A visão geral que se tem da globalização é a de que
esta centrar-se-ia primordialmente no âmbito
econômico, dada a intensiﬁcação das relações
comerciais entre os países e a transnacionalização da produção de bens e serviços que se intensiﬁcou nas úl mas décadas.
Não obstante, adverte Boaventura de Sousa
Santos (1997, p. 14) que a globalização não pode ser vista como um fenômeno único, de ordem econômica, mas dotado também de dimensões social, polí ca e cultural.
O autor em comento da notável enfoque à denominada globalização cultural. A ﬁm de explicá-la, preceitua que (2002, p. 25):
Nas três úl mas décadas, as interações
transnacionais conheceram uma intensiﬁcação dramá ca, desde a globalização dos sistemas de produção e das transferências ﬁnanceiras, à disseminação a uma escala
mundial de informações e imagens através
dos meios de comunicação social ou às deslocações em massa de pessoas, quer como
turistas, quer como trabalhadores migrantes ou refugiados.

O ques onamento que se insurge é se a globalização seria, de fato, um intercambio cultural
transnacional ou resumir-se-ia à imposição da
cultura norte-americada ou ocidental.
Boaventura problema za a questão (2002, p.
45-47):
A questão é de saber se o que se designa
por globalização deveria ser mais corretamente designado ocidentalização ou americanização (Rutzer, 1995), já que os valores,
os artefatos culturais e os universos simbólicos que se globalizaram são ocidentais e,
por
vezes,
especiﬁcamente
norteamericanos, sejam eles o individualismo, a
democracia polí ca, a racionalidade econômica, o u litarismo, o primado do direito,
o cinema, a publicidade, a televisão, a internet, etc. (...) Os poderosos e envolventes
processos de difusão e imposição de culturas, imperialis camente deﬁnidas como
universais, têm sido confrontadas, em todo
o sistema mundial, por múl plos e enge-
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nhosos processos de resistência, iden ﬁcação e indigenização de culturas.

Nessa conjectura tomam força os movimentos
antagônicos à globalização cultural, sob a jus ﬁca va de que tal fenômeno tem por ﬁm promover a “massiﬁcação social”. Segundo esses movimentos, o ideal iluminista de um padrão humano universal representa tão somente o desenvolvimento de uma série de direitos decorrentes do ﬂorescimento da cultura burguesa
europeia do ﬁnal do século XVI (FACHIN, 2009,
p. 148).
Segundo o argumento cultural, a existência de
determinados comportamentos iguais em
diversas tradições culturais não tem força para
fundamentar a existência de pressupostos
unviersalizantes à humanidade, mormente em
virtude do contexto contemporâneo, marcado
pelas inﬂuências da globalização (FACHIN, 209,
p. 143-144).
Em matéria de direitos humanos, o rela vismo
cultural, como uma faceta dos movimentos de
resistência, prega que o fundamento dos direitos humanos repousa nas peculiaridades dos
valores, crenças e tradições de cada povo, de
modo a ser impossível estabelecer-se uma moral universal e única.
Conforme ilustra Flávia Piovesan (2011, p. 207):
Para os rela vistas, a noção de direito está
estritamente relacionada ao sistema polí co, econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Sob esse
prisma, cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que
está relacionado às especíﬁcas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade.
Nesse sen do, acreditam os rela vistas, o
pluralismo cultural impede a formação de
uma moral universal, tornando-se necessário que se respeitem as diferenças culturais
apresentadas por cada sociedade, bem como seu peculiar sistema moral.

O embate ideológico entre o universalismo e
rela vismo cultural toma força com a propagação, nas declarações de direitos humanos, dos
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deveres de observância, por parte de todos os
Estados de um parâmetro internacional mínimo
de direitos.

humana e dos direitos serve apenas como uma
veriﬁcação em excesso potencial do rela vismo.
R(DONNELLY, 1984, p. 402).

Passemos a estudar as principais correntes que
discutem os fundamentos dos direitos humanos.

O rela vismo forte, situado em um patamar
pouco abaixo do rela vismo radical, aceitaria
então alguns direitos básicos com aplicação pracamente universal. No entanto, essa corrente
permite um vasto leque de variação para a maioria dos direitos (DONNELLY, 1984, p. 402).

O rela vismo cultural radical prega que a cultura é a única fonte de validade de um direito moral ou regra. Dessa forma, se todos os direitos
repousam tão somente em regras sociais, não
seria possível haver direitos humanos.
Exempliﬁca Jack Donnelly que as sociedades
pré-modernas picamente não reconhecem o
"ser humano" como uma categoria descri va,
pelo contrário, deﬁnem as pessoas como seres
pertencentes a algum status social ou membros
do grupo (DONNELLY, 1984, p. 400-401).
No entanto, referido autor aﬁrma que esta
concepção é quase que rejeitada pela
unanimidade no mundo contemporâneo. Para
ilustrar, menciona a escravidão, a qual é
condenada por quase a totalidade das
sociedades atuais, o que demonstra a existência
de ao menos um valor moral comum na
humanidade (DONNELLY, 1984, p. 401 -404).
O universalismo radical, por sua vez, preceitua a
irrelevância da cultura para a validade dos direitos morais e regras, os quais são universalmente
aceitos. A ﬁm de preservar por completo a
garan a de direitos básicos, a corrente ora em
estudo preconiza dar prioridade absoluta às
demandas
da
moral
da
comunidade
cosmopolita àquelas provenientes das outras
comunidades morais, consideradas inferiores
(DONNELLY, 1984, p. 402).
O autor em tela ainda aduz que existem posicionamentos que, por sua vez, envolvem misturas
em diferentes proporções entre o rela vismo e
o universalismo, quais sejam: rela vismo forte
(“strong rela vism”) e rela vismo fraco (“weak
rela vism”) (DONNELLY, 1984, p. 401).
Consoante o primeiro, há a presunção de que os
direitos - assim como outras prá cas sociais,
valores e regras morais - são culturalmente determinados, mas a universalidade da natureza
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O rela vismo cultural fraco, por sua vez,
sustenta que a cultura pode ser uma importante
fonte de validade de um direito moral ou regra.
Há uma presunção fraca da universalidade, mas
a caracterís ca da rela vidade da natureza
humana, as comunidades e os direitos, servirão
como uma veriﬁcação de excesso potencial do
universalismo.
Aludido posicionamento situa-se em patamar
pouco abaixo do rela vismo forte, e reconhece
prima facie a existência um conjunto
abrangente de direitos humanos universais e
permite que apenas rela vamente sejam-lhe
opostas raras e estritamente limitadas variações
locais e exceções. (DONNELLY, 1984, p. 402).
Assentadas neste pilar, a doutrina rela vista
infere que o discurso universalista transmite
visão apenas das lentes as quais a sociedade
ocidental vê o mundo, desprezando as
peculiaridades culturais das sociedades nãoocidentalizadas. Imbuídos nesta corrende de
pensamento,
emergem
inúmeros
ques onamentos a nentes à real possibilidade
de “se tomar determinadas categorias - a
exemplo dos direitos humanos e dos direitos
fundamentais - como padrões morais e de
comportamento válidos para diferentes culturas
e diversos padrões de comportamento e
realidade dis ntos.” (FACHIN, 2009, p. 140)
Por essa razão, o rela vismo cultural assent a o
fundamento dos direitos humanos na cultura,
sob a jus ﬁca va de que “homem e cultura [...]
são dois inters cios que podem se fundir em um
só [..] somente a cultura, ao preencher o vazio
do homem, capacita os indivíduos a se tornarem
humanos” (FACHIN, 2009, p. 145-147). Ou seja,
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o homem é visto na amálgama da comunidade a
qual está inserido, de tal sorte que, ao lhe serem
atribuídos pressupostos de moral universal,
estar-se-ia transportando-o a modelos culturais
dis ntos do seu, inexis ndo um substrato
legi mador para tal conduta (FACHIN, 2009, p.
148).

2. Mu lação da Genital Feminina: uma visão a
par r de extremos
A mu lação da genital feminina, também conhecida como circuncisão feminina, compreende, segundo a Organização Mundial de Saúde
(2012a), o procedimento envolvendo a remoção
parcial ou total da genital externa feminina, ou
qualquer outro ferimento aos órgãos genitais
femininos por razões não-terapêu cas.
Segundo Relatório elaborado por aludido órgão
(ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD,
2012b), a mu lação da genital feminina pode
ser realizada de quatro formas principais, quais
sejam: clindorectomía (re rada total ou parcial
do clitóris, e em raros casos, na re rada apenas
da pele que cobre o clitóris), excisão (re rada
total ou parcial do clitóris e dos lábios menores,
com ou sem a re rada dos lábios maiores), inﬁbulação (estreitamento da abertura vaginal,
mediante cortes aos lábios menores ou maiores,
com ou sem a re rada do clitóris) ou outras prácas (todos os demais procedimentos lesivos ao
órgão genital feminino realizados com ﬁnalidades não terapêu cas, tais como a perfuração,
incisão, raspagem ou cauterização da zona genital).
A prá ca em comento é geralmente realizada
desde a lactação até os quinze anos de idade,
sendo menos comuns os casos em que a mu lação ocorre na idade adulta. Estas prá cas são
frequentes na África, em alguns países da Ásia e
no Oriente Médio, e ainda em países que tenham imigrantes advindos de tais regiões. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde,
a cada ano, três milhões de meninas correm o
risco de sofrer a mu lação da genital feminina, e
no mundo há aproximadamente 140 milhões de
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mulheres e meninas que sofrem as consequências da mu lação (ORGANIZACIóN MUNDIAL DE
LA SALUD, 2012b).
As causas que acarretam a mu lação consistem
em uma mistura de elementos culturais, religiosos e sociais. Ainda que não haja escritos religiosos prevendo a prá ca, aqueles que a realizam
tendem a associá-la à existência de respaldo
religioso. Os lideres religiosos, por sua vez, adotam posicionamentos dos mais diversos: alguns
incen vam sua prá ca, outros a consideram
irrelevante para a religião, e outros incen vam
seu combate. As estruturas locais de poder e
autoridade, como os líderes comunitários e religiosos, contribuem, em alguns casos, para a
manutenção da prá ca. No entanto, o principal
argumento para a manutenção desta prá ca é o
cultural, em virtude da pressão social a se adaptar ao que fazem os demais, e ao que vem sido
feito tradicionalmente (ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD, 2012b).
A mu lação da genital feminina é parte do repertório simbólico e ritual das culturas onde é
pra cada. Em culturas tradicionais é ocasião de
celebração e alegria. Exempliﬁca Miller (1999, p.
14) que em regiões do Quênia, o dia da excisão
é dia marcado por danças e canto pelas mulheres; no Sudão, as famílias ricas realizam uma
grande festa no dia da excisão de suas ﬁlhas.
Para culturas tradicionais, tal prá ca é vista como uma importante etapa do crescimento de
uma garota.
Sobre as tradições, acrescenta Miller (1999, p.
14), o ritual marca a primeira oportunidade em
que as meninas serão tratadas como importantes. Na data, receberão pulseiras, ves dos e
outros presentes, bem como uma refeição especial é preparada. Em determinadas culturas,
tal prá ca é conhecida como um teste de bravura, de maneira que, se a menina enfrentar com
coragem a realização de tal prá ca, será considerada apta às dores do parto.
O signiﬁcado desta prá ca também é exposto
no livro “Flor do Deserto”, escrito por Waris
Dirie e Cathleen Miller, baseado na história de
Waris Dirie, a qual narra sua história de vida,
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desde sua infância na Somália até tornar-se modelo.
Waris conta que aos cinco anos sofreu a mu lação de sua genital, prá ca cultural arraigada na
região. Segundo ela, a sabedoria somaliana prega que entre as pernas femininas há algo impuro que necessita ser ex rpado. Mas os reais detalhes do ritual nunca são explicados às meninas: você apenas sabe que algo especial acontecerá. Sem a realização de tal ritual, as meninas
são consideradas impróprias para o casamento
(DIRIE, MILLER; 1998, p. 37-39).
A prá ca é comum em locais em que a virgindade é exigida como um requisito ao casamento,
frequentemente vista como uma indicação de
honra da família, associando a prá ca da mu lação da genital feminina como uma questão de
pureza pessoal e familiar (COOK, DICKENS, FATALLA, 2002 p. 284).
Cite-se como exemplo a prá ca da inﬁbulação
(estreitamento da abertura vaginal), a qual diﬁculta sobremaneira a prá ca de relações sexuais
pela mulher antes da contração das núpcias.
Para que haja a prá ca do ato sexual, faz -se necessária a prá ca da incisão; um doloroso procedimento para reabrir a vagina e permi r a
realização do ato sexual (ORGANIZACIó N MUNDIAL DE LA SALUD, 2012b).
Em uma sociedade em que existe pouca viabilidade econômica para mulheres solteiras, garanr que sua ﬁlha seja subme da à mu lação de
sua genital consiste em ato de amor, baseado
na certeza de sua elegibilidade para o casamento (COOK, DICKENS, FATALLA, 2002, p. 283 -284).
Sobre o enfoque do rela vismo cultural, a mu lação da genital feminina é prá ca legí ma que
não pode ser cri cada pelas sociedades ocidentais. Os valores culturais não podem ser avaliados moralmente por indivíduos pertencentes a
outras culturas, já que sua complexidade social
e moral apenas pode ser entendida por seus
próprios membros.
Segundo esse posicionamento, exige-se neutralidade e respeito às prá cas sociais, indepen-
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dentemente da maneira que sejam realizadas,
por parte daqueles que não perﬁlham dos
mesmos valores e da mesma cultura. Nesta
senda, todas as prá cas culturais seriam moralmente valiosas no contexto de sua cultura, inexis ndo a possibilidade de se discernir entre
uma ação legí ma e uma que não a seja (ANISTÍA INTERNACIONAL, 1998, p. 7-8).
Consoante explana Miller (1999, p. 5), a mu lação da genital feminina, nas sociedades em que
é realizada, é um fenômeno cultural, cujas a tudes em relação à prá ca, prós e contras, são
inﬂuenciadas pela realidade social a que a comunidade se encontra imersa. Os argumentos
racionais passam a desempenhar um papel secundário, já que mais importante passam a ser
a tudes e crenças da comunidade.
Segundo Miller, as pessoas socializadas em determinada cultura, tendem a atribuir valores às
coisas, a par r da visão de mundo e dos valores
da cultura as quais se encontram imersas, classiﬁcando-as em polaridades capazes de deﬁnir o
mundo social, tais como pureza/poluição, saúde/dano, eu/outro, natural/an natural, beleza/deformidade,
masculino/feminino,
ordem/caos, bom/mau, verdade/falsidade, entre
outras. Essas polaridades são das como fundamentais e inegáveis para os membros da respec va cultura a qual os moldou, de tal sorte
que tais valores serão tidos como universais
entre eles (MILLER, 1999, p. 6-7).
O valor atribuído às coisas é absorvido pela cultura compondo sua base, fazendo com que as
prá cas culturais sejam das como invisíveis e
certas. Somente quando se vê culturas diferentes daquela a que faz parte, ou quando se vê a
própria cultura ao longo de período signiﬁca vo
de tempo, em que os valores mudam de forma
fundamental, é que o funcionamento dessas
categorias sociais (polaridades) torna-se evidente, mas não independentes umas das outros.
Essas polaridades desempenharão o papel de
ﬁltrar as prá cas, para separá -las das que devem ser trazidas para a vida do indivíduo e
aquelas que devem ser repelidas (MILER, p. 6-7).
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Sob o ponto de vista da cultura ocidental, a mulação da genital feminina mostra-se como brutal e abusiva. Considerando as polaridades acima expostas, a cultura ocidental classiﬁcaria tal
prá ca, sob sua ó ca, como “poluição”, “dano”,
“outro”, “an natural”, “an -feminino”, “desﬁgurante”, “caos”, “mau”, “falsidade” (MIL LER,
1999, p. 8). Sob o ponto de vista da cultura ocidental, trata-se de prá ca discriminatória à mulher, e ainda, de violadora de sua integridade
sica.
De outro giro, do ponto de vista das culturas
tradicionais, as polaridades relacionadas à prá ca da mu lação da genital feminina, sob o ponto
de vista das culturas que a consagram, seriam
marcadas pelos valores “pureza”, “familiar”,
“verdade”, “natural”, “beleza”, “feminino”, “ordem” e “bom” e “verdade” (MILLER, 1999, p. 8)
O autor adverte que generalizações sobre as
prá cas culturais devem ser feitas com cautela,
em virtude da grande diferença de valores, história, tradição e rituais existentes entre as mais
variadas culturas. Esta visão posi va sobre a
mu lação da genital feminina, ligada à crença e
conhecimento, é tão real para muitas culturas
tradicionais, como o é a visão nega va de aludida prá ca aos olhos das culturas ocidentais
(MILLER, 1999, p. 8).

2.1. Por trás das vestes culturais: panorama
dos riscos à integridade sica e psíquica da mulher
Conforme visto, para o rela vismo cultural, todas as prá cas são consideradas moralmente válidas no seio da cultura as quais são
pra cadas. Não obstante, embora a mu lação
da genital feminina seja considerada prá ca de
extrema importância no seio da cultura em que
é pra cada, principalmente como forma de inserção no grupo, as consequências acarretadas
por sua prá ca podem envolver sérias complicações de saúde.
Tais consequências são ocasionadas principalmente em virtude da forma pela qual a mu la-
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ção da genital feminina é realizada: na maior
parte das vezes, ocorre sem a par cipação de
qualquer proﬁssional de saúde, fora de instalações médico-hospitalares, e sem a u lização de
qualquer anestesia. A prá ca é geralmente realizada por uma pessoa mais velha no grupo, respeitada e considerada sábia.
A esse respeito, per nente retomar o livro “Flor
do Deserto” (DIRIE, MILLER, 1998, p. 39), em
que o contexto de tal ritual é narrado com riqueza de detalhes:
“a mulher que realizada as circuncisões é
uma importante pessoa na nossa comunidade, não apenas por ter conhecimento especializado no assunto, mas também por
ganhar quan a uma grande quan a de dinheiro na realização de tal prá ca. Pagar
por tal procedimento é considerada uma
das maiores despesas que uma família suportará, mas também é considerada um
grande inves mento, uma vez que sem ele
suas ﬁlhas não ingressarão no mercado dos
casamentos. Dessa forma, a mulher que
realiza a circuncisão é um membro importante na sociedade, mas eu a chamaria de a
mulher assassina, em virtude do grande
número de meninas que morreram em suas
mãos” (tradução livre).

A área pode sofrer sérias infecções, seja pela
ausência de esterilização dos instrumentos cortantes (tais como facas, lâminas, tesouras, e até
cacos de vidro e pedaços de metal), seja pelo
contato da área genital com as fezes e a urina,
levando inclusive à sep cemia, momento em
que as bactérias a ngem a corrente sanguínea,
o que pode inclusive acarretar infer lidade e até
a morte (COOK, DICKENS, FATALLA, 2002, p.
283).
Outrossim, nos casos em que a mu lação é realizada na modalidade inﬁbulação, costuram-se
os lábios vaginais, deixando apenas uma pequena abertura para a passagem da urina e do ﬂuxo
menstrual, o que pode acarretar retenção urinária e fazer com que as menstruações sejam extremamente dolorosas.
Segundo estudo publicado pela Organização
Mundial de Saúde (2006), a mu lação da genital
feminina expõe as mulheres e seus ﬁlhos a sé-
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rios riscos no momento do parto. Foram analisadas 28.393 mulheres, em 28 centros obstétricos de seis países onde a mu lação genital feminina é pra ca recorrente, quais sejam: Burquina Faso, Gana, Kênia, Nigéria, Senegal e Sudão.
Tais estudos detectaram aumento de 70% dos
casos de hemorragia pós-parto entre as mulheres que foram subme das à aludida prá ca em
comparação às demais. Outrossim, foi detectada uma maior necessidade de reanimar os bebês cuja mãe tenha sofrido mu lação da genital
feminina, sendo tal percentual 66% maior nos
casos daquelas em que fora realizada a inﬁbulação (ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD,
2006).
Ademais, também é maior a taxa de mortalidade entre os bebês durante e imediatamente
após o parto (15% superior no caso de clindorectomía, 32% nos casos de excisão e 55% nos
casos de inﬁbulação). Acresce o Diretor do Programa Especial de Inves gações sobre Reprodução Humana (HRP), o qual organizou o estudo, Dr. Paul Van Look: “ Las consecuencias para
las innumerables mujeres que dan a luz en el
hogar sin la ayuda de personal con experiencia,
así como para sus hijos, son probablemente aún
peores”. (ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD, 2006).
Segundo Relatório da Anis a Internacional
(1998, p. 25-26), tal prá ca traz efeitos psicológicos e interferência na sexualidade. A re rada
do clitóris afeta de maneira parcial ou total a
sa sfação sexual da mulher, bem como faz com
que o primeiro ato sexual seja doloroso, sendo
inclusive necessária a prá ca de incisão. O relatório em comento também aponta que, embora
haja poucas provas cien ﬁcas, dada a diﬁculdade de inves gação, os relatos pessoais demonstram sen mentos de ansiedade, terror e humilhação, o que pode acarretar efeitos nega vos a
longo prazo.
Sobre os danos psíquicos, mister se faz apontar
estudo realizado pelo Departamento de Reabilitação Psicológica e Psicoterapia, Migração e
Grupo de Estudos de Reabilitação da Universi-
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dade de Friburgo na Alemanha. Houve a inves gação do estado de saúde mental de meninas
no Norte do Iraque, a ﬁm de veriﬁcar uma possível ligação entre a prá ca da mu lação genital
feminina com taxas elevadas de distúrbios de
stress pós-traumá cos (“pos rauma c stress
disorders” ou ainda, “PTSD”).
Segundo referido estudo, a prá ca da mu lação
genital feminina é propensa a acarretar diversos
distúrbios emocionais, podendo acarretar inclusive desordens psiquiátricas. A alta taxa de PTSD
de mais de 44,3% no grupo inves gado é comparável à taxa de incidência de PTSD em grupos
de crianças que sofreram abuso sexual nos primeiros anos de vida, nos quais as taxas médias
de depressão variam de 30 a 50%. Demais disso,
sintomas como depressão, condições psicossomá cas distúrbios de sono e PTSD foram constatados em índices acima dos níveis normais.
Tais dados são congruentes com aqueles encontrados em crianças que foram abusadas sexualmente (KIZILHAN, 2011) (tradução livre).
Tais dados incitam os seguintes ques onamentos: seriam todas as prá cas culturais seriam
legi mamente aceitáveis, ainda que acarretassem danos sicos nos indivíduos que integram
seu corpo social? Como conciliar com o discurso
de tolerância às prá cas culturais, ao diferente,
à diversidade?

3. Conciliando extremos: um diálogo intercultural em prol dos direitos humanos
Passa-se, por conseguinte à análise de
propostas à teoria dos fundamentos dos direitos
humanos que buscal tangenciar as questões
acima. Estas têm por base comum tecer crí cas
ao universalismo sem, contudo, assentarem-se
no rela vismo cultural, mas sim na necessidade
de se construir um diálogo mul cultural. Trata se de “uma miríade de novas perspec vas, na
tenta va de conciliar as duas bases fundantes
dos direitos humanos, o homem e a cultura”
(FACHIN, 2009, p. 245).
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Segundo Mouﬀe, a cultura ocidental chama de
direitos humanos sua especíﬁca forma de aﬁrmar o que é dignidade, o que seria muito presunçoso declará-la como a forma legí ma e única. Acresce a autora que as sociedades possuem
suas relações interligadas por laços, tais como
de parentesco, familiares, religiosos, em que os
membros dela pertencentes não se veem como
independentes, mas como portadores de idendades cons tuídas e incapazes de serem deﬁnidas de forma isolada a par r de tais relações
(MOUFFE, 1998, p. 457).
Tome-se como exemplo a ideia de autonomia,
ponto central no pensamento ocidental para o
entendimento dos direitos humanos, que pode
não ser vista como uma prioridade em outras
culturas, em que o poder de decisão é menos
individualista e mais coopera vo que nas sociedades ocidentais. Isso não signiﬁca, no entanto,
que tais culturas não estejam conectadas com a
dignidade da pessoa humana e com a realização
de uma ordem social justa (MOUFFE, 1998, p.
458).
Tal quadro abre espaço para a necessidade de
um diálogo intercultural, baseado na aceitação
de que a noção ocidental dos direitos humanos
é apenas uma formulação dentre as diversas
concepções que se pode ter sobre a dignidade
da pessoa humana (MOUFFE, 1998, p. 458).
Na mesma linha de raciocínio, Boaventura de
Sousa Santos (1997, p. 13-20), também salienta
a importância de se buscar funcionais
equivalentes aos direitos humanos em outras
culturas, defendendo que a polí ca dos direitos
humanos é uma polí ca cultural. Jus ﬁca que a
existência dos sistemas regionais de proteção
aos direitos humanos, tais como o europeu,
africano, interamericano, demonstra por si só
que os direitos humanos não são universais em
sua aplicação, mas sim um artefato cultural.
Ensina o autor em comento que as diversas
culturas escolhem os valores máximos que as
regem, erigindo-os como os mais abrangentes,
de tal sorte que a cultura ocidental, ao fazê-lo,
exprimiu-os como universais. Isso em virtude do
processo de globalização, o qual segundo o
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autor representou “processo pelo qual
determinada condição ou en dade local
estende sua inﬂuência a todo o globo e, ao fazêlo, desenvolve a capacidade de designar como
local outra condição social ou en dade rival”
(SANTOS 1997, p. 13).
Per nente realizar a transcrição de seus
argumentos (SANTOS, 1997, p. 19-20):
a questão da universalidade é uma questão
par cular, uma questão especíﬁca da cultura ocidental [...]A marca ocidental, ou melhor, ocidental -liberal do discurso dominante dos direitos humanos pode ser facilmente iden ﬁcada em muitos outros exemplos:
na Declaração Universal de 1949, elaborada
sem a par cipação da maioria dos povos do
mundo; no reconhecimento exclusivo de direitos individuais, com a única exceção do
direito colec vo à autodeterminação, a qual
no entanto, foi restringido aos povos subjugados pelo colonialismo europeu; na prioridade concedida aos direitos cívicos e polí cos sobre os direitos econômicos, sociais e
culturais e no reconhecimento do direito de
propriedade como o primeiro e, durante
muitos anos, o único direito econômico.

Imbuído nos argumentos acima, o autor sugere
que a conceituação dos direitos humanos seja
transformada de um localismo globalizado para
uma transformação cosmopolita dos direitos
humanos, os quais devem ser vistos sob um viés
mul cultural e emancipador (SANTOS, 1997, p.
21).
Segundo o autor “todas as culturas são rela vas,
mas o rela vismo cultural enquanto a tude
ﬁlosóﬁca é incorreto”. Outrossim, aponta que
“todas as culturas possuem concepções sobre a
dignidade da pessoa humana, mas nem todas
elas a concebem em termos de direitos humanos. Torna-se, por isso, importante iden ﬁcar
preocupações isomórﬁcas ente diferentes culturas” (SANTOS, 1997, p. 21).
Para solucionar a contenda posta em questão, o
autor propõe que seja realizada uma hermenêuca diatópica, a qual se dará da seguinte forma:
formação de um diálogo intercultural, consistente na troca de diferentes universos de sen do, pertencentes a cada cultura. Cada um des-
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ses universos consis rá em um “topoi”, ou seja
“lugares comuns retóricos mais abrangentes de
cada cultura. Funcionam como premissa de argumentação que, por não se discu rem, dada a
sua evidência, tornam possível a produção e a
troca de argumentos” (SANTOS, 1997, p. 23).

lidade das garan as e pelo o respeito pelo diferente (FLORES, 2012, p. 15).

Segundo o autor, as exigências do discurso
emancipatório apenas serão realizáveis caso
sejam apropriadas e absorvidas pelo contexto
cultural local, sem que tal processo acarrete em
“canibalização cultural” (SANTOS, 1997, p. 23).

Conforme se vê, há uma ruptura com a dualidade de discursos até então existente, universalismo e rela vismo cultural, como se fossem
dois extremos, excludentes entre si, renovando
“o tradicional e desgastado discurso jurídico
com novos elementos formadores de uma concepção jurídica aberta e plural” (FACHIN, 2009,
p. 45).

Ressalta o autor que o ponto de par da para
que a hermenêu ca diatópica seja realizada é o
reconhecimento das incompletudes mútuas de
cada cultura, o que será possível somente mediante um diálogo intercultural. Somente assim, a
“falsa universalidade atribuída aos direitos humanos no contexto imperial” será conver da,
na “translocalidade do cosmopoli smo, num
diálogo universal” (SANTOS, 1997, p. 26).
Para Joaquin Herrera Flores (2012, p. 13), a polêmica atualmente enfrentada pelos direitos
humanos pode ser vista sob dois ângulos. O
primeiro consiste em uma visão abstrata, fundamentada na ideia de direito como garan dor
da convivência comum. Consoante dispõe o
autor, trata-se de uma visão “referenciada nas
circunstâncias reais das pessoas e centrada na
concepção ocidental de direito e do valor da
iden dade”. O segundo ângulo, por sua vez,
consiste em uma visão localista, a qual dá prevalência ao “nosso, com respeito ao dos outros, e
centrada na ideia par cular de cultura e de valor
da diferença”.
Segundo o autor, o problema se dá quanto estes
dis ntos pontos de vista defendem apenas seus
argumentos, por tratar-se de visões extremamente reducionistas (FLORES, 2012, p. 13-15).
O autor destaca a insuﬁciência da visão dos direitos humanos seja sob o prisma do universalismo, seja do rela vismo cultural, propondo a
que se recorra à construção de uma “cultura dos
direitos”, a qual estabelece uma visão complexa
e intercultural dos direitos humanos, ﬁncandose sobre uma base dual composta pela universa-
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3.2 Análise da prá ca da mu lação genital feminina sob a ó ca do mul culturalismo

Dessa feita há que se abandonar visões extremadas sobre os direitos humanos, seja universalista ou rela vista, posto que cada uma busca
solucionar a questão tomando por base somente suas premissas, o que acarretaria “inversão
dos direitos fundamentais”, viol ando-os ainda
mais (FACHIN, 2009, p. 242).
Tomando-se por fundamento tão somente o
discurso universalista, negar-se-ia toda e qualquer prá ca cultural diversa daquelas propagadas pela cultura ocidental, lesando-se o direito à
diversidade cultural, e à conjuntura histórica,
cultural e religiosa, amplamente consagrados
em declarações universais. Consoante sentença
da Corte Interamericana de Direitos Humanos
de 2005 (apud, PIOVESAN, 2011, p. 16), “a idendade cultural é um componente agregado ao
próprio direito à vida lato sensu. Deste modo, se
é violada a iden dade cultural, a própria vida
vê-se inevitavelmente violada”.
De outro giro, crí ca que se faz ao rela vismo
cultural, é que, este sustentaria benevolência a
toda e qualquer prá ca cultural, mesmo que
lesiva à integridade sica ou moral de seus
membros ou mantenedora de desigualdades,
jus ﬁcando tais condutas por serem pertencentes ao substrato da iden dade da cultura.
Em outras palavras, “Os focos rela vistas, por
outro lado, ao universalizar seus par cularismos, podem ser complacentes com prá cas que
promovem e favorecem a iniquidade e, em cer-
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tas ocasiões, podem até jus ﬁcar atos de violência sica e morte” (FACHIN, 2009, p. 238).
Por tais mo vos, há que ﬁrmar um discurso mulcultural, considerado um meio termo entre o
rela vismo e o universalismo. O mul culturalismo preza pelo pluralismo, pelo reconhecimento às diferenças e às iden dades culturais, o
que não implica em aceitação cega a todas as
prá cas culturais. Conforme visto, nem todas as
culturas consagram de maneira igual prá cas
relacionadas ao bem-estar, à liberdade e igualdade dos seres humanos.
Sobre o pluralismo (FURROW, 2007, p. 49):
Na cultura ocidental, colocamos valor
substancial na autonomia e individualidade.
No entanto, muitas culturas, através do
mundo valorizam muito mais a coesão social, a comunidade e a tradição. Pode ser que
não haja fato na questão que demonstre
qual seles é o correto e nenhum critério
único que nos permita compará-los. Isso sugere uma altera va ao rela vismo, chamada pluralismo de valores, que tem muitas
das virtudes do rela vismo, sem seus vícios.
Diferentemente do rela vismo, o pluralismo
de valores não aﬁrma que todos os sistemas
de valores são igualmente bons ou que não
podemos cri car sistemas de valores. Ele é
compa vel com o ponto de vista de que algumas pessoas podem estar equivocadas
quanto ao que tem valor e que alguns sistemas de valores são simplesmente inadequados. No entanto, ele concede existência
a uma variedade de sistemas que são compa veis com viver uma boa vida humana.

Nem toda diversidade ou diferença é e camente aceitável, e nem todo ponto de vista cultural
tem em si mesmo valor é co. Consoante Relatório da Anis a Internacional (1998, p. 8): “La diversidad, tomada em sí misma, no ene ninguna
connotación moral posi va. Ni toda experiencia
nueva es aceptable ni todas las formas de vida
son moralmente legi mas”. Por esta razão, as
prá cas culturais e as formas de vida diferentes
apenas são dignas de defesa caso não vulnerem
os direitos humanos dos indivíduos.
A jus ﬁca va apresentada à mu lação da genital feminina pelo rela vismo é somente baseada
em seus próprios princípios, valores e crenças
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arraigados na própria cultura. Eis o problema do
rela vismo: os recursos para a crí ca e jus ﬁcação são limitados. Pondera Furrow (2007, p. 4657) que o rela vismo elimina a crí ca de qualquer pessoa que não seja pertencente à própria
cultura do grupo.
Segundo o autor (2007, p. 47):
O engano em que o rela vista incorre aqui é
o de assumir que uma crença ou prá ca
moral seja tão ﬁrmemente ligada às condições sobas quais surgiu que não sejamos
capazes de vê-la sob um outro aspecto.

Por esta razão, a validade da prá ca da mu lação da genital feminina, será analisada mediante a aplicação da “hermenêu ca diatópica” de
Boaventura de Souza Santos, baseada no reconhecimento das incompletudes mútuas de cada
cultura através do diálogo entre ambas (SANTOS, 1997, p. 23). Para tanto, passa-se à análise
dos “topoi” existentes na cultura ocidental de
direitos humanos e na cultura das sociedades
cole vas que consagram a prá ca da mu lação
da genital feminina.
A incompletude da cultura ocidental dos direitos
humanos, vista sob a ó ca das sociedades colevas, reside em não demonstrar se importar
com a necessidade de o indivíduo encontrar seu
lugar na sociedade. A ausência de preocupação
com a coesão social inviabiliza a formação de
laços e da solidariedade cole va, elementos
sem os quais nenhuma sociedade pode sobreviver.
Conforme ilustra Boaventura (1997, p. 24-25),
há diﬁculdade nas sociedades ocidentais em
deﬁnir a comunidade enquanto espaço para a
criação de solidariedades concretas. Ainda consoante o autor, a ideia de um campo dominado
por uma obrigação polí ca horizontal, pautada
em Rousseau, foi subs tuída pelo pensamento
do liberalismo, o qual reduziu tal complexidade
à dualidade Estado - sociedade civil.
De outro giro, a cultura das sociedades cole vas, sob a ó ca ocidentalista, não se preocupa
com o direito de um indivíduo perante outro, ou
do indivíduo perante a sociedade Pelo contrário,
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as prá cas e tradições quem mantém a coerência interna do grupo sobrepujam-se ao indivíduo, mesmo aquelas que possam acarretar danos à sua integridade sica e psíquica.
Para a corrente universalista, o discurso rela vista em favor da harmonia e coesão social pode
ocultar injus ças. Outrossim, as sociedades cole vas tampouco estariam preocupadas com
uma ordem democrá ca que traga autonomia a
seus membros, os quais, repise-se, tão somente
deverão desempenhar seu papel social para a
manutenção da coesão.
As mulheres, no caso, deverão cumprir seu papel restrito ao âmbito domés co, de casar, cuidar dos ﬁlhos e ser submissa ao homem. Somase a isso o fato de que as sociedades cole vas
tendem a desconsiderar o sofrimento individual
de cada um dos membros da cole vidade no
desempenho de seu papel em busca da harmonia social, ou ainda, o sofrimento humano é irredu vel, isso porque não são as sociedades
que sofrem, mas o indivíduo (SANTOS, 1997, 2425).
Sobre esse aspecto, a cultura das sociedades
cole vas “sublinha demasiado os deveres em
detrimento dos direitos e, por isso, tende a perdoar desigualdades que seriam de outro modo
inadmissíveis, como a desigualdade entre homens e mulheres” (SANTOS, 1997, p. 25), e entre as mulheres circuncisadas as não circuncisadas, já que, como visto, aquelas não subme das
à tal prá ca são consideradas impuras e indignas para o casamento, e inclusive rechaçadas do
convívio social com o grupo.
Portanto, por meio da hermenêu ca diatópica é
possível iden ﬁcar as áreas de conﬂito entre
culturas dis ntas e, por meio do diálogo entre
elas, estabelecer uma reconciliação e uma relação posi va entre os sistemas postos em análise. O que Boaventura (SANTOS, 1997, p.25-27)
propõe é a criação de conhecimento de uma
forma cole va e intera va, para que se chegue
a um discurso emancipatório, o qual reivindica a
legi midade da cultura dos povos ao invés de
renunciar a ela.
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Esse é o único meio de integrar noções de colevismo à cultura ocidental dos direitos humanos
e de imprimir autonomia individual e igualdade
de gênero às culturas das sociedades cole vas
que realizam prá cas como a da mu lação da
genital feminina.
Somente o diálogo e a tolerância à diferença
tornarão possível a construção de uma cultura
dos direitos humanos, a q sem que isso implique
a imposição de uma cultura à outra, e tampouco
a supressão da iden dade de uma cultura.
Corrobora com o exposto o posicionamento da
Anis a Internacional (1998, p. 8) sobre o tema:
[...] um dos méritos das doutrina mul culturalista é sua reação à homogeneização
do mundo, realidade que vem se conﬁgurando na atualidade com a globalização
econômica e cultural. O mul culturalismo e
a diversidade cultural devem ter seus limites nos direitos humanos e devem avançar
na direção de um ponto de vista intercultural, ou seja, da mescla, intercâmbio e
comunicação entre culturas e raças. O desenvolvimento moral apenas é possível se
os indivíduos realizarem o esforço de se situar ou aproximar do outro do ponto de vista cultural, sexual ou de gênero.

Outrossim, Boaventura (1997, p. 30) aponta ser
necessária a observância de dois impera vos.
Primeiramente, das diferentes visões que se
tem de uma determinada cultura deve ser adotada aquela que representa o círculo de reciprocidade mais amplo dentro dela no reconhecimento do outro. Demais disso, há que se levar
em conta o direito das pessoas e dos grupos
sociais de serem iguais quando a diferença os
inferioriza, e o de serem diferentes quando a
igualdade os descaracteriza.
Por tais razões, a prá ca da mu lação da genital
feminina não deve guardar complacência na
seara mundial. As sociedades que consagram
como mecanismo de coesão social devem realizar uma revolução evolucionista em seu sistema
de valores, reconsiderando o contexto histórico
especíﬁco em que a prá ca foi criada: em um
sistema de dominação patriarcal, marcado pelo
estado de subserviência da mulher.

SUMÁRIO

48

ARTIGOS

As mulheres alcançaram inúmeros direitos ao
longo da história, e foram colocadas, ao menos
formalmente, em pé de igualdade com os homens, sendo a contemporaneidade marcada
pela igualdade - ainda que formal, dos sexos.
Nesse desiderato, a mu lação genital feminina
torna-se prá ca inaceitável não só em virtude
dos danos causados à saúde da mulher e à sua
integridade, mas também pela negação opressiva de sua dignidade, aﬁnal sua sexualidade a
integra (COOK, DICKENS, FATHALLA, 2002, p.
284).
No mesmo sen do destaca Furow (2007, p. 47),
que o erro de tais culturas, ao respaldarem-se
no rela vismo é o de perpetuar uma crença ou
moral par cular ligada in mamente às condições que acarretaram seu surgimento, tornando-se incapazes de vê-las sob outros aspectos e
novas perspec vas, veja-se:
Dado o fato de que as mudanças sociais
se dão rapidamente, a questão de uma
crença con nuar a servir a um propósito ou
não, é sempre inteligível e pode ser levantada a par r de uma série de perspec vas
internas e externas a um grupo social. Em
outras palavras, não estamos tão completamente posicionados dentro de uma cultura ou tradição, a ponto de não poder apreender alterna vas com algum grau de compreensão. Além disso, se certas crenças adquiriam aceitação com base em fatos que se
descobre serem faltos, então o fato de serem parte de uma tradição cultural se torna
irrelevante para a sua avaliação. Tais crenças merecem crí cas, independentemente
de quão profundamente arraigadas em uma
cultura elas estejam. Por exemplo, muitas
culturas fazem discriminação contras mulheres como força de trabalho, com base na
crença de que estas são menos inteligentes
do que os homens. Eles mantém esta crença, não obstante o fato de que a evidência
cien ﬁca mostra que ela é falsa.

Per nente ressaltar que o obje vo deste trabalho não é o de deslegi mar as prá cas culturais,
as quais são legí mas e devem ser respeitadas,
em prol da diversidade cultural. No entanto,
devem ser abominadas as prá cas jus ﬁcantes
de sistemas de poder, exclusão e que causem
danos à integridade sica e moral do indivíduo.
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Como bem elenca a Anis a Internacional (1998,
p. 8), são moralmente contempláveis as prá cas
que consagrem “o máximo desenvolvimento
moral, ou seja, a construção de uma humanidade única sobre a base da liberdade e da igualdade”.
Nessa esteira, per nente a transcrição do posicionamento da Anis a Internacional (1998, p.
9):
La diversidad cultural y las ideas mul culturalistas son aceptables moralmente si
amplían la libertad y la igualdad de los individuos. Por ello, hay que discriminar entre
las prác cas y valores culturales que están
al servicio de sistemas de dominación y
aquellos que no vulneran los derechos individuales. Hay prác cas culturales, como la
mu lación genital femenina, que obviamente no amplían el contexto moral. Esta prácca, tan escandalosamente generalizada en
el mundo
sólo puede ser comprendida
adecuadamente si se analiza en el marco
del sistema de dominación patriarcal.

No mesmo sen do é a crí ca de Perez Luño
(2001, p. 211), no sen do de que o rela vismo
cultural não pode servir de veste ocultadora de
violações sistemá cas dos direitos humanos,
nem servir como legi mador de impunidade de
ranos e déspotas.
Nesse ponto, Luño (2001, p. 210) adverte a jus ﬁca va à legi mação de determinadas prá ca s
sem qualquer reﬂexão sobre os danos que podem ser imputados aos indivíduos deve ser vista
com ressalvas, in literis:
Determinados organismos especializados de la ONU, así como diferentes ONG’S,
de modo especial los Informes anuales de
Amnis a Internacional -que cons tuyen un
autén co inventario del horror-, denuncian
la perpetración de la inconcebible prác ca
de la circuncisión o mu lación genital femenina (ablación del clítoris) a millones de
mujeres de países africanos y asiá cos; asimismo, se inculpa a diversos países islámicos que condenan a la mujer al analfabesmo; se detectan también otras dramá cas violaciones de la dignidad, la libertad y
la igualdad de los seres humanos por parte
de diferentes pos de ranía. En casi todos
estos casos los crímenes contra los dere-
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chos humanos se jus ﬁcan a par r de la
idea de que esas prác cas responden a tradiciones culturales y polí cas de los países
que las realizan.

Por outro lado, o autor em comento adverte
que, em prol da diversidade cultural, deve-se
evitar que o universalismo atue como um mecanismo que desconsidere e desconheça as parcularidades dos povos, e por consequência,
deixe de criar mecanismos de proteção àqueles
que sofrem situações de marginalização, exploração ou subdesenvolvimento. Em um mundo
marcado pela diversidade cultural, não se podem ignorar as peculiaridades regionais, encobrindo-as sob o manto da universalidade (LUÑO,
2001, p. 207).
Sob esta ó ca, Perez Luño infere que não se
deve negar a ideia de um núcleo mínimo de direitos indisponíveis inerentes a todo ser, mas
evitar o uso abusivo da ideia de universalidade a
a ﬁm de se desconsiderar as diferenças e par cularidades existentes na comunidade internacional. Para estancar inúmeras violações aos
direitos humanos no mundo é imperiosa a necessidade de fundamentação dos sistemas de
direitos humanos com base em um ethos universal, síntese de valores mul nacionais e mulculturais, que faça possível uma comunicação
intersubje va, de solidariedade e de paz (LUÑO,
2001, p. 207-210).
Pelo contrário, a ideia que deve ser universalizada é a de criação de critérios é cos que legimem a diversidade cultual e não cultuem com
valores e prá cas baseados na dominação e
discriminação. O universal que aqui se faz menção não se refere tão somente os valores da
cultura ocidental, a qual falaciosamente tem
sido erigida muitas vezes à categoria de referente é co (ANISTÍA INTERNACIONAL, 1998, p. 10).
O universalismo que se propõe é de conﬂuência, inspirado na construção de um “mínimo
é co irredu vel”, respeitado por todas as culturas e que visa assegurar a construção de parâmetros internacionais mínimos voltados à proteção dos direitos humanos (PIOVESAN, 2011, p.
214). Somente assim será construída uma é ca
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baseada verdadeiramente em um rol de direitos
indisponível e necessário para que o ser humano se reconheça como tal, como o valor mais
inequívoco de humanização e civilização (ANISTÍA INTERNACIONAL, p. 10).
Para evitar que os efeitos e impactos discriminatórios produzidos por determinadas culturas de
protraiam no tempo, faz-se necessário, no âmbito interno, a necessidade de um verdadeiro protagonismo estatal, pautado em três pilares “dever do Estado de respeitar (não violar direitos),
proteger (não permi r que terceiros, atores não
estatais, violem direitos) e implementar direitos
humanos (adotando todas as medidas legisla vas, execu vas e judiciais necessárias)” (PIOVESAN, 2011, p. 18).
No âmbito externo, as Assembleias Mundiais de
Saúde têm conseguido adesão dos países, principalmente daqueles em que esta é pra cada,
para que acelerem a educação e a informação
das comunidades, bem como de garan r a parcipação dos dirigentes locais no processo de
eliminação da prá ca em comento. Importante
ressaltar que, em 2011, mais de duas mil comunidades africanas colocaram ﬁm à mu lação
genital feminina (FUNDO DE POPULAÇÕES DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2011).
Tais prá cas propõem a conscien zação e a reﬂexão por parte dos membros do corpo social a
respeito das consequências sicas e morais causadas por determinadas tradições culturais aos
indivíduos que dela par cipam, sem que isso
implique em minoração dos modos pelos quais
aquela cultura se iden ﬁca e se expressa.
Do mesmo modo, é necessária a conscien zação da sociedade como um todo que negar a
cultura daquele que é diferente também é uma
violação dos direitos humanos. A consciência e o
respeito das diversas formas de viver, valores,
tradições, comunicação e crenças compõem a
maior riqueza da humanidade.
Consoante ressalta a Declaração Universal da
UNESCO sobre a Diversidade Cultural, aprovada
em 2001, “a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade
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biológica para a natureza. Nesse sen do, cons tui o patrimônio comum da humanidade e deve
ser reconhecida e consolidada em beneﬁcio das
gerações presentes e futuras”.

ção cega a uma prá ca cultural tão somente
com base no substrato cultural acaba por coadunar com formas de vida que vulnerem os direitos humanos dos indivíduos.

São passos iniciais, porém importantes, no longo caminhar em defesa dos direitos humanos,
para buscar o universalismo de conﬂuência defendido por Flávia Piovesan, pautado no reconhecimento e respeito à diversidade, na abertura ao diálogo e na tolerância aos traços dis n vos materiais, espirituais e afe vos de cada cultura. Esses são pilares estes para a possível criação de uma cultura dos direitos humanos.

A mu lação genital feminina, sob o viés da cultura em que é realizada, consiste em prá ca
legí ma, consistente em parte do repertório
simbólico e ritual e, portanto, não pode ser cri cada pelas sociedades que não par lham da
mesma visão cultural. Sua complexidade social e
moral apenas pode ser entendida por seus próprios membros.

5. CONCLUSÃO
Conforme se demonstrado ao longo do presente
estudo, o universalismo e o rela vismo cultural
são discursos incompletos para fundamentar os
direitos humanos.
A cultura ocidental chama de direitos humanos
sua especíﬁca forma de aﬁrmar o que é dignidade, o que seria muito presunçoso declará-la como a forma legí ma e única. Outrossim, esta
concepção mostra-se insuﬁciente frente as diversas iden dades culturais existentes no mundo, ressaltando-se a necessidade de que estas
sejam reconhecidas e aﬁrmadas.
O rela vismo cultural, por sua vez, elenca como
fundamento dos direitos humanos a cultura de
cada povo, mais precisamente nas regras sobre
a moral vigentes em cada cultura. O homem é
visto na amálgama da comunidade a qual está
inserido e, caso lhe forem atribuídos
pressupostos de moral universal, conforme
propõe o universalismo, estar-se-ia transpondoo a modelos culturais dis ntos do seu,
inexis ndo um substrato legi mador para tal
conduta.
Não obstante, o rela vismo cultural deve ser
visto com ressalvas, pois sob sua perspec va
todas as prá cas culturais são moralmente valiosas no contexto de sua cultura, inclusive aquelas atentatórias ao bem-estar, liberdade e igualdade de seus membros. Sendo assim, a aceita-
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A genital feminina é vista como algo este impuro, a qual deve ser ex rpada para que a mulher
seja inserida na sociedade e esteja preparada
para o casamento, bem como para assegurar a
virgindade pré-nupcial. O prazer da mulher na
relação sexual é condenado e, com a genital
ex rpada, será assegurada sua ﬁdelidade no
casamento, e a inibição de seus desejos sexuais
no matrimônio. Caso a mu lação não seja realizada, a mulher sofre forte reprimenda na sociedade, é vista como indigna ao casamento e impura para o pertencimento ao grupo.
Não se pretende deslegi mar a importância que
as prá cas culturais têm para determinado povo, contudo, há que se levar em consideração
suas consequências prá cas aos membros do
grupo. A mu lação genital feminina envolve
sérios danos sicos, psicológicos à mulher, e
rela vos à sua sexualidade. Outrossim, a prá ca
pode trazer riscos ao ﬁlho, no momento do parto.
As pesquisas e os dados da Organização Mundial
de Saúde, expostos ao longo do presente trabalho, incitam ques onamentos se, embora deva
haver respeito à realidade cultural de deter minada sociedade, todas as prá cas culturais consagradas por uma cultura devam ser e camente
aceitáveis. Frisa-se que o que se põe em pauta
no caso em tela não é a intolerância às manifestações culturais, mas a análise de uma prá ca
cultural que traz impactos direitos na saúde,
integridade sica e psíquica e à vida, de milhares de meninas, nos seus primeiros anos de vida. Até que ponto a coesão social é mais impor-
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tante que a própria vida dos indivíduos que a
compõem?
Por essa razão, faz-se necessário recorrer a
propostas cujas bases assentam-se na
necessidade de construção de um diálogo
mul cultural, para conciliar as duas bases
fundantes dos direitos humanos: o homem e a
cultura.
A cultura ocidental deve ser vista como apenas
mais uma das diversas concepções que se pode
ter sobre a dignidade da pessoa humana, e não
como a única interpretação legí ma. Seguindo o
raciocínio de Boanvetura de Sousa Santos,
embora todas as culturas sejam rela vas, o
rela vismo cultural enquanto fundamento
ﬁlosóﬁco é incompleto. Por essa razão, a
conceituação dos direitos humanos deve evoluir
para uma visão cosmopolita, vista sob um viés
mul cultural e emancipador, a qual será
alcançada por meio da hermenêu ca diatópica.
Essa forma de interpretação será construída
com base em um diálogo intercultural e no reconhecimento das incompletudes mútuas de
cada cultura.

CAMILA MARTINS TONELLO
MELINA GIRARDI FACHIN

garanta a qualidade de a cada pessoa. Coadunar
com uma prá ca como a mu lação da genital
feminina consiste na elevação da tradição cultural em detrimento da vida e do valor do ser humano como tal.
O rela vismo cultural, que prega tanto pelo reconhecimento à diferença entre as diversas culturas também compactua com a tolerância e
respeitaria a diferença dentro de sua própria
cultura, entre homens e mulheres, entre circuncisadas e não circuncisadas? As mulheres que
não foram subme das à tal prá ca cultural não
podem ser rechaçadas do convívio social do
grupo e tampouco serem vistas como impuras.
Nesse ponto, elenca Perez Luño (2001, p. 211)
que a a tude mais cômoda para a perpetuação
de tal prá ca é a inibição dos argumentos contrários daqueles que a combatem em nome do
rela vismo cultural. A cultura não pode servir
de veste ocultadora de violações sistemá cas à
direitos básicos e indissociáveis ao exercício da
vida do ser humano.

Tomando o discurso universalista como fundamento dos direitos humanos, negar-se-ia toda e
qualquer prá ca cultural diversa daquelas propagadas pela cultura ocidental, lesando-se o
direito à diversidade cultural, e à conjuntura
histórica, cultural e religiosa, amplamente consagrados em declarações universais. De outro
giro, sob o enfoque do rela vismo cultural, culvar-se-ia benevolência a toda e qualquer prá ca cultural, mesmo que lesiva à integridade sica ou moral de seus membros ou mantenedora
de desigualdades, jus ﬁcando tais condutas por
serem pertencentes ao substrato da iden dade
cultural. Ambos os discursos são extremados e
lesivos à integridade sica e psíquica e à dignidade do ser humano.

órgãos como a Organização das Nações Unidas,
Organização Mundial de Saúde, Anis a Internacional, Fundação Flor do Deserto têm desempenhado um papel signiﬁcante na abolição desta
prá ca, seja na conscien zação, na mobilização
dos Estados e de líderes religiosos. Segundo
relatório realizado pelo Fundo das Nações Unidas e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais de 18 mil comunidades africanas
veram sessões de educação, quase três mil
líderes religiosos declararam publicamente que
tal prá ca deveria ser abandonada e mais de
três mil veículos da mídia cobriram o assunto.
Em 2011, mais de duas mil comunidades africanas abandonaram a prá ca, o que demonstra
signiﬁca va mudança com relação às prá cas
sociais, fazendo com que as mulheres possam
ter vidas dignas e plenas.

Por essa razão, por meio do rela vismo cultural
estar-se-ia rela vizando o núcleo indisponível
de direitos, pertencentes ao ser humano como
tal e indissociável do exercício de suas necessidades básicas, a tal ponto que não seria possível
estabelecer um um mínimo é co irredu vel que

Portanto, é necessária a construção de um discurso de tolerância e respeito às diversidades de
cada povo e cultura. Não obstante, é necessário
urge a construção cole va de critérios é cos
mínimos que consagrem e reaﬁrmem a diversidade cultural, mas que re rem a legi midade de

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

SUMÁRIO

52

ARTIGOS

CAMILA MARTINS TONELLO
MELINA GIRARDI FACHIN

prá cas que atentem contra a vida, saúde e integridade sica e psíquica do ser humano.

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstr
act_id=945687>. Acesso em: 20/04/2012.

Propõe-se o universalismo de conﬂuência, baseado no reconhecimento da incompletude de
cada cultura, no respeito aos dis ntos traços
espirituais, afe vos e materiais que caracterizam cada corpo social. Desta forma, deve ser
abandonando qualquer pensamento de imposição ou sobreposição de quaisquer valores às
demais sociedade.

COMPARATO, Fábio Konder. A aﬁrmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.

Pelo contrário, devem ser incen vadas e man das as prá cas culturais, as quais materializam
as formas de expressão de cada sociedade. Não
se pode olvidar, contudo, da necessária conscien zação dos membros dos grupos sociais a
respeito das prá cas que impactem diretamente a integridade sica e moral, vida e saúde nos
indivíduos que delas par cipam.

CONFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS DE VIENA.
Disponível
em:
<
h p://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena
/viena.html>. Acesso em: 30/04/2012.

O reconhecimento da interdependência entre as
diversas culturas, o respeito à diversidade e à
possibilidade de se aprender com esta, garantem a paz da humanidade e a reﬂexão das melhores formas que melhor valorizem o ser humano como tal.
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ARTIGO
Breve Consideração Sobre a Legi midade para Pleitear Res tuição de PIS/CONFINS Incidentes sobre Operação Final de Energia Elétrica
Por Jonatha de Oliveira Silva¹
RESUMO: Este breve trabalho se presta a iden ﬁcar quem ostenta a legi ma o ad causam para repe r
o indébito tributário da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da contribuição para Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) transmi das com destaque ao consumidor, pelas concessionária de energia elétrica, na conta respec va. Isto se dará tendo em vista a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) n° 574.706/PR através do qual se reconheceu a incons tucionalidade da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) na
base de cálculo daquelas contribuições. Neste sen do, se observará também o que prevalece no Superior Tribunal de Jus ça (STJ) sobre a legi midade para pleitear res tu ição do ICMS sobre energia elétrica.
Palavras-chave: Legi midade - Res tuição - Contribuições - Energia.

I - Introdução1
Antes de iniciar, importante expor que não existe aqui qualquer pretensão de esgotar este assunto. Neste trabalho se emi rá uma opinião a
qual estará sujeita a discordâncias, concordâncias e mudanças para melhor ou não. Com isso,
quer-se dizer: neste assunto a pluralidades de
ideias é sempre bem vinda e necessária.
Este breve ar go se presta a compreender
quem ostenta a qualidade de parte legí ma ao
pleito do pedido de res tuição do indébito de
dois tributos federais, a saber, a contribuição ao
programa de integração social (PIS) e a contribuição para a ﬁnanciamento da seguridade social (CONFINS) constante na fatura da úl ma
operação de energia elétrica.
O fornecimento de energia elétrica ao consumidor servirá como caso sobre o qual se tentará
encontrar o legi mado a vo para buscar a res tuição do PIS e da CONFINS pagas a maior em
razão da inclusão do imposto sobre mercadorias
e serviços (ICMS) em suas bases de cálculo.

1

Advogado. Graduação em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA.
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A este respeito, destaco que este ar go interessará a médios e grandes consumidores, sendo
quase imprestável para quem não gasta mais do
que R$ 700,00 (setecentos reais) com energia
elétrica.
Considerar-se-á, para tanto, o recente precedente do Supremo Tribunal Federal - STF no
qual reconheceu a incons tucionalidade desta
prá ca.
Para se aferir quem é o legi mado a vo para
requerer os referidos valores pagos indevidamente, as disposições administra vas e legais
per nentes ao assunto, bem como as manifestações do STF e do Tribunal da Cidadania serão
exploradas da forma mais eﬁcaz possível neste
breve ar go.
O início se dará com uma breve consideração da
legi midade ad causam, posteriormente se fará
rápida exposição do precedente do STF sobre os
tributos em análise, depois se fará uma exposição da forma como vem acontecendo a tributação sobre o fornecimento de energia. Ato con nuo, se tentará misturar os assuntos considerando algumas decisões paradigmá cas do Superior Tribunal de Jus ça sobre o assunto se-
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guindo, para ainda antes da conclusão se emi r
opinião sobre quem melhores chances tem de
ser ou se tornar legi mado a vo para pleitear o
indébito tributário no caso em questão.

II - Da legi midade para a causa
Por razões de brevidade, não serão abordadas
as várias percepções que se construíram ao longo do tempo sobre a ação e nem sobre as discussões que elas suscitam. Ao invés, se adotará
um caminho mais rápido possível à chegada a
um dos pontos fulcrais deste breve ar go, a
saber, a legi ma o ad causam, mormente a
legi midade a va.
A ação pode ser entendida como direito subje vo das pessoas o qual se presta a viabilizar a
provocação da manifestação jurisdicional a ﬁm
de alcançar solução a uma determinada controvérsia.
A ﬁm de que seja analisada a matéria levada ao
judiciário, o proponente deve sa sfazer requisitos mínimos indispensáveis para o judiciário
poder emi r juízo justo sobre a matéria que lhe
é levada para apreciação. A esses requisitos, dáse o nome de condições da ação as quais podem
ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição2.
Tradicionalmente a doutrina elenca três condições da ação, a saber, interesse processual, possibilidade jurídica do pedido e legi midade para
a causa.
O interesse processual, previsto no art. 17 do
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015),
decorre da ideia de que é vedada a tutela de
mão própria ou a autotutela e, ipso facto, as
2

A respeito das condições da ação, o juiz, veriﬁcando a há
carência de ação e que a contestação é omissa a respeito
desta preliminar, irá oportunizar às partes uma manifestação especíﬁca a ﬁm de que seja garan do o efe vo
contraditório, conforme se percebe da leitura do art. 10
da CPC/2015 segundo o qual “o juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de o cio.”.

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

JONATHA DE OLIVEIRA SILVA

pessoas devem recorrer a um terceiro imparcial
para resolverem seus conﬂitos, i. e., devem ir ao
Estado-juiz. Nas palavras de Cassio Scarpinella
Bueno (2010, p. 403):
O interesse de agir, neste sen do, representa a necessidade de requerer, ao Estado juiz, a prestação da tutela jurisdicional com
vistas à obtenção de uma posição de vantagem (a doutrina costuma se referir a esta
vantagem como u lidade) que, de outro
modo, não seria possível alcançar. O interesse de agir, portanto, tom a como base o
binômio “necessidade” e “u lidade”. Necessidade de uma atuação jurisdicional em prol
da obtenção de uma dada u lidade.

A possibilidade jurídica do pedido carrega em si
a ideia da liberdade processual, no sen do de
que se pode pedir tudo o que não é expressamente vedado pela ordem jurídica. No sistema
processual de 1973, a não sa sfação desta condição implicava na ex nção do processo sem
resolução do mérito. Na atual sistemá ca processual, a não sa sfação deste requisito enseja
ex nção do processo com resolução do mérito.
A legi midade a va para a causa, outra condição da ação, subdivide-se em ordinária e extraordinária, arts. 17 e 18 do CPC/2015.
Grandes doutrinadores, ao comentarem o art.
17 do CPC/2015, entendem a legi ma o ad
causam da seguinte forma (ARENHART, MARINONI, MITIDIERO, 2015, p. 118):
A legi midade para a causa (ou legi midade
ad causam), que não se confunde com a legi midade para o processo (legi midade ad
processum, conhecida ainda como legi midade para estar em juízo), concerne à per nência subje va da ação, a nente à tularidade (a va e passiva) da ação.

Desta forma, percebe-se que a pessoa tular em
âmbito material deve ser a mesma a ﬁgurar no
processo. Noutras palavras, “a coincidência da
tularidade processual com a tularidade hipoté ca dos direitos e das obrigações em disputa
no plano do direito material.” (JÚNIOR, 2018, p.
170) é a caracterís ca básica da legi mação
ordinária, sendo que a legi midade a va “caberá ao tular do interesse aﬁrmado na pretensão,
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e a passiva ao tular do interesse que se opõe
ou resiste à pretensão.” (JÚNIOR, 2018, p. 170).
No que tange a legi midade extraordinária ou
subs tuição processual, veja-se o que dispõe o
art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio
em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Essa legi midade diz respeito a situações excepcionais em que o ordenamento jurídico estabelece que o tular para pleitear o direito em juízo
é um terceiro, ou seja, o tular do direito material não é o mesmo sujeito legi mado ao ajuizamento da ação, como acontece na legi midade ordinária.
Qualquer pessoa pode levar uma pretensão ao
judiciário se aﬁrmando tular de um direito determinado. Qualquer pessoa pode, por isso, pelo menos inicialmente, ser parte. Outra coisa é
saber se esta pessoa é parte legí ma. Nisso consiste a aferição da legi midade para a causa.
Em regra, não se exige uma prova inconteste do
postulante de que ele é a parte legí ma para
pleitear o direito do qual se aﬁrma tular. A
mera alegação é suﬁciente para que ele dê início
a uma demanda.
No entanto, essa alegação poderá ser veriﬁcada
inverossímil pelo órgão julgador desde o recebimento da demanda até a sua úl ma manifestação sobre ela, pois se trata de matéria de ordem pública a qual pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Isto posto, analisar-se-á um importante precedente para o presente trabalho.

III - Da tese ﬁxada pelo STF no RE n° 574.706 e
do seu efeito sobre fornecimento de energia
elétrica ao consumidor ﬁnal
III.1 - Ligeira consideração da tese ﬁrmada pelo
Supremo Tribunal no RE n° 574.706/PR.
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Brevita s causa, a decisão do Supremo Tribunal
Federal não será aqui destrinchada. Far-se-á
apenas exposição da tese ﬁrmada a qual é suﬁciente para efeitos deste trabalho.
Neste sen do, o plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) julgou, em 15/03/2017, o Recurso
Extraordinário (RE) n° 574.706/PR o qual estava
sob repercussão geral de questão cons tucional
(tema 69). Neste julgamento, ﬁrmou-se a tese
de que o “ICMS não compõe a base de cálculo
para ﬁns de incidência do PIS e da COFINS ”
(BRASIL, STF, 2017).
Assim, é incons tucional a inclusão do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
transporte e de comunicação (art. 155, II da
CRFB/88), na base de cálculo das Contribuições
federais ao Programa de Integração Social (art.
239 da CRFB/88) e para o Financiamento da Seguridade Social (art. 195, I, b da CRFB/88).
A relatora do acórdão, cujo voto foi seguido pela
maioria, u lizou, como principal argumento de
sua decisão, o fato de que o ICMS não cons tui
receita própria, mas mero valor repassado ao
Estado. O ICMS é uma receita do Estado/Distrito
Federal, não se confundindo com receita/faturamento do contribuinte.
Ora, por ser incons tucional, todas as inclusões
do ICMS (imposto estadual) nas bases da contribuição ao PIS e da CONFINS realizadas não deveriam ocorrer, pois afrontam a Cons tuição.
Dessa obviedade decorre quem assim procedeu
- sujeitos que incluíram ICMS nas bases do PIS e
da CONFINS - possuem o direito de pleitear a
res tuição do que pagou a maior a tulo de PIS
e de CONFINS no úl mo quinquênio.

III.2 - Rápida exposição da tributação do fornecimento de energia elétrica
Até a Emenda Cons tucional n° 33/01, com exceção do ICMS e dos impostos sobre importação
e exportação, nenhum outro “tributo” incidia
sobre a energia elétrica. Isso não signiﬁca a inexistência da incidência de PIS/CONFINS. Havia
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incidência, mas de forma muito controver da,
conforme se pode perceber do RE 238110. Esta
EC 33/01 teve o condão de subs tuir a palavra
“tributo” pela palavra “imposto”, conforme se
veriﬁca na redação atual da §3° do art. 155 da
CRFB/883, impedindo a con nuidade dessas
discussões.
Atualmente, em regra, três tributos constam
como que incidindo neste setor, conforme se
veriﬁca nas faturas de consumo.
Um deles é o ICMS. Este imposto assume caracterís cas diversas das comumente estudadas a
seu respeito. No setor elétrico, o ICMS é monofásico (incide uma única vez e sobre o preço da
operação ﬁnal), não havendo falar em não cumula vidade. Conforme se pode perceber da
leitura do art. 9°, §1°, II do Lei Complementar
87/964 que, no caso da energia, privilegiou a
realidade e não a ﬁcção. A corroborar isso, esclarece-se que em se tratando de energia elétrica a produção e o consumo são instantâneos
(CAMPOS, 2010, p. 85):

JONATHA DE OLIVEIRA SILVA

ﬁca no Resp n° 1.299.303-SC da 1ª seção do Superior Tribunal de Jus ça - STJ5.
Outros tributos incidentes 6, conforme a fatura,
são a contribuição ao PIS (1,65%) e a CONFINS
(7,6%) não cumula vos.
Exempliﬁca vamente essa incidência se dá da
seguinte forma: se a geradora de energia elétrica paga em determinado mês o valor de R$
1.000,00 (mil reais) a tulo de PIS e CONFINS,
certamente este valor comporá o preço do insumo. A empresa distribuidora (compradora da
energia gerada) ﬁcará com o crédito de R$
1.000,00 (mil reais) para abater do valor que ela
(distribuidora) deverá recolher de PIS e CONFINS. Assim, essa distribuidora repassará para a
tarifa de energia (por determinação legal e da
ANEEL7), o PIS e a CONFINS, sendo essa transferência destacada na fatura (BRITO, 2011, p.
500).
O repasse do PIS e da CONFINS, na compreensão de Vitor Ferreira de Brito (2011, p. 506):
[...] restringe-se ao valor econômico despendido pela distribuidora de energia elétrica, já deduzido o crédito da operação anterior da cadeia de produção. O usuário de
energia elétrica não paga a alíquota de
1,65%, do PIS, e 7,6, da CONFINS, sobre o
faturamento bruto da distribuidora. Ele paga tão somente o custo ﬁscal, isto é, o valor
que a distribuidora efe vamente desembolsou para pagamento dos tributos, deduzidos os créditos dos valores de PIS e CON-

[...] o ﬂuxo de energia entre a ponta de produção e a de consumo se dá instantaneamente, devido à impossibilidade de formação de estoques ao longo dos estágios intermediários da função elétrica (transmissão/distribuição).

Ademais, em se tratando de ICMS sobre operação ﬁnal de energia elétrica pago indevidamente ou a maior o consumidor desta energia ostenta legi midade a va ad causam para o pleitear a res tuição do indébito, conforme se veri-

3

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do
caput deste ar go e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações rela vas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combus veis e minerais do País.
4
Art. 9° [...] § 1º A responsabilidade a que se refere o art.
6º poderá ser atribuída: II - às empresas geradoras ou
distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas
e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substuto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a
produção ou importação até a úl ma operação, sendo seu
cálculo efetuado sobre o preço pra cado na operação
ﬁnal, assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva
ocorrer essa operação. (grifo nosso)
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5

Este precedente será melhor exposto no tópico a seguir
quando se abordará, com maior clareza, a legi midade
para pleitear o PIS e a CONFINS pagos a maior e destacados na conta de energia.
6
Não se ignora que o PIS e a CONFINS incidem formalmente sobre a receita ou faturamento da empresa, mas
não se ignora, igualmente, que quem de fato tem patrimônio diminuído ou modiﬁcado para menor com a incidência destes tributos é o consumidor, e não a distribuidora, haja vista a impera vidade do equilíbrio econômicoﬁnanceiro fortemente presente no setor elétrico, como se
veriﬁcará logo mais.
7
Lei n° 8.987/95, art. 9°, §§ 2° e 3° e Lei n° 9.074/95, art.
4° (vistos a seguir); Lei 9.427/96 art. 14, I; 15, IV.
E a nota técnica n°115/2005-SFF/SRE/ANEEL que estabelece metodologia de cálculo da tarifa e determina exposição do quantum de cada tributo que é transladado ao
consumidor.
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FINS recolhidos pelo agente anterior na cadeia, por conta do regime de não cumula vidade do tributo.

Mas não se pode ignorar o fato de que na relação havida entre geradora e distribuidora, não
incide ICMS. Desta forma, o PIS e a CONFINS são
calculados sobre o valor do negócio havido entre geradora e distribuidora e tem seus ônus
repassados a esta úl ma a ﬁm de que ela possa
usar este valor de PIS e CONFINS como crédito
na operação que se dará entre ela (distribuidora) e o consumidor de energia. Eis a razão pela
qual na fatura não aparecem as alíquota de
1,65% de PIS e 7,6% de CONFINS, mas sim alíquotas inferiores e ainda mais fracionadas.
Acrescenta-se que nesta relação entre distribuidora e consumidor, o PIS e a CONFINS repassados para ele são aferidos com inclusão, em suas
respec vas bases, do quantum do ICMS incidente sobre esta operação (sem falar do cálculo que
é feito por dentro e considerando um ao outro
reciprocamente).
Ademais, o destaque de PIS e de CONFINS na
fatura permite que o consumidor consiga se
valer destes valores como créditos para posterior recolhimento de PIS/CONFINS.
Isto posto, passa-se a veriﬁcação da legi midade para requereequilír a res tuição do indébito
do PIS e da CONFINS pagos a maior em razão de
se haver incluído em suas respec vas bases de
cálculo o montante de ICMS e cujos valores são
expressamente repassados ao consumidor na
fatura de energia.

IV - Da legi midade para pleitear o indébito
tributário do PIS e da CONFINS pagos a maior
por ocasião da inclusão do ICMS nas suas bases
de cálculo e repassados ao consumidor de de
energia elétrica.
Primeiramente, cumpre trazer à baila que o PIS
e a CONFINS são percebidos como tributos indiretos, a saber, tributos que tem um contribuinte
formal (de direito) e um contribuinte informal
(de fato) em que o primeiro transfere para o
segundo, através de um negócio estabelecido
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entre ambos, o ônus ﬁnanceiro da exação. In
casu, a fatura de energia elétrica dá conta de
demonstrar isso com muita exa dão.
O Código Tributário Nacional - CTN diz, em seu
art. 166, sobre res tuição destes tributos indiretos (como o PIS e a CONFINS constantes na conta de energia elétrica):
Art. 166. A res tuição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respec vo encargo ﬁnanceiro somente será
feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

A respeito desta temá ca, o STJ - tribunal competente pela interpretação de normas infracons tucionais - possui duas decisões importantes.
A primeira, refere-se ao Recurso Especial (Resp)
n° 903.394/AL. Neste aresto, a 1ª seção do tribunal considerou ilegí mo o “contribuinte de
fato” (no caso, uma distribuidora de bebida)
para pleitear a res tuição do indébito rela vo
ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
incidente sobre descontos incondicionais recolhido pelo “contribuinte de direito” (fabricante
de bebida), por não integrar a relação jurídicotributária per nente.
Ademais, ﬁrmou-se que a sujeição do contribuinte de direito, que passou tributo indevido ao
contribuinte de fato, à necessidade de provar
que tem deste úl mo autorização para pleitear
o indébito, não possui o efeito necessário de
transformar o contribuinte de fato em parte
legí ma para a repe ção de indébito. Além disso, o item 5 da ementa evidencia que o contribuinte de fato poderá pleitear a res tuição do
indébito em face do contribuinte de jure, mas
somente depois que este houver conseguido
recuperar os valores respec vos. Nesta situação, a res tuição buscada pelo contribuinte de
fato será regida por normas de direito privado
em razão de a relação com o contribuinte de
direito ser par cular, sem quaisquer interferências do poder público.

SUMÁRIO

60

ARTIGOS

JONATHA DE OLIVEIRA SILVA

A segunda decisão, assemelha-se bastante ao
assunto aqui tratado, pois cuida de fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Nesta decisão, o STJ, também através de sua 1ª seção,
julgou o Resp representa vo de controvérsia n°
1.299.303-SC. Neste precedente, fez-se a dis nção do que fora decidido no Resp n°
903.394/AL.

to energé co dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos
termos desta e da Lei no 8.987, e das demais.

Antes expor as bases da dis nção, forçoso antecipar que elas nada dizem com a natureza do
tributo, isto é, os casos se diferenciam não por
envolver impostos (ou tributos) diferentes. A
diferença dos tributos foi algo de menor importância, razão pela qual não se fará quaisquer
comentários a respeito.

§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a ﬁm de manterse o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.

O STJ, no Resp n° 1.299.303-SC, reconheceu, de
início, que a concessionária de energia elétrica,
ao longo de toda a exploração do serviço de
fornecimento de energia, atua em uma posição
de quase total submissão ao poder concedente.
Essa subserviência se dá em razão da obediência, sob pena de rescisão do contrato de concessão, a alguma diretriz, polí ca pública, projeto
ou norma imposta do poder concedente.
Nas literais palavras do Ministro relator:
Poli camente, portanto, nas relações contratuais em geral estabelecidas com o poder
público, a concessionária sempre evitará
embates desgastantes e que gerem prejuízos aos serviços ou interesses públicos.
Mas não é só. Sem dúvida alguma, sobretudo no tocante à cobrança, ao cálculo, e à
majoração dos tributos - à exceção do imposto sobre a renda -, o poder concedente e
a concessionária encontram-se, na verdade,
lado a lado, ausente qualquer possibilidade
de conﬂitos de interesses.

Estes conﬂitos inexistem em razão da peculiar
caracterís ca da concessão (presente em muitas
relações com o poder público), qual seja, o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro. Veja-se o art. 4°,
caput da Lei n° 9074/1995 c/c o art. 9°, §§ 2° e
3° da Lei n° 8.987/1995:
Art. 4o As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamen-
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Art. 9o A tarifa do serviço público concedido
será ﬁxada pelo preço da proposta venc edora da licitação e preservada pelas regras
de revisão previstas nesta Lei, no edital e no
contrato.

§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda,
a criação, alteração ou ex nção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a
apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o
caso. (grifo nosso)

Acrescenta-se a isso o fato de que a concessionária executa o serviço, regra geral, em regime
de monopólio natural, pois é muito grande a
necessidade de inves mento que o setor elétrico requer, fato que inviabiliza qualquer concorrência. Por isso, é certo aﬁrmar que há uma
concessionária por Estado-membro. Neste sendo, o relator aﬁrmou:
Reforço, aqui, a idéia de que, no campo do
fornecimento de energia elétrica, inexiste
ou pra camente inexiste concorrência capaz de impor à concessionária a tudes no
sen do de defender o interesse do consumidor.

Desta forma, a concessionária está sempre protegida de eventual mudança na forma de calcular e ou na base de cálculo de um tributo. Isto é,
se se elevar o ICMS ou a CONFINS, essa elevação
não implicará em perda à concessionária, pois
ela, simplesmente, elevará o valor da tarifa sem
quaisquer problemas.
O consumidor, no entanto, se não quiser pagar
por considerar indevida a forma como se está
calculando um tributo constante na fatura, simplesmente terá sua energia cortada e sua vida
prejudicada e, dependendo da situação, levada
a um completo caos. Com isso, percebe-se que o
consumidor encontra-se completamente rele-
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gado e desprotegido na relação com a concessionária.
Ademais, se houver oportunidade de a concessionária ir à jus ça buscar diminuir o quantum
de um tributo que recolhe ao ﬁsco (pelo fato de
ser incons tucional a forma de calcular este
tributo) e que, por imposição legal e da ANEEL,
visivelmente o transfere ao consumidor, ela não
irá (como vem acontecendo). Não irá porque
não sofre qualquer ônus, pelo contrário, ela o
transfere ao consumidor.
A concessionária, quanto aos tributos ou ônus
que transfere ao consumidor, não demonstra
quaisquer interesses em os ver menores. Vejase o que diz o relator ao adotar isso como uma
diferença deste caso com o Resp n° 903.394/AL:
Situação diversa é a da fabricação e do comércio de bebidas, objeto do REsp
903.394/AL (repe vo), não aplicável ao caso em debate. Se o fabricante simplesmente
repassar ao preço do seu produto de venda
o valor do ICMS cobrado indevidamente, as
suas vendas poderão cair. Em virtude da
concorrência no setor privado – o que diﬁcilmente ocorre no fornecimento de energia
elétrica –, o distribuidor (adquirente da bebida) poderá buscar outro fabricante, com
produtos inferiores ou importados, com
preços menores. Para compensar o ICMS
pago a mais e a ﬁm de não reduzir as vendas, terá o fabricante que reduzir custos e
lucros, ao menos até que volte a dominar o
mercado. Sem dúvida, portanto, nessa situação, há conﬂitos de interesses entre o credor do tributo e o fabricante, o que viabiliza
o ingresso de ações na Jus ça por parte
deste. (grifo nosso)

Por essas razões, e não pela diferença existente
entre as exações, o STJ considerou ser o consumidor a parte legítima para pleitear a res tuição
do indébito tributário do ICMS pago a maior.
Este precedente, por estas mesmas razões, deve, também, servir ao caso da res tuição do PIS
e da CONFINS no que per ne às quotas destacadas na fatura de energia elétrica e pagas a
maior em razão da inclusão do ICMS em suas
respec vas bases de cálculo.
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Se se adotar o raciocínio do primeiro precedente, o consumidor só poderá pleitear a res tuição
dos valores correspondentes ao PIS e à CONFINS
pagos a maior, em razão da inclusão do ICMS
nas bases de cálculo de ambos, com base em
normas de direito privado. Contudo, esse pleito
será em face do contribuinte de direito e somente depois que este houver conseguido a
res tuição do quantum respec vo diante da
fazenda pública federal8. Para conseguir res tuição em face do ﬁsco federal, a distribuidora
deverá provar que tem autorização deste consumidor para buscar o valor indevidamente recolhido (ex vi art. 166 do CTN), que, diga-se de
passagem, é quase impossível de acontecer.
Suponha-se, contudo, que a concessionária haja
conseguido autorização do consumidor e ob do
êxito na res tuição dos valores. A norma de
direito privado que se aplicará será o Código de
Defesa do Consumidor - CDC, haja vista se tratar
de evidente relação de consumo9. Em sendo o
CDC a norma a se aplicar, a res tuição de valores pagos a maior será em dobro, conforme se
depreende do art. 42, parágrafo único, segundo
o qual, “o consumidor cobrado em quan a indevida tem direito à repe ção do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano jus ﬁcável.”.

8

Ou seja, uma demanda será da distribuidora contra a
União e se dará na Jus ça Federal e a segunda demanda
(se vier a exis r) será do consumidor contra a distribuidora e se dará na Jus ça Estadual. Ou seja, a distribuidora
li gará duas vezes, sendo autora e vitoriosa em uma, e ré
e perdedora em outra.
9
CDC se aplica em razão do fato de que todos os que
consomem a energia elétrica fornecida pela distribuidora
são consumidores, não interessa se ação empresas ou
pessoas sicas. Extrai-se dos art. 14 e 15 da Lei n° 9074/95
duas categorias de consumidores, nada mais. Ou será
consumidor ca vo, a saber, aquele impossibilitado de
escolher de quem compra a energia e subme do à tarifa
regulada, ou será consumidor livre, qual seja, o que possui
um rela vo grau de liberdade para escolher de quem
comprará energia elétrica. A respeito desta úl ma categoria, ainda que livre, “não perde quaisquer de suas prerroga vas de consumidor ﬁnal de energia elétrica.” (CAMPOS, 2010, p. 95).
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Aí a surgirá a seguinte dúvida: é caso de engano
jus ﬁcável 10? Data vênia, não parece ser hipótese de engano jus ﬁcável, pois se trata de conduta incons tucional (incluir o ICMS nas bases
de do PIS e da CONFINS). Ora, a incons tucionalidade tem o efeito prá co comum de descons tuir tudo o que se fez com base na premissa
incons tucional, haja vista seu natural efeito ex
tunc (retroa vo). Ou seja, a prá ca de inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFINS
sequer deve ser considerada como passível de
convalidação.
Destarte, não é admissível acreditar que a concessionária vá se lançar obter autorização dos
consumidores para pleitear a res tuição do PIS
e da CONFINS para, obtendo êxito, devolver, ao
consumidor (real prejudicado com a prá ca desta incons tucionalidade) todos os valores com
correção monetária e juros (como ocorre na
repe ção do indébito no âmbito privado).
Outrossim, a concessionária não pode ﬁcar exposta ao risco, imposto pelo poder público federal, de pagar dobrado o quantum de PIS e de
CONFINS que transmi u ao consumidor na fatura de energia de forma destacada.
No mesmo passo, o poder público federal não
pode enriquecer ilicitamente e nem o consumidor pode depender de outro (distribuidora de
energia) para ver-se res tuído do que pagou a
maior na conta de energia elétrica.
Desta forma, parece mais razoável e per nente
u lizar-se o precedente que reconhece as peculiaridades do setor elétrico e o grau de despresgio do consumidor da energia elétrica em face
da concessionária/distribuidora e do poder concedente.

10

Engano jus ﬁcável é prova a ser cons tuída pela distribuidora e, mesmo que existente, não a isentará do pagamento dos valores, devidamente corrigidos monetariamente e com os juros respec vos.
No mais, afasta-se o engano jus ﬁcável quando a distribuidora, ciente do ilícito, não empreende por conta própria a solução deste ilícito, impedindo que a prá ca iníqua
con nue e buscando meios para devolver o que o consumidor pagou indevidamente, com correção monetária e
juros de mora.
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Neste sen do, adotando-se as mesmas razões
do Resp n° 1.299.303-SC (pois onde houver a
mesma razão, aí haverá o mesmo direito) forçoso é reconhecer a legi midade a va ad causam
do consumidor para pleitear a res tuição do PIS
e da CONFINS pagos a maior em razão de ele
(consumidor) ser o real onerado com a inclusão
do ICMS nas bases de cálculo destas contribuições.
Desta forma, o consumidor poderá, quando quiser, respeitada a prescrição quinquenal, buscar
o que lhe é devido no judiciário federal (não
mais dependendo de qualquer comportamento
da concessionária).
Outrossim, o poder público federal não ﬁcará
rico ilicitamente (in casu, incons tucionalmente).
Da mesma forma, a concessionária/distribuidora
con nuará não tendo problemas com poder
público e nem com o consumidor11.
Haverá, assim, uma única demanda que se dará
na Jus ça Federal e será pleiteada pelo contribuinte de fato (consumidor), dentro do úl mo
quinquênio, em face da União.

V - Conclusão
Diante do que se apresentou e argumentou neste breve ar go, pode-se ﬁrmar as seguintes
conclusões:
1)
A decisão tomada pelo Supremo Tribunal
Federal - STF no RE n° 574.706/PR em que este
reconheceu a incons tucionalidade da inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFINS
teve um efeito importante no setor elétrico.
2)
Este precedente produz efeito na distribuição de energia elétrica aos consumidores.
Aqui as distribuidoras são concessionárias e,
ipso facto, beneﬁciárias do equilíbrio econômi11

Imagine-se os custos que serão poupados com despesas
para provar a autorização de cada consumidor, e com
honorários de advogados e com judiciário (federal e, quiçá, estadual).
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co-ﬁnanceiro além de atuarem em uma espécie
de monopólio natural e estarem sujeitas às mais
minudentes regulamentações.
3)
Na operação ﬁnal de energia elétrica
ocorre a incidência de três tributos, a saber, PIS,
CONFINS e ICMS, conforme fatura de energia
elétrica. E, desta fatura, constata-se que o valor
do ICMS é incluso na base de cálculo do PIS e da
CONFINS, o que torna o consumidor o real prejudicado com essa incons tucionalidade, pois
suporta todo o gravame.
4)
As distribuidoras não têm qualquer interesse em li gar contra o poder concedente para
pleitear alteração da forma como se calcula o
PIS e a CONFINS, com exceção do imposto sobre
a renda. Isso acontece em razão do fato de que
elas não sofrem quaisquer ônus ou bônus com a
modiﬁcação para mais ou para menos destes
tributos. A existência do equilíbrio econômicoﬁnanceiro, comum às concessões, propicia isso.
5)
Essa situação não pode perdurar, o que
faz surgir a necessidade de que se busque auxílio do judiciário para por ﬁm a esta prá ca. Para
pleitear a cessação desta prá ca incons tucional e res tuição do que se pagou indevidamente
é preciso ter legi midade para a causa.
6)
Os tributos acima (PIS, CONFINS, ICMS)
são dos como indiretos, pois comportam transferência do ônus ﬁnanceiro do contribuinte de
direito para o contribuinte de fato. Quanto a
isso, o STJ, no Resp n° 903.394/AL, decidira que
o legi mado a pleitear res tuição de eventual
pagamento indevido deverá provar que tem
autorização de quem suportou o ônus para conseguir êxito. Depois disso, o contribuinte de fato
(consumidores) poderá pleitear a res tuição do
que pagou a maior diretamente do contribuinte
de direito (distribuidoras), valendo-se, para tanto, das normas de direito privado. Neste caso,
um demanda ocorrerá na Jus ça Federal (de
natureza tributária) e a outra se dará na Jus ça
Estadual (de natureza privada/consumerista).
7)
As mesmas razões adotadas no Resp n°
1.299.303-SC se aplicam ao caso de res tuição
do PIS e da CONFINS pagos a maior por conta da
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inclusão do ICMS em suas bases. Por isso, os
consumidores (contribuintes de fato) são as
partes legí mas para o pleito, em juízo, da devolução destes valores pagos a maior. Assim, impede-se que o poder público enriqueça ilicitamente, bem como impede a dependência dos
consumidores à boa vontade das distribuidoras
de pleitearem os valores pagos a maior e que no
ﬁm das contas não comporá o seu patrimônio.
8)
Não é admissível pensar de forma contrária (Resp n° 903.394/AL). É um erro acreditar
que a distribuidora, depois de autorizada pelo
contribuinte de fato, vá se lançar ao pleito da
res tuição do PIS e da CONFINS para, obtendo
êxito, devolver todos os valores a ele (real prejudicado com a prá ca desta incons tucionalidade). Outrossim, a concessionária não pode
ﬁcar exposta ao risco, imposto pelo poder público, de pagar dobrado o quantum de PIS e de
CONFINS que transmi u ao consumidor na fatura de energia de forma destacada. Além disso, o
Estado não pode enriquecer ilicitamente, nem o
consumidor depender de outro para ver-se restuído do que pagou a maior na conta de energia elétrica.
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ARTIGO
A Validade do Contrato de Namoro numa Visão Civil-Cons tucional: Aﬁrmação da Autonomia da Vontade
Por Bruno Moreira Souza¹
RESUMO: A sociedade brasileira, marcadamente plural nos dias de hoje em termos de costumes, vem
cada vez mais se deparando com casais que tem procurado ﬁrmar entre si uma espécie de declaração
bilateral de vontade que estabeleça uma relação de namoro sem o intuito de cons tuição de en dade
familiar. Dentro dessa realidade, assinar “contrato de namoro” se apresenta como um meio de impedir
a comunicabilidade do patrimônio, efeito jurídico esse inerente à união estável, diferente de uma singela relação de namoro em que tal efeito jurídico não se faz presente. Nesse sen do, debates doutrinários
têm emergido sobre a validade ou não desses contratos à luz do Direito de Família e do Direito Cons tucional. No presente trabalho obje va-se abordar o contrato de namoro enquanto negócio jurídico que
visa afastar os efeitos patrimoniais da união estável, suas caracterís cas, o debate doutrinário acerca de
sua validade e os princípios e direitos fundamentais conducentes ao reconhecimento da autonomia da
vontade nesse campo jurídico. Para tanto, foi u lizado método indu vo, com adoção da técnica de pesquisa bibliográﬁca.
PALAVRAS-CHAVE: União estável. Contrato de namoro. Autonomia da vontade. Princípios e direitos
fundamentais.
INTRODUÇÃO1
É inques onável o caráter mul forme das relações afe vas no século XXI, o que exige a admissão e adequação de ins tutos jurídicos voltados
à cons tuição de família por meios alterna vos
ao tradicional ins tuto do casamento, a exemplo da união estável prevista no ordenamento
jurídico brasileiro.
Contudo, nem sempre é tão simples, na análise
de caso contrato, discernir relações de união
estável de relações de namoro qualiﬁcado, já
que, muitas vezes, em ambas as formas de relação afe va, duas pessoas convivem de forma
pública, con nua e duradoura, tendo como único elemento diferenciador o fato de que na união estável há a intenção de cons tuição de família com efeitos pessoais e patrimoniais, en1

Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma
de Lisboa. Analista Jurídico do Ministério Público do Estado do
Pará, atualmente vinculado à Primeira Promotoria do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém.
Graduado em Direito pela Universidade da Amazônia. brunomoreirasouza@hotmail.com
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quanto que numa singela relação de namoro tal
intenção não subsiste.
O contrato de namoro a ser estudado, como
será visto, cons tui instrumento jurídico que
visa estabelecer, numa relação negocial, a não
intenção de cons tuição de família, de modo a
deixar claro que, entre as partes contratantes, o
que se estabelece é uma relação amorosa sem o
intuito de formação de en dade familiar. Porém, ques ona-se: a esse contrato pode ser
conferida validade jurídica? Há que se conferir
validade a tal contrato em consagração à autonomia da vontade dos sujeitos envolvidos, ou tal
declaração de vontade retrataria violação a
normas cogentes pertencentes ao campo do
direito de família? Há suporte norma vo de envergadura cons tucional que fundamente a validade do contrato em questão?
Ora, como tratar do contrato de namoro pressupõe a análise do ins tuto da união estável, o
presente trabalho se propõe a realizar um breve
tracejo do que seja essa modalidade de en da-
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de familiar consagrada legalmente no direito
brasileiro e quais as caracterís cas do ins tuto,
assim como analisar de que forma o contrato de
namoro obsta a cons tuição de união estável,
enquanto instrumento que almeja externar a
não intenção de cons tuir unidade familiar.
Em seguida, abordar-se-á o conceito de contrato
de namoro, seguido do debate doutrinário acerca do reconhecimento ou não dessa forma negocial, com uma posterior análise de tal discussão à luz de princípios jurídicos e direitos fundamentais aplicáveis ao tema.
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do efeitos jurídicos, torna-se um fato jurídico”4.
Noutros termos, trata-se de relação que não
envolve necessária manifestação de vontade,
pois cuida-se de ins tuto decorrente de situação de fato vivida por duas pessoas. Para o autor, diferentemente do casamento, a união estável não possui natureza de negócio jurídico,
ainda que se admita que as partes envolvidas
ﬁrmem contrato de convivência. Em realidade, o
que a Cons tuição Federal de 1988 fez, no seu
ar go 226, § 3º, foi conferir proteção do Estado
à união estável como en dade familiar, enquanto fato jurídico, estando seus elementos cons tu vos previstos atualmente no ar go 1.723 do
Código Civil de 2002, por isso não lhe tendo sido
conferida natureza contratual.5

1 DA UNIÃO ESTÁVEL
O ordenamento jurídico brasileiro prevê o casamento como modalidade solene de contrato
de direito de família que tem por ﬁnalidade a
promoção da união entre homem e mulher, a
ﬁm de regular suas relações sexuais, os cuidados
com a prole, bem como para estabelecer a assistência mútua entre o casal.2
Ao traçar um conceito de casamento mais desatrelado à ideia de procriação e um pouco menos
enraizado à ideia de relação contratual, todavia
tocando mais ao aspecto de comunhão de vida
entre seres humanos independentemente do
sexo, Cris ano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam que o casamento é,
“uma en dade familiar estabelecida entre
pessoas humanas, merecedora de especial
proteção estatal, cons tuída, formal e solenemente, formando uma comunhão de afetos (comunhão de vida) e produzindo diferentes efeitos no âmbito pessoal, social e
patrimonial”.3

Já a união estável, por sua vez, segundo Silvio
Venosa, contrapõe-se ao casamento por se tratar de fato jurídico, ou em precisos termos, “a
união estável é um fato do homem que, geran-

O sobredito ar go 1.723 do Código Civil estatui
ser reconhecida como en dade familiar “a união estável entre o homem e a mulher, conﬁgurada na convivência pública, con nua e duradoura e estabelecida com o obje vo de cons tuição de família”, embora já esteja paciﬁcado
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
o cabimento da união estável quando a relação
envolver pessoas de mesmo sexo, haja vista a
interpretação conforme à Cons tuição Federal
(art. 3º, IV) dada ao referido disposi vo do Código Civil, nos julgamentos da Ação Direto de
Incons tucionalidade n.º 4.277-DF e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 132-RJ6, para se reconhecer tratamento
idên co às pessoas conviventes em regime de
união estável, independentemente de orientação sexual.
Como se observará adiante, a compreensão do
contrato de namoro se insere num dos aspectos
caracterizadores dessa forma de cons tuição de
família diversa do casamento, pelo que se faz
imposi va uma breve incursão nos requisitos
obje vos e subje vo a nentes à conﬁguração
da relação de união estável, requisitos esses que
Maria Berenice Dias optou denominar de carac4

2

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. p. 19.
FARIAS, Cris ano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso
de direito civil: famílias. p. 176.
3
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VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.
p. 44-45.
5
Idem – Ibidem.
6
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Ins tuições de direito
civil. p. 700.
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terís cas7, enquanto que Silvio Venosa preferiu
chamar de elementos cons tu vos 8, esta úl ma
designação adotada no presente estudo.

1.1

Elementos cons tu vos

O reconhecimento da união estável enquanto
en dade picamente prevista no ordenamento
jurídico brasileiro pressupõe a existência dos
elementos cumula vos caracterizadores do instuto, dispostos no art. 1.723 do Código Civil.
1.1.1 Elementos cons tu vos obje vos
O primeiro elemento obje vo caracterizador da
união estável é a publicidade, esta compreendida como a relação afe va em que os conviventes se apresentam para a sociedade como se
fossem marido e mulher. Situação avizin hada à
“posse de estado de casado”9.
Embora o ar go 1.723 do Código Civil faça menção ao termo “público”, a palavra não deve ser
interpretada em seu signiﬁcado extremo no
sen do de ser necessário que toda a sociedade
saiba da relação afe va. Na verdade, a correta
compreensão do termo deve ser no sen do de
que todos os indivíduos de mesmo círculo de
convivência ou do mesmo meio social tenham
conhecimento da referida união. Nesse sen do,
já era a interpretação de Zeno Veloso quando da
análise da ideia de convivência pública, constante das Leis 8.971/94 e 9.278/96 que regulamentaram a união estável antes do avento da legislação civil codiﬁcada de 200210. Portanto, união
estável não é marcada pelo sigilo, ou seja, não
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se trata de “relações clandes nas, vedadas aos
olhos da sociedade”. 11
O segundo elemento obje vo a se destacar é o
caráter con nuo da relação, o que denota estabilidade da relação de convivência, isto é, relacionamento sem interrupções, sem hiatos 12.
Contudo, isso não signiﬁca que a união não
comporte separações transitórias ou passageiras, situação não rara entre pessoas casadas 13, a
exemplo da necessidade de realização de trabalhos em locais diferentes do lar familiar por um
dos companheiros, remoção em serviço público
de um dos companheiros quando inviável a
transferência de domicílio por ambos, dentre
outras circunstâncias da vida contemporânea
que devem sempre ser analisadas com temperamento pelo intérprete em cada caso concreto.
O disposi vo legal em tes lha, no caso, o art.
1.723 do Código Civil, também faz alusão ao
termo “duradoura” como caracterís ca da união
estável, sendo o terceiro elemento obje vo caracterizador. Pela expressão con da no referido
disposi vo legal, impõe-se o reconhecimento de
uma relação afe va não eventual, não esporádica, ou seja, por um período razoavelmente longo14. A legislação civil atualmente em vigor não
ﬁxa prazo mínimo, situação a ser aferida também pelo intérprete, mormente em situações
de li gio em que um dos sujeitos nega a relação
de união estável.
Ademais, são imprescindíveis ao reconhecimento da união estável a ausência de matrimônio
civil válido e de impedimento matrimonial entre
os conviventes, cabendo o reconhecimento da
en dade familiar mesmo que um dos seus integrantes esteja separado de fato ou judicialmen-

11

7

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. p.
245-246.
8
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.
p. 44.
9
Idem. Direito civil: direito de família. p. 49.
10
VELOSO, Zeno. União estável: doutrina, legislação,
direito comparado, jurisprudência. p. 69.
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MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA,
Regina Beatriz – Curso de direito civil, 2: direito de família. p. 59.
12
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.
p. 46.
13
NADER, Paulo – Curso de direito civil, v. 5: direito de
família. p. 567.
14
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.
p. 45.
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te15, conforme §1º do mesmo disposi vo civilista acima aludido.
No plano doutrinário, Maria Helena Diniz ainda
aponta outros elementos cons tu vos obje vos
caracterizadores da união estável, alguns dos
quais in tula de elementos secundários16, como, por exemplo: a ﬁdelidade ou lealdade entre
os companheiros; coabitação, como regra; compenetração das famílias em termos de convivência em ambientes comuns; criação e educação pelo convivente dos ﬁlhos se de seu companheiro; casamento religioso sem efeito civil;
existência de contrato escrito por meio o casal
es pula negocialmente normas de convivência,
situação da companheira como empregada domés ca do companheiro17.
Pablo Stolze Gagliano18, por sua vez, prefere
apontar a lealdade, o respeito, o dever de assistência e de guarda, sustento e educação dos
ﬁlhos como efeitos pessoais da união estável,
consoante inteligência do ar go 1.724 do Código Civil19.
Não obstante as divergências quanto a elementos obje vos secundários, o que emerge remansoso é que tais pressupostos devem ﬁcar cumula vamente caracterizados para o reconhecimento da união estável, porém, desde que somados ainda a um elemento anímico a ser tratados a seguir, este de maior relevância para a
análise do contrato de namoro.
1.1.2 Elemento cons tu vo subje vo
Também extraído do mesmo ar go 1.723 do
Código Civil, já anteriormente destacado na literalidade, o elemento cons tu vo subje vo, ou
15

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro,
volume 5: direito de família. p. 419.
16
Idem – Op. Cit. p. 422-428.
17
MOURA BITTENCOURT apud DINIZ, Maria Helena. Curso
de Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito de família. p.
422-428.
18
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo Curso de Direito Civil. p. 441.
19
Código Civil Brasileiro de 2002 - Art. 1.724. As relações
pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres
de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento
e educação dos ﬁlhos”.

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

BRUNO MOREIRA SOUZA

iden ﬁcado também como elemento anímico
ou voli vo, que deve ser cumulado aos demais
elementos anteriormente mencionados, consiste no “obje vo de cons tuir família”, tratandose de corolário dos demais elementos cons tuvos anteriormente abordados20.
Alertam Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Si lva21, que não basta a
intenção de cons tuir família, pois a essa intenção deve ser adicionada a efe va cons tuição
de família pela presença da convivência pública,
con nua e duradoura, pois, caso contrário, bastaria se viver uma relação de namoro ou noivado, com uma manifesta intenção de casar, por
exemplo declarada em cartório, para que a união estável ﬁcasse conﬁgurada. Contudo, repise se, e é relevante reforçar, tal elemento anímico
de aﬀec o maritalis, que quer dizer intenção de
cons tuir uma vida marital, não se sustenta caso não somado aos elementos obje vos extraídos da situação fá ca de convivência. Aﬁnal,
não havendo por parte dos conviventes o intuito
de cons tuir família, embora tenham adquirido
bem em comum, a situação de convivência por
eles estabelecida pode, no máximo, retratar
situação de sociedade de fato, mas não união
estável enquanto en dade familiar.
De todo modo, não há discussão doutrinária
quanto à necessária existência de intenção de
cons tuir família para que ﬁque caracterizada
uma relação de união estável. A lei é clara nesse
sen do e é nesse aspecto de aﬀec o maritalis
que se centrará a discussão acerca do doutrinariamente denominado “contrato de namoro” 22.
Isto porque, as situações da vida concreta, em
tempos atuais, nos têm notoriamente mostrado
que nem sempre é fácil iden ﬁcar uma relação
de namoro dis nguindo-a de uma união estável,
pois, mesmo em relação de namoro, os sujeitos
envolvidos mantêm relações sexuais, mantém
20

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.
p. 49.
21
MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA,
Regina Beatriz. Op. Cit. p. 57.
22
VELOSO, Zeno. É namoro ou união. Disponível em
h p://www.notariado.org.br
/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=ODAwM
A. Acesso em: 23 de agosto. 2017.
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publicamente relações afe vas, viajam juntos,
promovem compenetração de famílias, muitas
vezes até dormem na residência dos pais do
namorado ou do próprio namorado, adquirem
patrimônio em comum, dentre outros aspectos,
que, somados, denotam a existência de uma
tênue dis nção entre essas duas formas de relação afe va.

1.2
União estável e relação de namoro. Disnção.
Convém, neste momento, realizar uma breve
dis nção entre essas duas formas de relação
interpessoal, quais sejam, união estável e contrato de namoro, que marcam a sociedade contemporânea e que cada vez mais se aproximam
diante do es lo de vida assumido pelas pessoas
conviventes nos dias hoje.
Como já foram traçados os elementos subje vos
e obje vos caracterizadores da união estável,
cabível iden ﬁcar o que seja uma relação de
namoro para se tentar realizar a sobredita disnção.
Namoro pode ser deﬁnido como “empregar
todos os esforços por obter (...), ﬁtar (alguma
coisa) de maneira insistente e com vontade de
possuí-la (...) andar em requestos e galanteios
recíprocos”23. Com efeito, o namoro se apresenta como relacionamento que retrata situação
prévia ao casamento24, sendo o namorado
aquele que requesta a mulher com intenção de
desposá-la25.

23

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. p. 961.
24
VENOSA, Sílvio de Salvo – Contratos Afe vos: o temor
do amor. Revista Magister de Direito Civil e Processual
Civil, Porto Alegre, v.8, n.44, p-82-84, set./out. 2011. Disponível
em
h ps://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/101413 . Consult. 10 NOV 2017.
25
DINIZ, Maria Helena apud PINHEIRO, Raphael Fernando
- .Namorar com contrato? A validade jurídica dos contratos de namoro. Disponível em h p://www.ambitojuridi-
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A dis nção entre namoro e união estável, com as diﬁculdades que apresenta, é
apontada com propriedade por Zeno Veloso
quando assim discorre,
“Nem sempre é fácil dis nguir essa situação
de outra, o namoro, que também se apresenta informalmente no meio social. Numa
feição moderna, aberta, liberal, especialmente se entre pessoas, adultas, maduras,
que já vêm de relacionamentos anteriores
(alguns bem sucedidos, outros nem tanto),
eventualmente com ﬁlhos dessas uniões
pretéritas, o namoro implica, igualmente,
convivência ín ma - inclusive, sexual -, os
namorados coabitam, frequentam as respec vas casas, comparecem a eventos sociais, viajam juntos, demonstram para os de
seu meio social ou proﬁssional que entre os
dois há uma afe vidade, um relacionamento amoroso. E quanto a esses aspectos, ou
elementos externos, obje vos, a situação
pode se assemelhar - e muito - a uma união
estável” 26.

Porém, mesmo que se trate de um namoro duradouro, público e con nuo, ou seja, com elementos obje vos remetentes a uma suposta
união estável, que alguns doutrinadores denominam de “namoro qualiﬁcado”, a ausência de
elemento subje vo é exatamente o diferenciador entre as relações27. Ou seja, o namoro é
marcado pela ausência de intenção de cons tuição de família, ou seja, pela falta de aﬀec o
maritalis. Nele não subsiste o elemento anímico.
Aliás, por não se tratar de en dade familiar,
tampouco com previsão na ordem jurídica, o
namoro consiste em relação afe va não geradora de deveres e direitos familiares entre os envolvidos, diferentemente da união estável que é
reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro
como ins tuto de direito de família, cuja facilitação de conversão em casamento consiste em
imposição cons tucional, por inteligência do art.
226, §3º da Cons tuição Federal de 1988.

co.com.br/site/?n_link=revista_ar gos_leitura&ar go_id=
11589. Acesso em: 23 de agosto. 2017.
26
VELOSO, Zeno – É namoro ou união. Disponível em
h p://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9
ub3RpY2lhcw==&in=ODAwMA. Acesso em: 23 de agosto.
2017.
27
Idem. Ibidem

SUMÁRIO

71

ARTIGOS

Assim, o elemento voli vo é imprescindível ao
reconhecimento ou não da relação de união
estável, e não pode ser desprezado ou menosprezado em relação a valores morais ou de outra ordem. Isso deve sempre ser lembrado.
Mas, aﬁnal, onde se insere o contrato de namoro no âmbito dessa forma de relação afe va
informal, dis nta da união estável?

2

CONTRATO DE NAMORO

Também denominado de “contrato afe vo” ou
“contrato de intenções afe vas” recíprocas28, o
contrato de namoro, segundo Zeno Veloso é
uma,
“declaração bilateral em que pessoas maiores, capazes, de boa-fé, com liberdade, sem
pressões, coações ou induzimento, confessam que estão envolvidas num relacionamento amoroso, que se esgota nisso mesmo, sem nenhuma intenção de cons tuir
família, sem o obje vo de estabelecer uma
comunhão de vida, sem a ﬁnalidade de criar
uma en dade familiar, e esse namoro, por
si só, não tem qualquer efeito de ordem patrimonial, ou conteúdo econômico” 29.

Para Pablo Stolze, trata -se de negócio jurídico
ﬁrmado por duas pessoas que mantém relacionamento amoroso, mas que pretendem, por
meio de documento arquivado em cartório,
afastar os efeitos jurídicos de uma união estável30.
Ou seja, cuida-se de negócio jurídico por meio
do qual duas pessoas, independente do sexo,
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visam explicitar a não intenção de cons tuir
uma família no âmbito de uma relação afe va.
Ora, como a união estável decorre de uma situação de fato e não tem a solenidade do casamento, por isso podendo potencialmente conﬁgurar uma relação jurídica indesejada, as partes,
por meio do contrato de namoro, externam a
não intenção de estabelecimento de qualquer
enlace familiar. Busca -se, por meio da aludida
declaração de vontade, afastar efeitos de
transmissão patrimonial numa relação afe va
cujos sujeitos envolvidos visam adstringir a relação de convivência a uma relação de namoro,
ou namoro qualiﬁcado, sem direitos e deveres
de ordem patrimonial que decorreriam do reconhecimento de uma união estável.
Com efeito, o contrato de namoro acaba por
conﬁgurar, sim, uma “declaração bilateral de
inexistência de união estável”, não se tratando
de contrato que vise regular transmissão de
direitos numa relação de namoro. Nesta esteira,
cons tui negócio jurídico ﬁrmado com o propósito de afastar as regras do direito de família
resultantes no reconhecimento da união estável.
Noutras palavras, com o contrato de namoro as
partes buscam externar documentalmente a
inexistência do elemento cons tu vo subje vo
da união estável, no caso, a intenção de cons tuir família. Ou seja, ainda que se possa presenciar, no caso concreto, os elementos cons tu vos obje vos anteriormente estudados, as partes buscam declinar dos efeitos jurídicos da união estável mediante o afastamento do elemento
subje vo inerente à formação do ins tuto.

28

VENOSA, Sílvio de Salvo. Contratos Afe vos: o temor
do amor. Revista Magister de Direito Civil e Processual
Civil, Porto Alegre, v.8, n.44, p-82-84, set./out. 2011. Disponível
em
h ps://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/101413 . Consut. 10 NOV 2017.
29
VELOSO, Zeno – É namoro ou união. Disponível em
h p://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9
ub3RpY2lhcw==&in=ODAwMA. Acesso em: 23 de agosto.
2017.
30
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo –
Op. Cit p. 433.
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3
VALIDADE DO CONTRATO DE NAMORO:
UMA DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA
Questão que se coloca no presente momento é
se a declaração bilateral in tulada de “contrato
de namoro” tem validade jurídica à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse aspecto, a
doutrina é divergente, considerando que em
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favor da validade militam valores concernentes
à autonomia da vontade enquanto elementos
que combatem a excessiva regulação estatal em
questões da vida privada, enquanto que para
outra parte da doutrina o ins tuto da união estável seria cercado de caracterís cas que afastam a livre manifestação voli va dos sujeitos
envolvidos.
Neste momento, cumpre destacar que há corrente doutrinária defensora da invalidade do
denominado “contrato de namoro”, corrente
essa da qual faz parte Maria Berenice Dias para
quem tal declaração bilateral é desprovida de
valor jurídico, porquanto visa “monetarizar singela relação afe va” por meio de prevenção de
responsabilidades patrimoniais31. Segundo a
autora, não há como os sujeitos de uma relação
de namoro declararem a incomunicabilidade
patrimonial futura, embora até admita que o
casal se valha para situação patrimonial presente e pretérita32.
Em reforço a essa linha de pensamento,
sustenta-se que dois sujeitos podem ﬁrmar um
negócio jurídico visando o reconhecimento da
união estável, mas não poderiam almejar a descaracterização do referido ins tuto, cujo reconhecimento envolveria análise de circunstâncias
fá cas pelo Estado-juiz num caso concreto33,
isso como corolário dos efeitos jurídicos de
normas cogentes de direito de família, incidentes numa relação afe va marcada pelos elementos cons tu vos da união estável. Por isso, para
essa corrente de pensamento, tornar-se-ia imposi va a nega va de eﬁcácia ao negócio ﬁrmado cujo desiderato seria prejudicar um dos sujeitos da relação afe va. Ou seja, impor-se-ia o
não reconhecimento de eﬁcácia da aludida declaração bilateral de vontade que tenha o intento de estabelecer uma incomunicabilidade pa-
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trimonial futura34, ou seja, o contrato seria nulo
de pleno direito.
Contudo, em sen do contrário, corrente doutrinária, da qual faz parte Zeno Veloso35, sustenta
ser cabível o ﬁrmamento de um contrato de
namoro, por entender não reﬂe r mercan lização de afeto, mas de um direito dos conviventes
de iden ﬁcar a relação amorosa que vivem,
mormente diante da inexistência de proibição
no ordenamento jurídico. Com efeito, valendose de lições de Celso Antônio Bandeiro de Mello,
o mesmo autor ressalta que, ao contrário do
que ocorre no regime direito público em que a
Administração Pública só pode fazer o que a lei
antecipadamente autoriza, na esfera privada os
sujeitos da relação jurídica podem fazer tudo
que não seja proibido36. Assim, como o ordenamento jurídico não veda a realização do aludido
negócio jurídico, imposi vo o reconhecimento
de seus efeitos enquanto manifestação de autonomia da vontade, esta entendida como “liberdade para as partes decidirem seus ajustes”37, embora a liberdade de contratar esteja
subme da a outros princípios, a exemplo do
referente à função social e à boa-fé nos contratos38.
De todo modo, para além do argumento acima
explicitado, outros elementos norma vos de
natureza civil cons tucional dão azo ao reconhecimento dos efeitos jurídicos do contrato de
namoro.

4
VALIDADE DO CONTRATO DE NAMORO:
UMA VISÃO CIVIL CONSTITUCIONAL AFIRMATIVA DA AUTONOMIA DA VONTADE

34
31

DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 258-260.
32
Idem. Ibidem.
33
ABATE, Alessandra - Contrato de namoro. Disponível
em:
<h p://
h p://www.recivil.com.br/preciviladm/modulos/ar gos/
documentos/Ar go%20-%20Contrato%20de%
20namoro%20-%20Por%20Alessandra%20Abate.pdf.
Acesso em: 10 agosto. 2017.
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Ibidem.
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RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. p. 18.
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Idem. Ibidem.
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Num Estado democrá co de Direito, a exemplo
do Brasil, em que o ordenamento jurídico está
integralmente plasmado no arcabouço norma vo con do na norma cons tucional, os ins tutos jurídicos, mesmo que de direito privado e
decorrentes da lei, devem estar em consonância
com os princípios e direitos fundamentais assegurados a todos, sob pena de incons tucionalidade39. Isto porque, a Cons tuição, na condição
de suporte jurídico de validade de todo o conjunto de normas que compõe o ordenamento
jurídico, subordina as demais normas em virtude de supremacia que lhe é peculiar, servindo
também de garan a para a execução dos preceitos das normas infracons tucionais40, nesse
universo de normas também incluídas as de
direito civil que dispõe sobre união estável.
Ainda que se pretenda resgatar como argumento contrário a uma visão cons tucional do direito civil o fato de que este ramo por muito tempo teria desprezado a observância das normas
cons tucionais, essa leitura do ordenamento
civilista não se sustenta mais, porquanto a Constuição afastou-se de um caráter neutro e indiferente enquanto norma de mera organização
do Estado para projetar-se nas relações concretas e sociais, incluindo as de natureza familiar 41.
A Cons tuição Federal de 1988, no Brasil, seguiu
esse movimento, promovendo uma reuniﬁcação
do sistema norma vo e demarcando os limites
do direito civil42.
Portanto, estudar o contrato de namoro demanda
uma
necessária
leitura
civilcons tucional do ins tuto, o que a seguir será
feito com base em princípios e regras de estatura cons tucionais que, observados, e assim o
deve ser, corroboram a autonomia da vontade
enquanto valor fundante norteador das relações
privadas.

39

PERLINGIERI, Pietro. Perﬁs do Direito Civil: uma introdução do Direito Civil-Cons tucional. p. 4-5.
40
SILVA, Anabele Macedo. Concre zando a Cons tuição.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
41
FARIAS, Cris ano Chaves de. Escritos de direito de família. p. 18-20.
42
Idem - Ibidem.
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4.1 Princípios e direitos fundamentais que dão
validade ao contrato de namoro
Alguns princípios de direito e direitos fundamentais convergem para a admissão do contrato de namoro enquanto negócio jurídico capaz
de afastar a cons tuição de uma união estável
enquanto relação familiar, cuja def inição norma va, conforme abordado nos itens anteriores, dá-se por meio de conceitos jurídicos abertos que demandam uma exegese a par r de
valores consagrados no ordenamento jurídico.
4.1.1 Princípio da dignidade humana e direito de
liberdade
Um dos direitos fundamentais que dão azo à
admissão do contrato de namoro é o da liberdade, que, numa perspec va kan ana, deve ser
compreendido como uma autonomia consistente na capacidade de o indivíduo autodirigir a
vida e as escolhas de acordo com a razão 43.
Por meio do direito de liberdade o indivíduo
passa a ser reconhecido como sujeito tular de
direitos e deveres numa relação intera va com
os demais membros da sociedade, ao mesmo
tempo em que lhe é conferida liberdade em
suas relações par culares. No primeiro caso,
está-se diante de liberdades públicas, enquanto
no segundo caso fala-se em liberdades civis44,
sendo que em ambos o direito fundamental em
questão traça limites de interferência do Estado
na esfera privada do indivíduo.
O reconhecimento de um negócio jurídico, em
que se obje va descaracterizar a união estável,
é expressão da sobredita autodeterminação,
pois não há nenhuma ins tuição estatal ou pessoa natural mais apta do que os próprios sujeitos de uma relação afe va de namoro para determinar se pretendem estabelecer vínculo patrimonial entre si ou vinculo familiar, sobretudo
quando o ﬁto do negócio jurídico é de aclarar a
vontade manifestada na esfera privada. Essa
43

KANT apud FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de
direito cons tucional. p. 424.
44
DUVERGER, Maurice apud PIRES, Alex Sander Xavier.
Súmulas Vinculantes e Liberdades Fundamentais. p. 35.

SUMÁRIO

74

ARTIGOS

BRUNO MOREIRA SOUZA

compreensão de validade do contrato de namoro encontra respaldo na ideia de que “a família
é arquitetada como espaço de sa sfação e de
realização das individualidades. Sua formação e
dissolução estão na esfera privada dos sujeitos
(...) É o plano da liberdade”45.

modo de ordenação das relações de aﬁnidade
se centrava na ﬁgura do pai, cabendo a este a
regulação das relações familiares no seio da
sociedade48, situação não condizente com o
espírito isonômico da sociedade de tempos atuais.

Ademais, a família da pós-modernidade deve ser
voltada para a garan a da realização e do desenvolvimento da personalidade humana, ou
seja, a família-ins tuição não deve ser protegida
com o ﬁm em si mesma, mas sim numa concepção de família-instrumento voltada à promoção
do desenvolvimento da personalidade humana46. Assim, com relação ao contrato de namoro, a interpretação mais adequada com a promoção de proteção da personalidade humana é
a que assegura a liberdade negocial dos sujeitos
envolvidos no enlace afe vo, com a mínima interferência possível do Estado por meio de
normas cogentes. Aﬁnal, o ponto central da proteção estatal é o desenvolvimento da personalidade para onde devem convergir as normas do
direito posi vo 47, assegurando-se, por consequência, a liberdade do indivíduo traduzida na
autonomia de vontade voltada à não cons tuição de família.

À luz da Cons tuição da República Federa va do
Brasil (art. 5º, I), homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações, o que se projeta nas
relações afe vas, inclusive de natureza familiar
(art. 226, §5º da CF/88). Aliás, tal igualdade
também repercute nas relações homoafe vas
em que os sujeitos não intencionam o reconhecimento de efeitos de união estável na relação
afe va estabelecida entre si.

4.1.2 Princípios da isonomia nas relações afe vas e da boa-fé obje va
O reconhecimento dos efeitos jurídicos do contrato de namoro também encontra respaldo no
princípio da isonomia projetado para as relações
afe vas, bem como se fundamenta numa relação de conﬁança que deve nortear as diversas
formas de relação de afeto.
A análise da formação de família e da própria
opção em não cons tuir família deve ser realizada numa perspec va do mundo contemporâneo, desamarrada de qualquer concepção patriarcal do início do século XX. Aliás, na sociedade
de base familiar patriarcal, cumpre registrar, o

Ora, o desconhecimento de efeitos jurídicos do
contrato de namoro como medida de intervenção do Poder Público pode retratar uma interferência genérica que reconhece uma pseudofragilidade numas das partes envolvidas na relação
afe va, o que pode resultar num indesejado e
incabível reconhecimento de vulnerabilidade
por critério de gênero e a par r de presunção
infundada.
Outrossim, o direito ao planejamento familiar é
cabível ao homem e à mulher em igualdade de
condições49, o que deve ser projetado também
para o campo da liberdade de optar por não
cons tuir família, para que se afastem efeitos
patrimoniais decorrentes da cons tuição de
uma união estável não obje vada pelos namorados. Nestes moldes, o contrato de namoro
deve ser visto como um instrumento de realização de vontade em condição de igualdade entre
os sujeitos envolvidos em relação afe va, ao
invés de ser antevisto preconceituosamente
como um instrumento que a põe em risco.
Não obstante, a isonomia acima referida deve
ser associada à boa-fé que deve se fazer presente no contrato de namoro. É o que Cris ano
Chaves Farias denomina de função limitadora da

45

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata
de Lima. O direito das famílias entre a norma e a realidade. p. 105.
46
FARIAS, Cris ano Chaves de. Op. Cit. p. 11.
47
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil . p. 326.
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boa-fé obje va a que alude o ar go 113 do Código Civil50.

se obtenha eventual anulação por qualquer vício que o macule.

Boa-fé, vale lembrar, cons tui princípio básico
orientador da formação dos contratos que se
traduz na transparência e clareza das cláusulas,
conﬁança recíproca, lealdade, coerência e clarividência dos direitos e deveres, bem como sinceridade da vontade das partes51, tendo o princípio em análise múl plas funções, incidindo
desde a fase anterior à formação do contrato,
passando pela execução e alcançando a fase
posterior ao adimplemento do contrato 52.

4.1.3 Princípios democrá co e do pluralismo
polí co

Ou seja, ainda que se reconheça sob um prisma
libertário a ideia de que dois sujeitos de uma
relação afe va possuem o direito de ﬁrmarem
um contrato de namoro, isso não signiﬁca que a
vontade externada no negócio jurídico esteja
absolutamente imune a controle judicial, pois o
abuso de direito há de ser comba do em situações de vulnerabilidade existencial, social e/ou
econômica, à luz do caso concreto, muito embora a intervenção do Estado deva ser apenas em
caráter residual 53. É o que pode ocorrer, exempliﬁca vamente, numa situação de latente disparidade de conhecimento jurídico entre as pessoas da relação de namoro, ou mesmo de natureza econômica, em que visivelmente um dos
sujeitos da relação teve, por meio do contrato
de namoro, a intenção de se eximir de responsabilidade em relação ao outro. As circunstâncias do caso concreto transparecerão a violação
do dever de boa-fé, mas, em princípio, há de
prevalecer a vontade das partes explicitadas na
declaração bilateral.

Surgida na Grécia (século V a. C.), onde se realizava assembleia geral com a par cipação de
todos os cidadãos atenienses para debates e
decisões sobre assuntos de maior importância a
cidade-estado54, a Democracia, com a consolidação do cons tucionalismo liberal, passou a
ser relacionada à ideia de Estado de Direito, pois
pensada a par r de então como uma forma de
governar em que os representantes eleitos se
submetem às regras jurídicas superiores. Ou
seja, a iden ﬁcação da democracia nos dias de
hoje é relacionada com elementos de organização do Estado para além da simples par cipação
dos cidadãos na vontade polí ca do Estado 55.
A democracia moderna passou a ser associada
ao pressuposto do valor “liberdade” enquanto
capacidade de autodeterminação do indivíduo56, este como um membro integrante da
sociedade. Logo, o pensamento democrá co
impunha uma mutação para que o princípio
viesse a ser iden ﬁcado com a vontade livre dos
indivíduos coincidente com a vontade geral. Daí
surge o princípio majoritário como solução, porquanto numa visão contemporânea posi vista,
Hans Kelsen destacou que a democracia retrata
a liberdade, de modo que, para viver em sociedade, o homem precisa aceitar ser comandado,
pelo que necessita de uma organização estatal
com regulamento obrigatório das relações dos
homens entre si57.

Aliás, os contratos em geral estão sujeitos a anulação, da mesma forma como deve ocorrer com
o contrato de namoro, o que, todavia, não re ra
a presunção de boa-fé e de validade do negócio
jurídico ora em estudo, com o consequente reconhecimento de seus efeitos jurídicos até que

Ocorre que, quando o ser humano foi desaﬁado
a compa bilizar os valores democrá cos com o
cons tucionalismo contemporâneo, a ideia de
Estado cons tucional democrá co passou a
repousar numa concepção de forma de gover-
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nar em que os agentes estatais responsáveis
pela elaboração e interpretação das normas
abstratas submetem-se às regras jurídicas superiores, ou seja, a iden ﬁcação da democracia
passou a estar relacionada com elementos de
limitação do poder público, para além da simples par cipação dos cidadãos na vontade políca da sociedade poli camente organizada à luz
de critério majoritário58.
Nesta senda, a democracia deve se projetar
também como limitação estatal no tocante à
sua função de regular as relações privadas, o
que deve abranger o enfrentamento hermenêuco da validade de contratos ﬁrmados no âmbito de relações afe vas, interessando-nos neste
momento, um olhar sobre o contrato de namoro.
Com efeito, com a consolidação do Estado constucional democrá co, a democracia passou a
ter uma dimensão substancial59, pois a organização estatal assume um papel de garante dos
direitos fundamentais para todos os des natários das normas, inclusive para minorias 60, a
exemplo de não interferir na liberdade de pessoas que optam por estabelecer uma forma de
relação afe va com convivência pública, con nua e duradoura, que eventualmente destoe do
modelo tradicional consolidado ao longo da evolução da sociedade, caso do casamento no Brasil, ou mesmo de uma situação jurídica a que a
lei civil confere efeitos legais, como a união estável com a qual mais se aproxima uma relação
de namoro.
De mais a mais, o princípio do pluralismo polí co, consagrado como fundamento da República
Federa va do Brasil no ar go 1º, V da CF/88,
cons tui uma escolha de uma sociedade marcada pela diversidade e amplo respeito às liberdades61. Assim, em meio à complexidade das relações sociais de um Estado contemporâneo em
que se fazem presentes grupos de pessoas de
58
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variados ma zes ideológicos, o princípio em
questão, que se projeta para os campos econômico, cultural, polí co e até religioso e familiar,
estabelece que o indivíduo passe a par cipar
dos diversos mecanismos de poder e de uma
pluralidade de organizações 62.
O pluralismo polí co, como princípio fundamental, há de se projetar indubitavelmente nas relações contratuais e afe vas, sejam ou não voltadas à cons tuição de família, de modo que o
Estado e a sociedade devem abraçar as mais
diversas formas de relação interpessoal, com
um olhar despido de preconceito. Desse modo,
o reconhecimento dos efeitos jurídicos do contrato de namoro passa por uma visão libertária
tolerante ao modo de pensar de um grupo de
pessoas que deseja se relacionar com convivência pública, duradoura e con nua, mas que possuem concepções próprias acerca de planejamento familiar.
Destarte, o reconhecimento da invalidade indiscriminada e geral dos contratos de namoro representa uma negação à convivência harmônica
de grupos de pessoas com dis ntos modos de
pensar e planejar as relações amorosas e familiares, o que atenta contra os princípios do pluralismo polí co e da democracia numa compreensão contemporânea igualitária.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, observamos que o
presente trabalho se propôs a realizar uma análise doutrinária da validade do contrato de namoro dentro de uma perspec va civilcons tucional aﬁrma va da autonomia da vontade, com fulcro em princípios e direitos fundamentais aplicáveis ao tema.
Abordamos inicialmente a união estável enquanto um fato jurídico ao qual o ordenamento
norma vo brasileiro atribui efeitos jurídicos,
tratando-se de uma situação vivida por duas
62
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p. 585-587.
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pessoas, em que há convivência pública, con nua e duradoura, ou seja, em que a convivência
do casal como se casados fossem é estabelecida
de modo que todos do meio de convívio tenham
conhecimento, sendo uma relação às claras,
além de não ser marcada por hiatos, isto é, connua, sem contar que deve duradoura no sen do de que não pode ser episódica, eventual, ou
fugaz. Como vimos, o caráter público, con nuo
e duradouro são o que a doutrina aponta como
elementos cons tu vos obje vos da união estável, imprescindíveis ao reconhecimento de
efeitos jurídicos a essa forma de relação diversa
do casamento, requisitos esses aferíveis, portanto, nas circunstância da situação concreta de
convivência, conforme o ar go 1.723 do Código
Civil.
Contudo, para ﬁcar caracterizada união estável,
discorrermos que, aos sobreditos elementos
cons tu vos obje vos, anteriormente mencionados, há que se somar o requisito subje vo
consistente na intenção de cons tuição de família, ou seja, há que se fazer presente o elemento
anímico de “aﬀec o maritalis”.
Vimos que é sobre o supracitado requisito ou
elemento anímico que versa o contrato de namoro, pois este instrumento negocial retrata
declaração bilateral de vontade por meio do
qual duas pessoas, em situação de convivência
pública, con nua e duradoura, externam expressamente a intenção de não cons tuírem
família, ou seja, declaram expressamente por
negócio jurídico que querem estar afastadas dos
efeitos jurídicos patrimoniais e pessoas decorrentes de uma união estável. Ou seja, embora
possuam uma relação de namoro qualiﬁcado
por elementos similares a uma convivência com
intenção de cons tuir família, os sujeitos do
contrato declinam dos efeitos do ar go 1.723
do Código Civil por força de um negócio jurídico
alicerçado na autonomia da vontade.
Ora, ainda que haja contraposição à validade
jurídica do contrato de namoro, sob o fundamento de que as normas civis que versam sobre
união estável são de ordem pública, e que, portanto, não admi riam a formalização do contra-
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to de namoro, impende destacar que quando o
ar go 1.723 do Código Civil menciona expressamente a intenção de cons tuir família como
elemento cons tu vo, ele remete à observância
inafastável do elemento voli vo. Logo, o dirigismo estatal existente em norma de ordem
pública impõe a aferição da vontade das partes,
e não a nega como tenta fazer crer parte da
doutrina escorada em valores muitos mais de
ordem moral do que propriamente jurídico,
quando aponta que o contrato de namoro visa
monetarizar relações afe vas.
Podemos constatar, seguindo o ensinamento de
Zeno Veloso, que o contrato de namoro não
encontra vedação na ordem jurídica brasileira,
impondo-se a observância da autonomia privada com reﬂexo na liberdade de as pessoas determinarem suas relações familiares.
O reconhecimento da validade do contrato de
namoro confere dignidade humana a quem desfrute de autonomia para planejamento de vida
em comum ou mesmo a quem faça opção por
não cons tuir união estável. Esse é o sen do de
autodeterminação a par r de uma escolha própria, diga-se, em comum acordo entre pessoas
que mantenham uma relação amoroso.
Como abordamos, o reconhecimento da validade do contrato de namoro consiste numa aﬁrmação do princípio da isonomia, porquanto
afasta interpretações preconceituosas que possam tender a pensar na vulnerabilidade presumida de uma das partes, valorizando a vontade
das partes em equivalência de forças, muito
embora, registre-se, tal ponto não afaste o poder de um juiz reconhecer a invalidade do contrato de namoro, claro que em situações excepcionais em que seja manifesta a vulnerabilidade
de uma das partes e que lesão ou dolo por uma
das partes contratantes.
Nem se diga que o contrato de namoro viola o
princípio da boa-fé obje va, porquanto o contrato de namoro visa exatamente deixar clarividente a intenção das partes em não cons tuir
família, afastando a criação de falsas expecta vas pelas partes conviventes, o que conﬁgura
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muito mais preservação de sen mentos do que
“amesquinhar” relação afe va.

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. ISBN
978-85-203-6710-0

Outrossim, o contrato de namoro é instrumento
negocial aﬁnado com a pluralidade de maneiras
de se relacionar, tratando -se de instrumento
jurídico consentâneo com valores democrá cos
que devem ser preservados pelos aplicadores da
lei. A negação do contrato de namoro resulta
em intromissão indevida do Estado na esteira da
autonomia da vontade, a ngindo valor libertário e tergiversando a realidade marcadamente
plural dos dias de hoje.
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ARTIGO
Métodos adequados de solução de conﬂitos: conciliação e mediação, inclusive em matéria de interesse da Fazenda Pública.
Por Luciana Neves Gluck Paul¹
RESUMO: RESUMO: Este ar go obje va tratar da conciliação e mediação em matéria de interesse da
Fazenda Pública, considerando a Polí ca Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conﬂitos de
interesses, a Lei da Mediação e o Código de Processo Civil de 2015, que juntos poderão garan r uma
maior efe vidade ao acesso à jus ça diminuindo a crise do Judiciário.
Palavras-chave: acesso à jus ça, conciliação, mediação, interesse público.
ABSTRACT: This ar cle objec ve the concilia on and media on in the ﬁeld of interest of the Public administra on, considering the Na onal Judicial Policy of proper treatment of conﬂicts of interest, the Law
on Media on and the Code of Civil Procedure in 2015, which together will ensure greater eﬀec veness
in the access to jus ce diminishing the judicial crisis.
Key words: access to jus ce, concilia on, media on, public interest.
1. INTRODUÇÃO1
O presente trabalho obje va analisar a conciliação e a mediação que tenham por objeto matéria de interesse da Fazenda Pública.
Para isso, será abordada a questão do acesso à
jus ça, enquanto um direito fundamental, garan dor da dignidade da pessoa humana e da
efe vidade dos direitos sociais, bem como a
crise do judiciário que muito tem contribuído
para a mi gação deste acesso com o declínio da
qualidade dos procedimentos e das decisões
judiciais.
Os meios adequados de solução de conﬂitos,
como a conciliação e a mediação, serão abordados com base na Resolução n.o 125/2010-CNJ
1

Doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá.
Mestre em Direito do Estado pela Universidade da Amazônia. Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade do Pará. Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Estácio do Pará. Professora de Direito Empresarial da Faculdade Estácio do Pará. Professora Efe va Adjunta da Univers idade Federal do Pará. Presidente da Comissão de Exame de Ordem e Estágio da OAB/PA. Membro
do Ins tuto Brasileiro de Direito Processual.
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que trata da Polí ca Nacional de Tratamento
Adequado dos Conﬂitos de Interesses, bem como serão tecidos comentários sobre o Código
de Processo Civil de 2015 e sobre a Lei n.o
13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe
trata da mediação entre par culares e sobre a
autocomposição de conﬂitos no âmbito da Administração Pública.
Adentrando-se na matéria de interesse da Fazenda Pública, serão contemplados os assuntos
referentes à indisponibilidade dos bens e interesses públicos, os limites dos Advogados públicos e a legislação que regula suas a vidades.

2. ACESSO À JUSTIÇA
O “acesso à jus ça” compreendido como um
dos mais básicos direitos humanos e consubstanciado como fundamental nas cons tuições
polí co-jurídicas dos Estados Democrá cos de
Direito é essencialmente necessário para a efevidade dos direitos sociais e para a garan a da
dignidade dos direitos humanos.
Esta concepção está atrelada à Dimensão “Social” do Direito e o “Acesso à Jus ça” exposto por
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Mauro Cappelle , sendo esta uma dimensão
posterior a outras duas, quais sejam, a Dimensão Cons tucional e a Dimensão Transnacional .
A Dimensão “Cons tucional” consiste na busca
de certos valores fundamentais com força de lex
superior, em alguns ordenamentos jurídicos
modernos, que vinculam o legislador ordinário a
estes valores. Consequência disso foi a difusão
das jurisdições cons tucionais. Isso tudo como
resultado de um pós-guerra, em que se sen u a
necessidade de resolver problemas a nentes à
relação entre o indivíduo e o Estado.
A Dimensão “Transnacional” é responsável pela
criação de leis universais como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, visando estabelecer uma melhor relação dos Estados
entre si.
Estas duas dimensões representam uma tenta va da humanidade responder aos problemas
que desaguaram em 2 trágicas guerras mundiais
e na opressão exercida por formas odiosas de
rania de homens, de par dos e de Nações. Elas
buscam resolver grandes problemas da liberdade do indivíduo perante o poder público e os
limites e deveres do Estado em relação ao indivíduo e aos outros Estados.
Já a Dimensão “Social” do Direito e o “Acesso à
Jus ça” surge como uma tenta va de responder
aos problemas oriundos das profundas transformações das sociedades industriais e pósindustriais modernas, nas quais o pedido de
Jus ça adquire um sen do cada vez mais decisivo para mul dões como pe ção de igualdade,
de real e efe va igualdade de possibilidades, de
desenvolvimento da pessoa e igual dignidade do
homem.
Esta úl ma dimensão está totalmente conectada às duas anteriores, já que o surgimento dos
direitos sociais deu-se ao lado dos tradicionais
direitos individuais de liberdade da dimensão
cons tucional, assim como a aﬁrmação de proteger os direitos fundamentais, individuais e
sociais, perante o acesso à jus ça vai além das
fronteiras dos Estados nacionais, conforme preceitua a dimensão transnacional.
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Com isso, o acesso à jus ça passa a ser visto
como um meio de garan r a efe vidade dos
direitos sociais, os quais não podem ﬁcar apenas
no âmbito teórico da legislação econômicosocial introduzida pela polí ca do moderno “Estado Social” ou “promocional” ou Welfare State.
Como consequência desta polí ca, ocorreu o
aumento dos encargos do Estado, o qual deixa
de ser mero protetor e repressor das violações
dos direitos individuais tradicionais, passando
também a ser responsável pela promoção destes direitos sociais no sen do de fazer, operar e
intervir.
Estes direitos sociais se preocupam em, de fato,
romper os obstáculos sociais, econômicos, culturais, e outros para promover uma maior
igualdade real pelo menos no terreno de oportunidades.
E o acesso à jus ça é o meio de se buscar e garan r a efe vidade dos direitos sociais, promovendo a maior igualdade real e alcançando a
dignidade da pessoa humana.
Com isso, juízes e tribunais tornaram-se elementos fundamentais do Estado social, já que
os órgãos do Judiciário passam a ser peça fundamental no alcance de uma igualdade real e de
fato. O gigan smo dos ramos polí cos, administra vo e legisla vo é sucedido pelo “gigan smo
jurisdicional” em decorrência da derivação indireta do dilatado “acesso” aos órgãos jurisdicionais pretendidos.
Este fenômeno tornou-se preocupante em razão
da sobrecarga dos órgãos judiciais, não apenas
em razões numéricas e quan ta vas, como
também por razões qualita vas, tendo em vista
que a carga excessiva de trabalho pode, aos
poucos, trazer um declínio da qualidade dos
procedimentos e das decisões judiciais.
Pode-se aﬁrmar então que esta possível “sobrecarga” dos órgãos judiciais foi um dos mo vos
que gerou a Crise do Judiciário que se veriﬁca
até os dias atuais, em que se depara com a demora dos julgamentos, a massiﬁcação das decisões e o consequente descrédito do judiciário.
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A questão é que quando se está diante de um
processo judicial indeﬁnido, lento, sem qualidade lamentavelmente estar-se-á diante da violação dos direitos fundamentais, como defendem
Gilmar Mendes e Paulo Gustavo:
Assim, tal como a garan a do devido processo legal, o princípio da dignidade da pessoa humana cumpre função subsidiária em
relação às garan as cons tucionais especíﬁcas do processo. Os direitos fundamentais
relacionados à atuação processual e procedimental fundamentam-se no princípio da
dignidade da pessoa humana, e a compreensão do processo como um ﬁm em si
mesmo e o homem como objeto desta ﬁnalidade agride a um só tempo direitos fundamentais relacionados à existência do processo, e também a dignidade humana. Em
verdade, a aplicação escorreita ou não dessas garan as é que permite avaliar a real
observância dos elementos materiais do Estado de Direito e distinguir civilização de
barbárie.2

Precisa-se então entender a crise do judiciário e
buscar soluções para ela, visando encontrar
meios efe vos que busquem solucionar ameaças e violações aos direitos de forma efe va.
Para isso, será enfrentada esta questão a seguir.

3. CRISE DO JUDICIÁRIO
A capacidade do Judiciário se apresentar como
uma instância legí ma na solução de conﬂitos
que surgem no ambiente social, empresarial e
econômico pode afetar profundamente o desenvolvimento econômico e social de um país.
No caso brasileiro, a crise no sistema de Jus ça
não é um fenômeno recente. As pesquisas mostram que, ao menos quanto à eﬁciência do Judiciário, no que diz respeito ao tempo e à burocra zação de seus serviços, a sua legi midade
vem sendo ques onada desde o início da década de 1980.
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sobre as a vidades do Judiciário, como o número de processos novos e em andamento a cada
ano.
Com a reforma do Judiciário aprovada em dezembro de 2004 e a criação do Conselho Nacional de Jus ça em 2005, passam a ser produzidos
e publicados dados sobre o Judiciário brasileiro,
nas suas mais diversas organizações e instâncias. Exemplo disso é o relatório “Jus ça em
Números”, publicado anualmente pelo Conselho
Nacional de Jus ça.
O Ministro Joaquim Barbosa registrou na Apresentação do Relatório “Jus ça em Números
2013 – ano base 2012” o seguinte:
Os desaﬁos do acesso à jus ça amplo e democrá co somado às exigências cons tucionais de celeridade e qualidade ﬁcam evidenciados no quan ta vo de ações que
tramitam e ingressam no Poder Judiciário
brasileiro a cada ano. Assim, os dados do
Poder Judiciário brasileiro estão abertos às
demais ins tuições, à crí ca acadêmica e à
análise pública.3

A crise do judiciário não é novidade, sendo reconhecida pelo próprio Conselho Nacional de
Jus ça - CNJ em discurso proferido pelo Ministro Lewandowski no encerramento do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário em Florianópolis em novembro de 2014 que assim disse:
“Em 2013, havia 95 milhões de processos tramitando na Jus ça, sendo que apenas cerca de
30% deles foram baixados (resolvidos pelo Judiciário) ao longo do ano passado.” 4
Esta constatação só ra ﬁca o fato de que se está
diante de uma enorme demora no julgamento
das causas, o que faz, muita das vezes, com que
o direito pleiteado seja violado ou perdido antes
mesmo do término da ação, levando ao descrédito do judiciário e à desesperança da sociedade
que nha o judiciário como o meio de efe vida3

De lá para cá, e com maior intensidade a par r
de 2000, alguns trabalhos levantaram dados
2

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Cons tucional. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 399.
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Disponível em:
<h p://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/relatorio_jn2013.pdf>Acesso em:
20jan. 2015.
4
Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?i
dConteudo=279557>Acesso em: 10jan.2015.
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de dos direitos sociais, como o meio de garan r
o alcance de uma igualdade de fato.
Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, o Índice de Conﬁança na
Jus ça (ICJBrasil) 5, que retrata sistema camente
a conﬁança da população no Poder Judiciário,
demonstrado no Relatório ICJBarsil do 2o trimestre / 2013 – 1o trimestre / 2014: ano 05, no que
diz respeito à conﬁança nas ins tuições, especialmente em relação ao Poder Judiciário registrou que em 2010, 34% dos entrevistados consideravam o Judiciário conﬁável ou muito conﬁável; em 2011, esse percentual subiu para 45%,
chegando ao seu ápice. A queda na conﬁança do
Judiciário tem início em 2012, quando a conﬁança na Jus ça passou para 37%, e, em 2013,
apenas 32% dos entrevistados aﬁrmaram conﬁar na Jus ça.
Diante desta crise ins tucional, deste
descrédito do judiciário, só resta correr atrás de
soluções que busquem resolver esta situação,
revertendo a descrença da população em relação ao aparato jurisdicional como um todo.
E foi justamente neste momento de crise
que começam a renascer as discussões sobre as
vias concilia vas. Inicia-se um processo de se
buscar meios alterna vos para solucionar os
conﬂitos que antes só poderiam ser dirimidos
perante o Judiciário. Observa-se o Sistema norte-americano que trabalha com o que denominam de “Sistema Mul portas de Solução de
Conﬂitos” ou Mul -door Courthouse6, em que o
judiciário não é do como a única porta de entrada para a resolução de conﬂitos.
Daí então, a importância de se debruçar
sobre os estudos dos Métodos Adequados de

5

Disponível em:
<h p://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/
10438/12024/Relatório%20ICJBrasil% 20%20ano%205.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em:
10jan.2015.
6
GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário no
Brasil e nos EUA: condições, desaﬁos e limites para a ins tucionalização da mediação no judiciário. Gazeta Mercanl, 2013. p.123 (Coleção MASC, Coordenadores: Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. v.1)
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solução de conﬂitos, como uma das soluções
para a crise do Judiciário.

4. MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS:
Vale esclarecer a denominação “métodos adequados de solução de conﬂitos” ora u lizada
conforme explica Carlos Eduardo Vasconcelos 7,
pois, inicialmente, a negociação, mediação, conciliação, arbitragem e outros métodos menos
pra cados eram denominados como métodos
ou meios de resolução alterna va de disputas
(ADRs – Alterna ve Dispute Resolu ons), também chamados de Meios Alterna vos de Resolução de Controvérsias (MESCs) ou ainda de
Meios Extrajudiciais de Resolução de Controvérsias (MESCs).
Com a importância que estes métodos passaram
a assumir no cenário brasileiro, eles ﬁcaram ao
lado da própria opção pelo judiciário, daí a tendência em designá-los como meios ou métodos
de Resolução Adequada de Disputas (RAD), pois
eles não são mais uma alterna va a algo principal, eles estão no mesmo patamar do judiciário
para ﬁns de escolha do melhor método a ser
aplicado a cada caso especíﬁco.
Esta relevância que se deu aos Métodos Adequados de Solução de Conﬂitos foi promovida
principalmente pelo empenho do Conselho Nacional de Jus ça em defender tais prá cas diante da veriﬁcação dos dados do Poder Judiciário e
da constatação de sua crise e necessidade de se
planejar programas e polí cas de mudança em
todo o âmbito do Poder Judiciário.
Daí então, foi criada a Polí ca Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conﬂitos de
interesses, ins tuída por meio da Resolução n. o
125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho
Nacional de Jus ça - CNJ, elaborada com base
nos seguintes fundamentos:

7

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conﬂitos e Prá cas Restaura vas. 3. ed. São Paulo: Método,
2014. p. 53.
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1. eﬁciência operacional, o acesso ao sistema de Jus ça e a responsabilidade social
são obje vos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução/CNJ n. o 70, de
18 de março de 2009;
2. o direito de acesso à Jus ça, previsto no
art. 5o, XXXV, da Cons tuição Federal, além
da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa;
3. cabe ao Judiciário estabelecer polí ca
pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conﬂitos de interesses, que ocorram em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em
âmbito nacional, não somente os serviços
prestados nos processos judiciais, como
também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conﬂitos,
em especial os consensuais, como a mediação e a conciliação;
4. a necessidade de se consolidar uma políca pública permanente de incen vo e
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de li gios;
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alterna va de conﬂitos, verdadeiros órgãos
judiciais especializados na matéria. 8

Perceba-se que acima de tudo, há a preocupação na garan a do acesso à jus ça, mas não a
qualquer Jus ça e sim a uma jus ça eﬁciente,
célere, responsável e justa.
A Polí ca adotada pela Resolução n. o 125/CNJ
acabou por atualizar o sen do original de acesso
à jus ça, aquele previsto no inciso XXXV do art.
5o da CF/88, tornando-o muito mais “acesso à
ordem jurídica justa, e não mero acesso aos
órgãos judiciários para a obtenção de solução
adjudicada por meio de sentença”9, defendendo
a ins tuição de formas de organização de outros
mecanismos de solução de conﬂitos, como a
mediação e a conciliação.
Surge por parte do CNJ o interesse pela mediação e conciliação, sendo reconhecida a importância que as vias consensuais se revestem na
sociedade contemporânea. Explicando Ada Pellegrini sobre o assunto:

5. a conciliação e a mediação são instrumentos efe vos de paciﬁcação social, solução e prevenção de li gios, e a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conﬂitos de interesses, a
quan dade de recursos e de execução de
sentenças;

Se é certo que, durante um longo período, a
heterocomposição e a autocomposição foram consideradas instrumentos próprios
das sociedades primi vas e tribais, enquanto o processo jurisdicional representava insuperável conquista da civilização, ressurge
hoje o interesse pelas vias alterna vas ao
processo, capazes de evitá-lo ou encurtá-lo,
conquanto não o excluam necessariamente.10

6. é imprescindível es mular, apoiar e difundir a sistema zação e o aprimoramento
das prá cas já adotadas pelos tribunais;
7. a relevância e a necessidade de organizar
e uniformizar os serviços de conciliação,
mediação e outros métodos consensuais de
solução de conﬂitos, para lhes evitar disparidades de orientação e prá cas, bem como
para assegurar a boa execução da polí ca
pública, respeitadas as especiﬁcidades de
cada segmento da Jus ça;
8. a organização dos serviços de conciliação,
mediação e outros métodos consensuais de
solução de conﬂitos deve servir de princípio
e base para a criação de Juízos de resolução

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

Humberto Dalla também apresenta suas
considerações sobre este momento em que
meios adequados de solução de conﬂitos estão
ganhando notoriedade, dizendo:
8

VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de Conﬂitos e Práticas Restaurativas
. 3. ed. São Paulo: Método,
2014. p. 97/98.
9

WATANABE, Kazuo. A polí ca judiciária nacional de tratamento adequado dos conﬂitos de interesses. In: TOLEDO, Armando Sérgio Prado de; TOSTA, Jorge; ALVES, José
Carlos Ferreira. (Coord.). Estudos Avançados de Mediação
e Arbitragem. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 4.
10
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano. (Coordenação). Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional:
guia prá co para instalação do setor de conciliação e
mediação. São Paulo: Atlas, 2008. p. 1.
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Com isso, além do método estatal de resolução de li gios (jurisdição), hoje se fala
também nos equivalentes jurisdicionais, ou
seja, nos meios mediante os quais se obtém
a solução de conﬂitos com a par cipação direta dos li gantes ou através de um par cular desprovido de poder jurisdicional. Assim,
os Métodos Alterna vos de Solução de Conﬂitos – os MASCs – caracterizam-se pela
ruptura com o formalismo processual; pela
possiblidade de juízos de equidade, compreendendo, entre outros, a negociação direta entre as partes, a mediação, a conciliação e a arbitragem; bem como pela celeridade e conﬁdencialidade, embora o dispêndio econômico, em certos casos, seja mais
elevado.11

A Polí ca Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conﬂitos de interesse está em
total sintonia com a evolução da sociedade para
o despertar da importância destes meios adequados de solução de conﬂitos.
Busca-se com a Polí ca Judiciária alcançar os
obje vos estratégicos do Poder Judiciário como
a eﬁciência operacional, o acesso ao sistema de
Jus ça e a responsabilidade social, todos eles
visando a evolução da sociedade, a disseminação da cultura de paciﬁcação social, a garan a e
efe vidade dos direitos sociais.
Este acesso à ordem jurídica justa é disseminado
quando esta Polí ca Judiciária em tela estabelece que cabe ao Judiciário oferecer outros mecanismos de solução de conﬂitos, como a mediação e a conciliação.
Nesta mesma linha de raciocínio, qual seja, a de
que a realização de outras modalidades de resolução dos conﬂitos de interesse é uma alterna va para a efe vação do direito de acesso à jus ça, Carlos Eduardo de Vasconcelos12 explica que,
há algum tempo, um movimento universal pela
efe vidade do acesso à jus ça engloba as seguintes matérias:
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(...)
d) A adoção da mediação judicial, ampliação
das oportunidades da conciliação e es mulo
à opção pela arbitragem no curso dos processos judiciais, inclusive alterna vas reparadoras no campo penal, com fundamento
nos conceitos da jus ça restaura va;
e) A difusão da mediação, da arbitragem e
de outras abordagens extrajudiciais, como
procedimentos da sociedade civil enquanto
protagonista da solução de controvérsias,
inclusive por intermédio de núcleos comunitários e/ou ins tuições administradoras de
mediação e arbitragem;

Matérias estas que estão previstas justamente
na Polí ca Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conﬂitos de interesses. Implementando de forma efe va esta polí ca estar se-á garan ndo o direito fundamental de acesso
à jus ça e efe vidade dos direitos sociais.
Ada Pellegrini Grinover 13 explica de forma didáca os fundamentos destas vias concilia vas,
ressaltando a relevância destas prá cas serem
implementadas conforme defende a Polí ca
Judiciária em discussão. Um destes fundamentos é o funcional ou função “eﬁcien sta” que
busca a “racionalização na distribuição da Jus ça, com a subsequente desobstrução dos tribunais, pela atribuição da solução de certas controvérsias a instrumentos ins tucionalizados
que buscam a autocomposição.”. Os demais são
os fundamentos social (paciﬁcação social) e o
polí co (par cipação popular na administração
da jus ça).
Destas vias concilia vas ou métodos adequados
de solução de conﬂitos, o presente trabalho se
deterá especiﬁcamente em duas delas, quais
sejam a Conciliação e a Mediação.
A Conciliação é um procedimento mais simples,
sendo proposta pelo Conciliador uma solução às
partes, que tem o acordo como meta a ser alcançada, mesmo que não haja um maior incen-

11

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. v.I. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2013. p. 48.
12
VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de Conﬂitos e
Prá cas Restaura vas. 3. ed. São Paulo: Método, 2014. p.
78.
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GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano. (Coordenação). Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional:
guia prá co para instalação do setor de co nciliação e
mediação. São Paulo: Atlas, 2008. p. 1/3.
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vo ao diálogo. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a Conciliação deve ser u lizada preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes (§2o do
art. 165).
Já a Mediação é conceituda expressamente pela
Lei n.o 13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a mediação entre par culares como
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conﬂitos no âmbito da administração pública, que assim dispõe no parágrafo único do art. 1o:
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não culminar na confecção de um acordo, mas
se as partes voltarem a ter uma relação saudável entende-se que se obteve o sucesso.
Na conciliação, explica Daniela Gabbay, “o procedimento é mais simples e a sessão mais rápida, pois normalmente não se entra no mérito do
caso, que é direcionado ao acordo, enquanto na
mediação o acordo não é a meta, mas apenas
um dos resultados possíveis.” 15. A mesma autora ainda discorre sobre esta diferença expondo:
Em termos prá cos, observou-se no âmbito
judicial que tanto maior é o volume de demandas subme das ao programa, maior é a
probabilidade de o programa ser de conciliação e não de mediação, pois este úl mo
tende a trabalhar o conﬂito de forma mais
profunda, com base nos interesses e nas relações con nuadas entre as partes, o que
exige mais tempo des nado às sessões e ao
desenrolar do processo de mediação. 16

Considera-se mediação a a vidade técnica
exercida por terceiro imparcial sem poder
decisório, que, escolhido ou aceito pelas
partes, as auxilia e es mula a iden ﬁcar ou
desenvolver soluções consensuais para a
controvérsia.

Com isso, a mediação conta com a presença de
uma terceira pessoa imparcial que auxilia as
partes a elas próprias chegarem a um consenso,
sendo o acordo uma consequência do diálogo.
Trabalha-se o conﬂito em si de forma profunda
visando restaurar a relação, daí porque o Código
de Processo Civil de 2015 tratou de preferir a
u lização da Mediação nos casos em que há
relação anterior conforme preceitua o seu §3 o
do art. 165.
Nos ensinamentos de José Maria Garcez, a mediação tem a seguinte noção:
Nela, um terceiro, imparcial, auxilia as partes a chegarem, elas próprias, a um acordo
entre si, através de um processo estruturado. As partes, assim auxiliadas, são as autoras das decisões e o mediador apenas as
aproxima e faz com que possam melhor
compreender as circunstâncias do problema
existente e a aliviar-se das pressões irracionais e do nível emocional elevado, que lhes
embaraça a visão realista do conﬂito, impossibilitando uma análise equilibrada e
afastando a possiblidade de acordo.14

Perceba-se que a meta do Mediador não é obter
um acordo, mas sim restaurar a relação existentes entre as partes. Os encontros podem até
14

GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 39.
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Além destes meios serem um via de solução
para a crise do Judiciário, eles serão capazes de
resgatar uma cultura de paciﬁcação social que
só é capaz de ser encontrada na via concilia va
e não na contenciosa, pois a primeira põe em
prá ca a chamada “jus ça coexistencial”17, com
a paciﬁcação das partes, o que a solução sentencial diﬁcilmente terá condições de promover.
Neste aspecto, Kazuo Watanabe ensina:

15

GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário
no Brasil e nos EUA
: condições, desaﬁos e limites para a
institucionalização da mediação no judiciário. Gazeta
Mercantil, 2013. p.48 (Coleção MASC, Coordenadores:
Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. v.1).
16

GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário no
Brasil e nos EUA: condições, desaﬁos e limites para a
institucionalização da mediação no judiciário. Gazeta
Mercantil, 2013. p.49 (Coleção MASC, Coordenadores:
Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. v.1)
17
WATANABE, Kazuo. A polí ca judiciária nacional de
tratamento adequado dos conﬂitos de interesses. In: TOLEDO, Armando Sérgio Prado de; TOSTA, Jorge; ALVES,
José Carlos Ferreira. (Coordenadores). Estudos Avançados
de Mediação e Arbitragem. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014. p. 3.
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os meios alterna vos de resolução de controvérsias devem ser estudados e organizados não como solução para a crise de morosidade da Jus ça, como uma forma de reduzir a quan dade de processos acumulados
no Judiciário, e sim como um método para
se dar tratamento mais adequado aos conﬂitos de interesses que ocorrem na sociedade. A redução dos processos será uma resultante necessária do êxito de sua adoção,
mas não seu escopo primordial. 18

O Código de Processo Civil de 2015 vem ainda
para corroborar com a efe vação da Polí ca
Judiciária Nacional de tratamento adequados de
conﬂitos de interesse ao reservar diversos disposi vos legais para tratar de mediação ou conciliação.
Como exemplo, vale destacar o art. 154, inciso
VI, que conferiu ao Oﬁcial de Jus ça a incumbência de cer ﬁcar, em mandado, proposta de
autocomposição apresentada por qualquer das
partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber.
O art. 168 que confere às partes o direito de
escolher o conciliador, o mediador ou a câmara
privada de conciliação e de mediação.
Na área do direito de família, todos os esforços
serão empreendidos para a solução consensual
da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio
de proﬁssionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação, conforme preceitua o art. 694 e seguintes, tendo em vista
envolver partes que já possuem relação entre si
e que, provavelmente, con nuarão mantendo.
Os procedimentos de jurisdição voluntária poderão ter seus acordos de auto-composição extrajudicial homologados em qualquer valor que
seja, conforme deﬁniu o art. 725, inciso VIII.
Em sede recursal, o art. 932, inciso I incumbiu
ao relator o direito de dirigir e ordenar o processo no tribunal quando for o caso de homologar autocomposição das partes.
E um úl mo disposi vo que vale comentar é o
art. 1.071 das Disposições Finais e Transitórias
18
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que introduziu na Lei de Registros Públicos a
possibilidade de reconhecimento extrajudicial
de usucapião desde que haja concordância expressa de todos.
Daí então, conhecendo os meios adequados de
solução de conﬂitos e veriﬁcando a ampla atenção que a legislação brasileira lhes tem conferido, passa-se a ques onar sobre a possibilidade
de matéria de interesse da Fazenda Pública ser
discu da em sede de Conciliação ou Medicação,
tópico que será discu do no próximo item.

5. CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO EM MATÉRIA DE
INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA:
Com efeito, não será tarefa fácil inserir no modelo posto e absolutamente consolidado, em
que o Poder Judiciário é o único capaz de determinar a nova des nação da verba pública,
métodos hábeis a permi r o manuseio do patrimônio da Fazenda por outros que não aqueles
representantes do Poder supra, que o faz somente depois de delongada análise do conﬂito
dado.
Esta diﬁculdade se apondera principalmente da
regra da indisponibilidade dos bens e interesses
públicos ins tuída por parte da doutrina que
com base nesta noção de que as pessoas administra vas não têm disponibilidade sobre os
interesses conﬁados à sua guarda e relização,
entendem que a Fazenda Pública não pode tratar destes interesses indisponíveis, pois esta
disponibilidade está permanentemente re da
nas mãos do Estado.
O próprio posicionamento dos tribunais de contas do país corroborava para este entendimento
ao considerar que o Poder Público somente poderia realizar qualquer pagamento ao par cular
em razão de ilícito se condenado em decisão
condenatória deﬁni va do Poder Judiciário.
Pensa-se, erroneamente, que ao se transigir um
interesse público estar-se-ia renunciando ou
abandonando, ainda que parcial, a proteção de
interesses gerais em bene cio de interesse parcular.

Ibid., p. 3.
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Ocorre que tal argumento já foi derrubado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, em que a
Ministra Ellen Gracie Northﬂeet proferiu decisão
por meio de acórdão, expondo:
Em regra, os bens e o interesse público são
indisponíveis, porque pertencem à cole vidade. É, por isso, o Administrador mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses conﬁados à sua
guarda e realização. Todavia, há casos em
que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente
quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor
atenderá à ul mação deste interesse. 19

Segundo orientação do STF, a indisponibilidade
do interesse público poderá ser desconsiderada
quando for melhor e mais vantajoso para a Administração Pública “negociar”.
Pode-se assim aﬁrmar que o Administrador pode u lizar os meios adequados de solução de
conﬂitos para tratar de interesses da Fazenda
Pública desde que respeitando, como sempre
precisa fazer em todos os seus atos, os princípios da legalidade, da isonomia, da publicidade,
da eﬁciência, da moralidade, da supremacia do
interesse público sobre o privado e todos aqueles que regem a Administração Pública.
Com isso, é possível discu r-se matéria de interesse da Fazenda Pública em meios concilia vos,
excetuando-se a regra geral da indisponibilidade, desde que observando os limites do Administrador Público no que diz respeito à prá ca
de seus atos, quais sejam os Princípios da a vidade jurídico-processual da Fazenda Pública.
O fato de um direito ser absolutamente indisponível não implica que nenhum dos aspectos
da questão possa ser objeto de transação, desde
que a tutela àquele bem ou direito, holis camente veriﬁcada, seja, de forma mais eﬁciente,
garan da.
A Administração Pública, seja ela direta ou indireta, rege-se por determinados princípios que
19

SOUZA, Luciane Moessa. Meios consensuais de solução
de conﬂitos envolvendo entes públicos: negocição, mediação e conciliação na esfera administra va e judicial. Belo
Horizonte: Fórum, 2012, p.171.
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tornam toda a sua a vidade peculiar, diferenciando-a, e muito, das a vidades dos par culares,
tanto quando da execução de suas tarefas ro neiras quanto no momento da composição de
suas controvérsias.
É inegável, porém, que todos esses princípios
não tem outra origem senão a necessidade, a
que se arroga à Fazenda Pública, de sobrepor o
interesse público ao interesse par cular. É, em
suma, daí que surgem todos os poderes-deveres
que sustentam e organizam a a vidade Públicofazendária.
Assim, todos os atos dos Administradores Públicos devem ser orientados para a realização do
bem comum da cole vidade administrada. O
administrador que assim não o ﬁzer incorrerá
em algum ilícito ou imoralidade que terminará
por ser entendido como desvio ou abuso de
poder, donde se extrai que o ﬁm ou vontade a
que visa o Administrador não pode ser outra
coisa senão o atendimento ao interesse público
da cole vidade sob sua administração e nunca
reﬂe r seus próprios desejos e caprichos.
Infere-se daí que todo aquele que ver por dever gerir a coisa pública deverá guiar sua conduta por princípios da legalidade, da moralidade
da impessoalidade, da proporcionalidade, da
publicidade, dentre outros.
Nessa altura, cabe observar que esses princípios
transcendem a esfera meramente execu va da
Fazenda Pública e norteiam também sua a vidade processual, a forma com que tenta solucionar os conﬂitos dos quais é parte.
Há ainda considerável legislação nacional que
prevê a possiblidade de transação dos interesses da Fazenda Pública como, por exemplo, a Lei
n.o 10.259/2001 que trata dos Juizados Especiais
Federais que, de forma expressa, previu no parágrafo único do art. 10 a autorização aos representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, a conciliar,
transigir ou desis r nos processos de competência deste Juizado, isto é, dentro do limite legal
de causas de até 60 salários mínimos.
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Posteriormente, a Lei n.o 12.153/2009 dispôs
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios.
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presença da Fazenda Pública transigindo interesses públicos é que não há mais qualquer dúvida sobre sua possibilidade legal.

A própria Resolução
125/2010 do CNJ previu
a Fazenda Pública como par cipante da Polí ca
Judiciária Nacional de Tratamento Adequado
dos Conﬂitos de Interesses.

A única vedação existente no campo da legislação brasileira é referente às ações de improbidade administra va, que conforme disposto no
§1º do art. 17 da Lei n.o 8.429/92 proíbe a transação, acordo ou conciliação nestas ações.

Em junho de 2015, foi promulgada a Lei n. o
13.140, de 26 de junho de 2015, que dispôs especiﬁcamente sobre a autocomposição de conﬂitos no âmbito da administração pública, bem
como sobre a mediação entre par culares como
meio de solução de controvérsias.

Permi da a par cipação da Fazenda Pública nas
conciliações e nas mediações conforme farta
legislação exposta a tulo de exempliﬁcação,
passa-se a tratar do Advogado Público, enquanto representante da Administração Pública que
atuará nestas vias.

Esta legislação dedicou todo o Capítulo II para
tratar da Autocomposição de Conﬂitos em que
for parte pessoa jurídica de direito público, conferindo inclusive poderes para a Advocacia Pública da União, do Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, instaurar, de o cio ou mediante
provocação, procedimento de mediação cole va
de conﬂitos relacionados à prestação de serviços públicos.

A questão paira sob o fato dos Advogados Públicos não possuirem autonomia funcional, logo,
apesar de exis r legislação amparando a transação e acordos envolvendo a Fazenda Pública, há
a necessidade das ins tuições que pertencem
estes Advogados Públicos deﬁnirem regras internas próprias para iden ﬁcar os casos em que
deve ocorrer a celebração de acordos, isto é,
estabelecer os limites.

Para ﬁnalizar as exempliﬁcações legais, o art.
174 do Código de Processo Civil de 2015 conferiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios o direito de criar câmaras de
mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conﬂitos no
âmbito administra vo, tais como para d irimir
conﬂitos envolvendo órgãos e en dades da administração pública; avaliar a admissibilidade
dos pedidos de resolução de conﬂitos, por meio
de conciliação, no âmbito da administração pública; e promover, quando couber, a celebração
de termo de ajustamento de conduta.

Já existe Lei nacional que prevê a competência
dos Advogados Públicos em realizar acordos ou
transações no valor de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme a Lei n.o 9.469 de
10 de julho de 1997, que regulamenta a Lei
Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1992, a qual, a seu turno permite que a Advocacia Geral da União / Procuradoria edite súmulas
que visem, por exemplo, que seus integrantes
sejam permi dos a não interpor recurso em
matérias já paciﬁcadas na jurisprudência.

n. o

Esta preocupação do CPC de 2015 é em decorrência do poder público ser o maior violador de
suas próprias leis, sendo muito grande a ocorrência de ações que envolvem a administração
pública. Implementando-se estes métodos, a
chance de reduzir a sobrecarga do judiciário em
demandas li giosas poderá ser reduzida consideravelmente.

Mas ainda assim não é suﬁciente, pois o ideal
seria que cada órgão criasse/deﬁnisse as regras
internas e critérios que iden ﬁquem os casos
em que podem ocorrer os acordos, bem como
estabelecessem valores e deﬁnissem as autoridades competentes para fazê-los.
Já existem algumas regras que se preocuparam
em estabelecer estes critérios como a Portaria
AGU 7 de 05.01.2011 a nente à matéria do
INSS. A Lei n.o 10.522/02 que tratou de matéria

Com estas e com mais tantas leis que preveem a
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tributária e a Lei n.o 8.213/91 de matéria previdenciária.
Assim, pode-se constatar que o ideal seria, no
campo da Fazenda Pública, realizar a Conciliação
ou Mediação com base em uma legislação especíﬁca do órgão competente. Mas, na ausência
desta regra, a atuação do Advogado Público será
subordinada aos princípios da Administração
Pública, garan ndo-se o máximo de proteção, à
medida do possível, de todos os interesses, públicos e privados, tendo por primazia os públicos.

6. CONCLUSÃO
Observa-se que há um avanço considerado na
legislação brasileira tanto no que diz respeito
aos métodos adequados de conﬂitos de interesse, especiﬁcamente em relação à conciliação e à
mediação, como também em relação à par cipação da Fazenda Pública como parte nestes
procedimentos de autocomposição.
Com o aumento da u lização destes métodos,
haverá a possibilidade de vários problemas relacionados à superlotação do judiciário começarem a desaparecer, tendo em vista que a sociedade terá outras opções de acesso à jus ça,
outros meios de efe vidade dos direitos sociais
e de proteção contra a ameaça ou violação de
direitos.
O que ainda se faz necessário é que sejam confeccionadas regulamentações especíﬁcas que
estabeleçam os critérios que devem ser respeitados pelo Advogado Público para ﬁns de transigir os interesses da Fazenda Pública. Enquanto
isso não ocorre, a Administração Pública não
precisa deixar de ser parte nas conciliações e
mediações, mas tão somente respeitar por parte do Advogado Público os limites impostos pelos Princípios da Administração Pública.
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Oliveira

ARTIGO
A Cons tuição e o Contrassenso do Discurso Congressista: A Negação ao Reconhecimento de Direitos Concernentes as Famílias Homoafe vas.
Por Saulo Matheus Tavares de Oliveira¹
RESUMO: O julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277 representou uma genuína quebra de paradigmas e um avanço para o nosso Direito das Famílias, no que concerne ao casamento homoafe vo,
como ainda se não bastasse (e não basta) o Conselho Nacional de jus ça editou a resolução 175 que
autorizara a união civil das pessoas de mesmo sexo.
No casamento homoafe vo e seus reﬂexos, bem como o cerceamento da aplicação imediata das normas do Direito de Família aos casais Gays destacou -se um dos principais mo vos para a omissão legislava ao casamento homoafe vo: a intervenção da religião dos congressistas, na elaboração de leis que
visem resguardar os direitos LGBTTISC o que remete-nos a um puritanismo legisla vo e aos consequentes danos que (os congressistas) causam aos membros da comunidade LGBTTISC.
PALAVRAS CHAVE: Direito Cons tucional. Casamento homoafe vo. Efeitos. Polí ca.

INTRODUÇÃO1
O direito é a mais eﬁcaz técnica para o Estado
cumprir sua importante função de organizar a
vida em sociedade. Para isso impõe pautas de
condutas, nada mais do que regras de comportamento para serem respeitadas por todos. 2 O
ordenamento jurídico, verdadeiro interdito proibitório dos impulsos que podem inviabilizar o
convívio social3, possibilita a vida em sociedade,
é composto de uma inﬁnidade de normas que,
na bela comparação de Norberto Bobbio, como

1

Bacharel com menção Summa Cum Laude em Direito
pela Universidade Estácio de Sá & Faculdade Estácio do
Pará. Especialista em Direito Cons tucional pela Universidade Cândido Mendes - Rio de Janeiro/RJ. Pós-Graduando
em Direito Público pela Escola Brasileira de Direito –
EBRADI – São Paulo/SP. Advogado e Palestrante.
2
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das Famílias.
10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2015.
Pág. 28.
3
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Pai, por que me abandonaste' ln: GROENINGA, Giselle Câmara; __ (coords.). Direito
de família e psicanálise. São Paulo: Imago, 2003. p. 2 1 9 228.
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as estrelas no céu, jamais alguém consegue contar. 4
O legislador "carimba" - para usar a expressão
de Pontes de Miranda – os fatos da vida, transformando-os em normas jurídicas mediante o
estabelecimento de sanções. O direito adje va
os fatos para que sejam jurídicos. 5 Ainda que o
Estado tenha o dever de regular as relações das
pessoas, não pode deixar de respeitar o direito à
liberdade, mas tem o dever de garan r o direito
à vida, não só vida como mero substan vo, mas
vida de forma adje vada: vida digna, vida feliz! 6
A norma escrita não tem o dom de aprisionar e
conter os desejos, as angús as, as emoções, as
realidades e as inquietações do ser humano.7
Daí o surgimento de normas que não criam deveres, mas simplesmente descrevem valores,
4

BOBBIO, Norberto. A teoria do ordenamento jurídico.
Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos
Santos. 10.ed. Brasília: UnB, 1997. Pág. 37
5
MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado São
Paulo: Ed. RT, 1 974. T.l Pág. 6
6
DIAS, Maria Berenice. ____________________Pág.28
7
PEREIRA, Sérgio Gischkow. Estudos de Direito de Família,
Pág. 13
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tendo os direitos humanos se tornado a espinha
dorsal da produção norma va contemporânea. 8
O direito de família é, de todos os ramos do direito, o mais in mamente ligado à própria vida,
uma vez que, de modo geral, as pessoas provêm
de um organismo familiar e a ele conservam-se
vinculadas durante a sua existência, mesmo que
venham cons tuir nova família pelo casamento
ou pela união estável 9.
Carlos Roberto Gonçalves 10 elucida, com louvor,
que a família é uma realidade sociológica e
cons tui a base do Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social.
Em qualquer aspecto em que é considerada,
aparece a família como uma ins tuição necessária e sagrada, que vai merecer a mais ampla
proteção do Estado. A Cons tuição Federal e o
Código Civil a ela se reportam e estabelecem
sua estrutura, sem, no entanto, deﬁni-la, uma
vez que não há identidade de conceitos tanto no
direito como na sociologia, até mesmo porque
seu conceito seria mais próximo do social e evolu vo.
O Código Civil de 2002, procurou, falhamente,
adaptar-se à evolução social e aos bons costumes, incorporando também mudanças legisla vas sobrevindas nas úl mas décadas do século
passado. Adveio, assim, com ampla e atualizada
regulamentação dos aspectos essenciais do direito de família à luz dos princípios e normas
cons tucionais em comparação ao Código de
1916, porém mesmo assim, com grandes lacunas, principalmente no que tange a união homoafe va e seus reﬂexos.
O direito de família é o mais humano de todos
os ramos do direito. Em razão disso, e também
pelo sen do ideológico e histórico das exclusões, como preleciona Rodrigo da Cunha Pereira, “é que se torna impera vo pensar o Direito
8

TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Cons tuição: premissas para uma reforma
legisla va. ln: __ (coord.) . Problemas de direito civilcons tucional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2000. Pág. 8.
9
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol.
6 – 12ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2015. Pág.17
10
GONÇALVES, ______________________ Pág.17
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de Família na contemporaneidade com a ajuda e
pelo ângulo dos Direitos Humanos, cuja base e
ingredientes estão, também, diretamente relacionados à noção de cidadania”. A evolução do
conhecimento cien ﬁco. Os movimentos polí cos e sociais do século XX e o fenômeno da globalização provocaram mudanças profundas na
estrutura da família e nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo, enfa zando ainda o autor
que “Todas essas mudanças trouxeram novos
ideais, provocaram um ‘declínio do patriarcalismo’ e lançaram as bases de sustentação e compreensão dos Direitos Humanos, a par r da noção da dignidade da pessoa humana, hoje insculpida em quase todas as cons tuições democrá cas” 11
Em tese, o Direito visa a abarcar todas as situações fá cas em seu âmbito de regulamentação.
Daí a ins tuição de modelos preestabelecidos
de relações juridicamente relevantes, a sustentar o mito da completude do ordenamento. Mas
há um descompasso, pois, a realidade sempre
antecede ao direito. Atos e fatos tornam-se jurídicos a par r do agir das pessoas de modo reiterado. Ainda que a lei tente prever todas as situações dignas de tutela, as relações sociais são
muito mais ricas e amplas do que é possível conter uma legislação12 A realidade é dinâmica e a
moldura dos valores juridicamente relevantes
torna-se demasiado estreita para a riqueza dos
fatos concretos13. A existência de lacunas no
direito é decorrência lógica do sistema e surge
no momento da aplicação do direito a um caso
sub judice não previsto pela ordem jurídica 14.

11

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Família, direitos humanos,
psicanálise e inclusão social. Revista Brasileira de Direito
de Família, Vol. 16, Porto Alegre: Síntese/IBDFAN, 2003
pág. 5-6.
12
Rodrigo da Cunha Pereira, Princípios fundamentais. Pág.
33 .
13
RUZYK,Carlos Eduardo Pianovski. União estável...Pág.10.
Apud. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das Famílias. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT,
2015. Pág. 28.
14
DINIZ. Maria Helena, As lacunas elo direito, Pág.110.
Apud. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das Famílias. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT,
2015. Pág. 28.
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Para Paulo Nader 15 “As ins tuições jurídicas são
inventos humanos que sofrem variações no
tempo e no espaço. Como processo de adaptação social, o Direito deve estar sempre se refazendo, em face da mobilidade social. A necessidade de ordem, paz, segurança, jus ça, que o
Direito visa a atender, exige procedimentos
sempre novos.
Se o Direito se envelhece, deixa de ser um processo de adaptação, pois passa a não exercer a
função para a qual foi criado. Não basta, portanto, o ser do Direito na sociedade, é indispensável o ser atuante, o ser atualizado. Os processos
de adaptação devem-se renovar, pois somente
assim o Direito será um instrumento eﬁcaz na
garan a do equilíbrio e da harmonia social.
Este processo de adaptação externa da sociedade compõe-se de normas jurídicas, que são as
células do Direito, modelos de comportamento
social, que ﬁxam limites à liberdade do homem,
mediante imposição de condutas. Na expressiva
síntese de Cosen ni, “...o Direito não é um a
criação espontânea e audaciosa do legislador,
mas possui uma raiz muito mais profunda: a
consciência do povo... O Direito nasce da vida
social, se transforma com a vida social e deve se
adaptar à vida social.” 16
Portanto, deve o direito atualizar-se, bem como
o direito de família também, sob a ó ca da dignidade daqueles que comporão a família, pois o
Direito não pode negar-se a observar e cuidar
das relações a ele subordinadas, principalmente,
no que concerne ao direito das famílias que é
aquele que mais sofre com este “delay” legislavo, sendo, portanto, sua função o de garan dor de uma vida digna, uma vida feliz, pois a
família, seja ela heteroafe va ou homoafe va é
ins tuição basilar do Estado.

15

NADER. Paulo. Introdução ao estudo do direito, 36ª ed.
– Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pág. 50
16
COSENTINI Franceso. Le Droit de Famille – Essai de
Réforme, 1a ed., Paris, Librairie Générale de Droit & de
Jurisprudence,1929, p. 1. Apud NADER. Paulo. Introdução
ao estudo do direito, 36ª ed. – Rio de Janeiro: Forense,
2014. Pág. 50
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AS FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS E A CRISE IDEOLóGICA
Em 1857, todas as regras do Direito de Família
passaram a constar na Consolidação das Leis
Civis, concebida por Augusto Teixeira de Freitas.
Em 1890, o Decreto 181, de 24 de janeiro instaurou no Brasil o casamento civil, como corolário da ins tuição da laicidade estatal. A laicização do matrimônio é considerada, ainda hoje, a
mais obs nada discussão pública já ocorrida no
Brasil rela vamente à separação entre Igreja e
Estado, desencadeando a manifestação dos líderes polí cos daquele tempo que, em ambos os
sen dos, travaram por décadas a ﬁo violentos
debates17.
A homoafe vidade é um fato social que desaﬁa
o ordenamento jurídico brasileiro, propondo-lhe
questões controversas que somente serão respondidas após debates, discussões, reﬂexões,
pesquisas, mudança de valores e, principalmente, a par r do respeito e do combate ao preconceito por parte da sociedade. Não há como negar a existência desta forma de en dade familiar, cons tuída por pares do mesmo sexo e baseada no afeto, na solidariedade e na mútua
assistência. Além disso, estas relações afe vas
são geradoras de efeitos jurídicos, com previsão
em vários ramos do Direito, tais como o direito
de família, em decorrência da necessidade do
reconhecimento destas uniões e da possibilidade de adoção; direito sucessório, quando um
dos companheiros falece e a herança deve ser
par lhada; direito previdenciário, em relação à
pensão pós-morte direito do consumidor ao ser
beneﬁciário de um plano de saúde, dentre tantos outros18.
As famílias homoafe vas representam aproximadamente 0,2% da sociedade brasileira contemporânea e são compostas por cidadãos que
pagam seus impostos, cumprem com seus deveres e lutam com labor. Contudo, apesar da orientação sexual não conﬁgurar pressuposto para
17

CHAVES. Marianna. Religiões e a inﬂuência dos seus
dogmas no Direito das Famílias, Revista IBDFAM Pág.11
18
GIMENES. Amanda Pegorini. VIEIRA. Tereza Rodrigues.
Minorias sexuais: Direito e preconceitos. Brasília: Editora
Consulex, 2012. Pág. 141
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a formação de uma família, os homossexuais
ainda são alvo de discriminação, por se diferenciarem do padrão de normalidade determinado
pela cultura dominante a heteronorma vidade
que é baseada em preconceitos de origem judaico-cristã. Assim, a mesma sociedade que se
in tula defensora da igualdade, nega a existência dos vínculos afe vos entre casais homossexuais. Além de excluídos pela sociedade, os homossexuais enfrentam maior preconceito por
serem es gma zados também no âmbito familiar19.
Diante deste quadro, torna-se diﬁcultosa a
aprovação de uma legislação infracons tucional,
pois os homossexuais representam uma minoria, além de serem alvo de grande rejeição por
parte do eleitorado. A omissão legisla va colabora para a exclusão social destes cidadãos, que
acabam sendo punidos pelo simples fato de terem orientação sexual diferente da maioria. A
aprovação de leis reconhecendo os direitos e
obrigações destes casais, além de assegurar o
seu tratamento igualitário, contribuiria para a
educação da sociedade na superação do preconceito. A omissão por parte do Legisla vo
gera reﬂexos no Judiciário, pois muitos juízes
acabam não reconhecendo os direitos dos homossexuais por questões de ordem moral e religiosa. Essa postura discriminatória acarreta
grandes injus ças além da disseminação do repúdio social20.
A prá ca do amor entre pessoas do mesmo
sexo é mais an ga do que a Bíblia, pois a história conduz às civilizações mais remotas. No entanto, ainda hoje, para a maior parte das religiões, a homoafe vidade é algo condenável uma
aberração da natureza.
"Toda prá ca sexual não reprodu va é qualiﬁcada nega vamente, importando em
transgressão no plano divino e afastamento
da vida espiritual A censura aqui decorrente
a atos homossexuais é de todo lógica, pois
esses carecem de finalidade reprodu va e
são havidos fora do espaço matrimonial.
19

ibidem _________________________ Pág. 141-142
GIMENES. Amanda Pegorini. VIEIRA. Tereza Rodrigues.
Minorias sexuais: Direito e preconceitos. Brasília: Editora
Consulex, 2012. Pág. 142
20
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São dos como ofensa ao criador e à natureza, decorrentes da luxuria e concupiscência”21

Tanto o judaísmo quanto o cris anismo defendem que o homossexual está sob a condenação
de Deus, pois para estas religiões o propósito
divino união formada entre um homem e uma
mulher, de acordo com a concepção de Adão e
Eva, cons tuindo assim uma só carne, cujo principal obje vo seria a perpetuação da espécie. A
prá ca de atos sexuais não reprodu vos entre
pessoas do mesmo sexo é considerada an natural e pecaminosa. Assim, para a Igreja Católica
apenas as relações dentro do casamento estariam em harmonia com a vontade divina:
“Consoante tal tradição, tendo o ser humano sido criado à imagem e semelhança de
Deus, mas corrompido pelo pecado original,
seus atos devem conformar aos desígnios
divinos mediante uma prá ca ascé ca dirigida reconciliação com o Criador. Disto resulta, no plano sexual, uma moral cristã que
enxerga no deleite dos prazeres carnais a
tentação do abandono de Deus em favor do
mundo temporal, visto como obstáculo à
elevação espiritual do homem em direção à
salvação e Daí a restrição das a vidades sexuais à reprodução, cujos âmbito adequado
é a vida marital”22

Na idade média, a homoafe vidade era encarada como uma ofensa a Cristo e à natureza. Os
cas gos se acentuaram durante Santa Inquisição
pois incu a o pensamento de que a homossexualidade era fruto da fei çaria e do demonismo.
Diversos países foram visitados pelo tribunal da
Santa inquisição a ﬁm de combater as heresias
come das pelos chamados "hereges”, incluídos
nesta categoria, os homossexuais, os judeus, as
mulheres adúlteras, os adeptos da bruxaria,
dentre outros cujas prá cas contrariassem
mandamentos da Igreja. A homossexualidade
era considerada um pecado uma ofensa a Deus
até cuja pena era morte na fogueira

21

RIOS, R.R. O princípio da igualdade e a discriminação
por orientação sexual: a homossexualidade no direito
brasileiro e norte-americano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. Pág. 100-101
22
Idem. A homossexualidade no direito. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2001. Pág. 32
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Neste período, até mesmo a família se tornava
agente de repressão, na medida em que todos
que apoiassem o pecador seriam punidos. Além
disso, os descendentes e colaterais de homossexuais ﬁcariam inabilitados para serviço público
durante sete gerações. Outro fator que contribuiu para o aumento da hos lização ante os
homossexuais foi a proliferação de manuais penitenciais, que con nham instruções para os
ﬁéis, contendo expressa reprovação à homossexualidade, que era associada à heresia.23
O amor entre pessoas do mesmo sexo era considerado como o pior de todos os crimes, mais
grave até que a traição nacional, o regicídio (assassinato de rei ou rainha) e incesto. A homossexualidade foi condenada em diversos concílios
(1102, 1120, 1179)
"O III Concilio de Latrão, de 1179 tornou a homossexualidade crime. O primeiro ocidental
prescreveu a pena de morte à sua prá ca. As
legislações dos séculos XII e XIII penalizavam
sodomia (...)24”. Não há dúvida de que ao repudiar os atos homossexuais, a moralidade crista
inﬂuenciou a mentalidade sexual ocidental, tanto que no Brasil, até o ano de 1830, as Ordenações Filipinas condenavam estes atos, conforme
se veriﬁca no excerto abaixo:
“Toda pessoa, de qualquer qualidade que
seja, que pecado de sodomia por qualquer
maneira cometer, seja queimado e feito por
fogo e pó, para que nunca de seu corpo e
sepultura possa haver memória, e todos
seus bens sejam conﬁscados para a Coroa
de nossos Reinos, posto que tenha descendentes; e pelo mesmo caso seus ﬁlhos e netos ﬁcarão inabilitados e infames, assim
como os daqueles que comete o crime de
Lesa Majestade. E esta lei queremos, que
também se estenda e haja lugar nas mulheres, que umas com as outras cometem pecado contra a natureza, e da maneira que
temos dito nos homens. 2. Outrossim qualquer homem ou mulher que carnalmente
ver ajuntamento com alguma alimaria, seja queimado e feito em pó. Porém por tal
23

VIDAL. M. Sexualidade e condição sexual na moral cristã. São Paulo: Santuário, 2008
24
DIAS. Maria Berenice. União Homossexual: o Preconceito e a jus ça. 3ªEd. Porto Alegre: Livraria do advogado,
2009. Pág. 38.
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condenação não ﬁcarão seus ﬁlhos, nem
descendentes neste caso inabilitados, nem
infames, nem lhes fará prejuízo algum acerca da sucessão, nem a outros, que por Direito seus bens devam herdar."25

Em seu ar go tulado: “Religiões e a inﬂuência
dos seus dogmas no Direito das Famílias”, Marianna Chaves elenca que desde então, a história
se repete. Em um desrespeito sem ﬁm pelo Estado laico, cada vez que surge um movimento
legisla vo para regulamentar uma situação existencial que a Igreja Católica ou as Igrejas Evangélicas considerem “desviantes” do seu padrão
único de família, tais comunidades de fé se arvoram de ﬁscais da lei divina e buscam se entranhar e inﬂuenciar o legisla vo com seus dogmas.
Se há liberdade religiosa e de crença, pautada
na laicidade e in mamente ligada com a ideia
de democracia, essa mesma liberdade não pode
servir de subterfúgio para inﬂuenciar a feitura
das leis, de uma maneira que – muitas vezes –
busca vilipendiar direitos fundamentais de uma
boa parcela dos cidadãos.
Assim, vê-se essa invasão da Religião no Legislavo não apenas nos debates anteriores à ediﬁcação e aprovação de qualquer legislação, mas
na própria presença de parlamentares cuja pauta e bandeira são unicamente a religião. Não são
raras as vezes que Deputados ou Senadores sobem à tribuna e defendem ou repudiam determinado projeto de lei ou lei com fundamento
único e exclusivo em preceitos religiosos ou passagens de livros santos. Declarações e citações
religiosas não servem apenas para reforçar o
papel imagé co da Bíblia, mas também dão certos ares de verdade ao discurso do parlamentar, 26 em uma tenta va desesperada de legi mar exposições vazias, em termos de razão,
numa lógica de Estado laico, onde a religião não
25

GREEN. J. Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do Século XX. São Paulo: UNESP. 1999.
Pág. 108
26
Sobre as citações religiosas durante a Cons tuinte de
1988, cfr. PINHEIRO, Douglas Antônio Rocha. Direito,
estado e religião – a Cons tuinte de 1987/1988 e a (re)
construção da iden dade religiosa do sujeito cons tucional brasileiro. Belo Horizonte: Argumentum, 2008, p. 34.
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deve – e não pode – ditar os rumos de uma nação e cer ﬁcar atos de agentes públicos.
É necessário vislumbrar a ideia da laicidade estatal em uma lógica que é consagrada até mesmo na Bíblia Sagrada: “Dai a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus” (Mc 12, 17).
Portanto, é preciso apartar a inﬂuência de doutrinas religiosas na ediﬁcação ou reforma de
legislações civis, mormente relacionadas ao Direito das Famílias, sob pena de vivermos em um
Estado Clerical, sob o controle de forças religiosas, e apenas traves do de Estado Laico 27.
A religião em relação à sexualidade tem sido um
instrumento ideológico e polí co-social, orientando os indivíduos para uma moral rígida que,
muitas vezes nega a sexualidade e aﬁrma o caráter reprodu vo do sexo entre homem e mulher No mundo ocidental, onde os cristãos são
maioria, a orientação sexual está assentada nos
dogmas religiosos do cris anismo, em especial,
do catolicismo que admite o sexo para ﬁns de
reprodução condenando, veementemente, as
relações homossexuais, por serem contrárias a
natureza de Deus28.
Também teve, a religião, sem dúvidas, uma inﬂuência na moralidade sexual brasileira. Nesses
tempos coloniais a igreja considerava a sexualidade matéria de sua alçada, elevando à categoria do sagrado, o sexo conjugal voltado para a
procriação e lançando tudo o mais no domínio
diabólico.29

A RELIGIOSIDADE NO DISCURSO POLÍTICO
No momento em que assis mos ao aumento da
legi midade social dos grupos polí cos fundados no imaginário mí co das religiões cristãs,
sobretudo, protestantes, conﬁrmamos que o
projeto do esclarecimento falhou na dissolução
27

CHAVES. Marianna. Religiões e a inﬂuência dos seus
dogmas no Direito das Famílias, Revista IBDFAM Pág.12
28
OLIVEIRA. Regis Fernandes de. Homossexualidade:
análises mitológica, religiosa, ﬁlosóﬁca e jurídica 2ª Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013, pág. 104
29
AZZI. Riolando. A cristandade colonial: mito e ideologia.
Pág. 46-78. Apud OLIVEIRA. Regis Fernandes de. Homossexualidade_______________. 2013
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dos mitos e que o poder Teoló gico-Polí co ressurge pautando as gramá cas polí cas contemporâneas.30 Isso porque, ainda que diretamente
inﬂuenciada pela ciência “a terra totalmente
esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. ”31 Por isso, a voz dos representantes religiosos na seara da polí ca ins tucional se coloca, hoje, como a própria encarnação do verbo, de modo a representar uma vontade que lhe seria outorgada pelo próprio Deus
na tarefa de moralizar a vida pública, por meio
da a vidade legisla va.32
Como dita Diogo Pires Aurélio33, o que ocorre
no processo legisla vo é que “ ora se pressupõe
a lei fundada em verdade e necessidade – jus a
justo – ora se considera que ela deriva de uma
vontade que se julga coincidente ou se faz coincidir com a vontade divina – jus a jusso”. No
Brasil de hoje, o que os grupos religiosos fundamentalistas fazem coincidir com vontade divina é exatamente o oposto das mensagens de
caridade e piedade dispostas da bíblia, mas a
incitação do ódio ao diferente e redução das
pretensões de respeito à alteridade e reconhecimento de diretos das minorias, entre elas a
população LGBT.
A sujeitos como esses, Espinosa34 ques onava,
ao seu tempo, a sinceridade com que falavam
da Escritura, já que se a u lizassem de fato, como regra de vida, teriam conduta completamente diferente. Isso porque “ as suas mentes
não andariam agitadas com tanta discórdia, não
se combateriam uns aos outros com tanto ódio,
nem manifestariam um tão cego e temerário
desejo de interpretar a Escritura e de inventar
na religião coisas novas”.

30

CARNEIRO. Fredson Oliveira. A lucidez e o Absurdo:
Conﬂitos entre o poder teológico-polí co e os direitos
humanos LGBT na câmara dos deputados. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. Pág. 86
31
ADORNO. Theodor & HORKHEIMER. Max. Dialé ca do
esclarecimento: fragmentos ﬁlosóﬁcos. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985 Pág.19
32
Op. Cit. CARNEIRO. _____________ Pág. 86
33
ESPINOSA. Baruch de. Tratado Teológico-Polí co. Introdução, tradução e notas de Diogo Pires Aurélio. Lisboa:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1988. Pág.59
34
ESPINOSA. _____________________ Pág.206

SUMÁRIO

98

ARTIGOS

Considerando, pois, as diferentes leituras é cas,
esté cas e morais sobre a sexualidade e o paradoxo da relação entre Teologia e a Filosoﬁa percebemos a relação que se dá entre a religião e a
polí ca no que se refere aos direitos humanos
das populações LGBT. Tudo isso porque “a Escritura e a Polí ca [...] se deixam atravessar por
um eixo comum que é a obediência [...], (sendo
a obediência) a imaginação estruturada na lei e
nos profetas, ou seja, na polí ca e no Livro Sagrado. ”35
A confusão que se instaura nas fronteiras entre
o polí co e o religioso tem no Brasil um exemplo curioso. Como nos indicam Chris na Vital da
Cunha e Paulo Victor Leite Lopes, a laicidade
nunca foi um princípio fundamental da República brasileira. Exemplos não faltam, desde “a
proteção de Deus” constante no preâmbulo da
nossa Cons tuição até os cruciﬁxos e realização
de missas e cultos religiosos nas repar ções
públicas, que demonstram que o Brasil ainda
preserva as cerimônias e símbolos do cris anismo como valores de Estado.
Fato que revela a dimensão mais di cil da atual
conjuntura: o problema não é só do sistema
polí co, já que este é um reﬂexo, ainda que turvo, da realidade social. O problema é de raiz
cultural, tendo em vista estar assentado em
valores sacros generalizados e não ques onados
socialmente e, por isso, sua transformação exige
muito mais tempo de diálogo e, porque não, de
rupturas. Ora, sendo essa aproximação estritamente problemá ca num estado democrá co
que se auto-in tula laico, embora apresente
todas as contradições com o projeto da secularização e da laicidade, con nua com discursos de
negação de direitos que se avoram na fronteira
da polí ca e da religiosidade cristã. 36

35

Ibid. _____________________ Pág.59 Apud CARNEIRO.
Fredson Oliveira. A lucidez e o Absurdo: Conﬂitos entre o
poder teológico-polí co e os direitos humanos LGBT na
câmara dos deputados. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Pág.
87
36
CARNEIRO. Fredson Oliveira. A lucidez e o Absurdo:
Conﬂitos entre o poder teológico-polí co e os direitos
humanos LGBT na câmara dos deputados. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. Pág. 89
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Um dos espaços ins tucionais que melhor evidenciam todo esse movimento no país é o Poder Legisla vo, sobretudo a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem sido espaço de disputa e inserção de inúmeras representações conservadoras, boa parte delas ligadas a
alguma dessas denominações religiosas, que
erigem discursos fundamentalistas em torno de
questões morais, culturais e socioeconômicas
em bene cio próprio e em detrimento de diversos grupos e movimentos sociais. Um dado que
dá conta do tamanho desse movimento é a
composição da Frente Parlamentar Evangélica,
formada por 68 deputados e 3 senadores na 54ª
legislatura, sem contarmos os da bancada católica, perdendo em tamanho apenas para a bancada ruralista, também com similitude de ideais37.
Essa verdadeira tomada da Câmara dos Deputados por um setor religioso, entre tantos outros,
é tema cada vez mais deba do e estudado em
diversas universidades, conselhos de polí cas
públicas, movimentos sociais e outras en dades
que temem o retrocesso em áreas sensíveis.
Essas áreas compreendem espaços de luta em
defesa dos direitos reprodu vos femininos e da
população LGBT; da descriminalização de drogas; da desmilitarização das polícias; contrárias
à redução da maioridade penal; contrárias às
comunidades terapêu cas, man das hoje, em
sua maioria por igrejas evangélicas, entre outras
bandeiras que são objeto de conﬂito entre religiosos e os militantes pelos Direitos Humanos.
Essa tomada da câmara pode ser veriﬁcada pelo
expressivo aumento da FPE, criada em 2006,
com 32 paramentares, chegando a cerca de 75,
em 2014, em movimento crescente desde a sua
formalização.
Essa conﬁguração instala-se num Congresso
Nacional pós-eleições de 2014 pulverizado pardariamente, economicamente liberal, socialmente conservador e avesso aos avanços no
campo dos Direitos humanos, sobretudo rela vos às minorias sociais, religiosas, étnicas e culturais. Nesse ambiente são construídas alianças
espúrias, sem compromisso ideológico ou pro37

Op. Cit. ______________________________ Pág. 95-96
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gramá co, sob a forte inﬂuência do poder econômico, contribuindo, junto a outros elementos
para a produção de um ambiente polí co conturbado.38
Outro dado relevante a ser destacado é que a
crise de representa vidade do legisla vo brasileiro também está associada ao sistema proporcional que rege as eleições na Câmara dos Deputados. No regime proporcional, se calcula,
inicialmente, quais foram as coligações par dárias que ob veram o maior número de votos
para depois serem proporcionalmente divididos
os assentos da Câmara dos Deputados [atualmente 513], entre essas coligações. As cadeiras
são então distribuídas para os candidatos que
veram mais votos em cada uma das coligações.
Por isso, só 36 de todos os deputados federais
eleitos em 2014 conseguiram os votos nas urnas
suﬁcientes para ocuparem a Câmara na atual
legislatura, sendo os demais 477 “puxados”
porque não veram votos suﬁcientes. Em outras
palavras, apenas 7% dos parlamentares superaram o quociente eleitoral para garan r um espaço na Casa legisla va, curiosamente, o mesmo índice de eleição em 2010. Sendo assim,
sem descuidar de outros elementos como o ﬁnanciamento empresarial de campanhas, ﬁca
fácil entender porque vivemos uma crise representa va da polí ca ins tucional no Brasil Contemporâneo.
Não desconsiderando-se, mais uma vez, que
essa visão de mundo não é homogênea, variando conforme as disposições, formações e bases
sócias dos interlocutores que a sustentam. Entretanto, há uma regularidade discursiva em
torno de temas e questões comuns a diversos
grupos que se fortalecem no campo polí co
ins tucional, construindo-se como unidade de
discurso, com ênfase no Poder Legisla vo.
Nessa chave interpreta va, a concepção de matrimônio no judaísmo, como em todas as religiões profé cas, apresenta uma dimensão eco-
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nômica e é uma ins tuição essencialmente desnada a engedrar e criar ﬁlhos. O judaísmo
também compar lha com várias outras tradições a condenação estrita das relações sexuais
não legais e os períodos de abs nência por movos higiênicos. O que pode mudar de uma tradição religiosa para outra são as conexões de
sen do que estão por trás da a tude adversa à
sexualidade. 39
No caso especíﬁco das homossexualidades,
pode-se aﬁrmar que as lideranças judaicas do
Brasil têm relutado em par cipar da discussão
pública sobre a questão da homossexualidade e
das demandas dos movimentos LGBT, diferente
do que ocorre nos Estados Unidos, onde, desde
o ﬁnal dos anos 1970, muitas organizações judaicas importantes se uniram num movimento
de oposição à discriminação baseada na orientação sexual e na defesa dos direitos civis de
gays e lésbicas. 40
Embora o Va cano tenha produzido, nas úlmas décadas, uma série de documentos condenando a homossexualidade, e a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) endosse a
maioria das posições assumidas pelo papado no
campo da sexualidade, da contracepção e da
prevenção de DSTs/ Aids, pesquisas recentes
revelam discursos e ações diferenciados em
relação às demandas dos movimentos feministas e dos segmentos LGBT que expressam uma
abertura ao diálogo com outras esferas de valores da sociedade.41
A rígida moral sexual do pastor ba sta foi
destacada com a declaração de que, em sua
igreja, os adultos que vivem juntos e não são
casados não podem votar e nem serem votados
para assumir cargos tomar decisões sobre os
rumos da comunidade religiosa. Consequentemente, ele se recusa a “apresentar à comunidade” os bebês que não são frutos de uniões religiosas ou civis. Priorizando a leitura dos livros
39
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que compõem o an go testamento, esse pastor
jus ﬁca sua condenação à homossexualidade
dizendo que, para ele, se trata de:
Uma escolha moral, da vontade, do desejo.
Uma escolha errada, pecaminosa. A palavra
é esta, por mais dolorosa que seja. Não
quer dizer que outras prá cas humanas –
como a maledicência, como o roubo – também não sejam pecaminosas. Não estou
comparando prá cas. Estou dizendo apenas
que há outras prá cas igualmente pecaminosas. Ou seja, não há pecados pequenos
ou grandes, pecado é pecado! (Pastor Ba sta 2010)42

A sexualidade, na doutrina espírita, é vista, portanto, como potência criadora tanto de vida
quanto de obras sociais. Por isso não deve ser
desperdiçada. O mau uso dessa energia, por
exemplo na obtenção do prazer pelo prazer no
sexo, atribui a promiscuidade, geraria problemas, como enfermidades, perturbações, gravidez indesejada. Isto porque o comportamento
sexual é visto pela ó ca da necessidade e da
responsabilidade. No entanto, o suprimento
dessa necessidade deve ser feito a par r do autocontrole.43
Resta salientar que a doutrina espírita não é
vista como um dogma a ser seguido, mas como
esclarecedora e orientadora dos caminhos do
indivíduo, podendo, nesse sen do, ser considerada educadora. Cabe ao indivíduo a escolha de
seguir ou não as orientações da doutrina, pois
ele deve ser responsável e consciente de suas
ações, tomando como referência o processo
evolu vo. Dessa forma, para que ocorra o progresso é necessário que os indivíduos encarnados atuem no campo da sexualidade com o
compromisso e responsabilidade, o que signiﬁca, nessa cosmologia, o autocontrole de seus
impulsos sexuais e de suas más inclinações. Estas são deﬁnidas pelo espiri smo como a poligamia, a inﬁdelidade, a promiscuidade, e o sexo
pelo prazer, sendo todas consideradas naturais,
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ou seja, resquícios da condição de descendência
dos seres inferiores. 44
Nessa linha de raciocínio, a sexualidade deve ser
vivenciada de forma responsável pelo casal monogâmico com vistas a cons tuir família, o que
propicia, mediante reprodução, a reencarnação
dos espíritos para que possam passar pelas experiências que lhes caibam e assim evoluir. 45
A homossexualidade, para as religiões de matrizes africanas, é alçada a categoria de “diﬁculdade”, que as pessoas atravessam nessa vida seja
por causa da reencarnação, seja por conta de
“desequilíbrios psicológicos! Ou até mesmo por
razões hormonais. Esses diversos fatores contribuem para a dissociação entre aquilo que a pessoa como desejo, atração, e aquilo que é seu
corpo biológico (a matéria), que, por sua vez,
deveria combinar-se com a forma de sua socialização. O trabalho espiritual opera no sen do de
reconhecer essa “diﬁculdade” não para corrigila, mas para compreendê-la e situá-la. O preceito advogado aqui é o do cuidado consigo mesmo.46
Por conta desse verniz conservador, a permanência do Pastor Marco Feliciano na presidência
da CDHM foi amplamente ques onada por diversos meios de comunicação e a grande maioria dos movimentos sociais de defesa dos direitos humanos. Nesse período houve uma ampla
exposição de textos e vídeos com manifestações
machistas, racistas e homofóbicas do pastor,
que massiﬁcaram-se nas redes sociais, ganhando matérias e análises em diversos jornais impressos e televisivos do país. Essa mobilização
provocou um fenômeno ainda pouco comum no
Poder Legisla vo pátrio: as sessões da CDHM
foram tomadas por inúmeros militantes que
ques onavam a legi midade do pastor naquele
espaço ins tucional e, em diversas vezes, manifestaram-se de modo a inviabilizar a realização
dos trabalhos da comissão.47
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No caso da relação entre o poder TeológicoPolí co e a gramá ca dos Direitos Humanos
LGBT, pode -se aﬁrmar com certa segurança que
os medos são produzidos pelo reconhecimento
de um outro que não se reduz aos valores do
Teológico -Polí co cuja função é garan r o exercício de poder das comunidades eclesiais, por
meio do controle moral das relações sociais e da
obediência devida à autoridade religiosa. 48
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A MATERIALIZAÇÃO DO DISCURSO DA INTOLERÂNCIA
Com a análise das doutrinas religiosas no tulo
anterior, vejamos como são expostas com mais
fulgor nas sessões da câmara e seus interlocutores, uma vez que tais discursos sempre são proferidos em pautas que visavam o reconhecimento de direitos da população LGBT.

Outra tenta va de a vação de pânicos mora is
se deu frente à Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Jus ça – CNJ – junto à decisão
do STF que reconheceu a união homoafe va
como núcleo familiar. Esses atos do poder judiciário foram atacados em três frentes diversas
na Câmara dos Deputados: a proposição de um
plebiscito e um decreto legisla vo contra a decisão do CNJ; a proposição de projeto de lei criando restrições à par cipação em cultos religiosos
e a proposta do Estatuto da Família. Todos
compondo o campo de regularidades discursivas
da FPE contra direitos da população LGBT, sempre fundadas numa leitura moral dita cristã. 49

Sobre essas manifestações, o deputado Pastor
Eurico, pronunciou-se nos seguintes termos:

Transformada, pois, em reduto de religiosos, a
CDHM tornou-se extensão da FPE e das igrejas
que a compõem, de modo que, sob a presidência do Pastor Marco Feliciano, foram lançados
ao debate temas que são preocupações morais
de suas denominações religiosas, tais quais a
deﬁnição de família natural como aquela cons tuída por homem e mulher ou a necessidade de
dis nguir as ações religiosas da LGBTfobia. Reunindo aliados que contribuíram com a produção
de discursos conservadores, fundados em valores morais, que deveriam estar restritos aos
muros de suas igrejas, bem como ao respec vo
foro ín mo de cada um/a esse grupo con nuou
produzindo discursos contrários ao reconhecimento de direitos da população LGBT nos temas
que estavam na pauta do governo e da sociedade civil.50

Eu queria pedir ao Presidente Henrique
Eduardo Alves que assumisse essa responsabilidade, que é sua, de rar os baderneiros daquela Comissão e que está claro hoje
é que há perseguição, perseguição ideológica contra evangélicos, porque acham que
aquela Comissão é de evangélicos. Não é,
não! Naquela Comissão existem muitos assuntos que os evangélicos defendem ou que
são contra. Nós somos contra casamento
gay! Nós somos contra o aborto! Nós somos
contra o estupro de vulneráveis a par r de
12 anos! Somos contra tudo isso por cultura, por tradição e por convicção religiosa,
por que não? Então, é isso que está acontecendo. Ali e no Brasil está acontecendo perseguição religiosa. Querem descontruir para
poder implantar a ideologia bolivariana,
comunista, socialista ou o nome que se
der. 52

[...]gostaria de, neste momento, me pronunciar em favor dos evangélicos neste Brasil, que, por um momento, estão sendo discriminados por muitos a vistas e líderes polí cos que têm se levantado contra os evangélicos do Brasil, haja vista o que está acontecendo com a comissão de Direitos Humanos.51

Um dia depois, em 28 de março de 2013, foi o
deputado Arolde de Oliveira que posicionou-se
em plenário, endossando o posicionamento de
seus colegas religiosos:

Foi a vez de Marco Feliciano do PSC/SP fazer
coro aos pronunciamentos já feitos com a sínte51
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querida de toda a Nação brasileira, que é o
Pastor Silas Malafaia. [...] O Pastor Silas Malafaia tornou-se agora alvo, mais uma vez,
do Conselho de Psicologia Federal. Mais
uma vez, o Conselho de Psicologia Federal
vem numa dividida contra os evangélicos,
simplesmente porque o Pastor Silas Malafaia expressou sua opinião. [...]. Estamos
num país Cristão. À minha esquerda, Sr.
Presidente, está aberta uma Bíblia Sagrada.
Então, as pessoas devem entender e respeitar que a fé cristã é uma fé verdadeira, e
não misturar uma coisa com outra. O país é
laico, mas não é ateu. 55

se dos fatos que estavam na pauta de discussão,
aﬁrmando ser o seu posicionamento, bem como
de seus colegas religiosos, o único com conteúdo é co e moral. Segundo disse:
Com base na decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre a união estável homoafe va;
par ndo para o desarquivamento do PL nº
122 no Senado Federal; na sequência, a polêmica em relação ao kit an -homofobia pelo MEC, tudo isso fez com que as bancadas
evangélicas e católica sofressem uma pressão muito grande. [...]. Reitero que não se
trata de briga religiosa, não se trata de briga
por posição de A ou B. Trata-se de uma luta
pela família, pelo que é é co e pelo que é
moral. 53

Além disso, elemento que aparece nas formações discursivas de outros deputados, está presente na comunicação escrita do deputado Pastor Eurico a noção de que expressar opiniões
morais, que só reproduzem os códigos hebreus,
presente no texto bíblico, sem jamais ques onálos não cons tui homofobia e, por isso, não seria razoável a proposição desse po penal, que,
a seu ver, limitaria o seu direito de expressão.
Quanto à decisão do CFP, também houve manifestação de Marco Feliciano, antes de sua controversa indicação para a CDHM, na qual se reproduz a mesma compreensão enviesada de
que punir a homofobia é uma limitação indevida
de seus direitos de crença e expressão. 54 Para o
pastor paulista:

Ainda assim não se logrou consenso com os religiosos acerca dessa matéria. É importante frisar
que os parlamentares contrários à união homoafe va, quer ela seja caracterizada na forma
jurídica de união civil que seja na do casamento,
para efeitos cíveis, não se limitam apenas a discursos meramente morais. Além desses argumentos, também lançam mão de jus ﬁca vas
legais, tendo em vista as previsões a esse respeito, constantes na Cons tuição Federal de 1988 e
no Código Civil de 2002, sem, no entanto, quesonar os fundamentos que os conformaram aos
seus termos no contexto em que foram produzidos56.
Pouco mais de um mês depois da publicação da
resolução do CNJ, o Pastor Eurico foi à tribuna
da Câmara dos Deputados, com vistas a demarcar seu posicionamento sobre a referida normava:

Eu sinto se aproximar no nosso País um
tempo estranho, um tempo muito parecido
com aquele tempo an go de caça às bruxas,
de obscuran smo. Tenho dois assuntos em
minhas mãos, de dois homens conhecidos
na Nação, dois homens conhecidos do público que eu represento aqui na câmara, o
público evangélico, e ambos têm sofrido retaliações pela mídia e por organizações que
são autarquias e que deveriam ser um pouco mais administradas por esta casa. [...] O
segundo nome que me reﬁro, Sr. Presidente, é o de uma pessoa muito conhecida e

[...] venho a essa tribuna para cri car a resolução do CNJ, que obriga cartórios de todo o Brasil a celebrar casamento de pessoas
do mesmo sexo. Na segunda-feira, dia 13 de
maio de 2013, o Brasil se surpreendeu com
o que o CNJ tenta ins tuir no Brasil [...].
Tenta inovar, como se fosse possível com o
casamento gay. Nesse contexto, entendo
que tal decisão do CNJ é ilegí ma, inadequada, inconsequente injusta e preconceituosa. [...]. Para fundamentar a sua resolução, o CNJ faz referência ao STF, que, a nosso ver, erroneamente, tratou de reconhecer
a união de pessoas do mesmo sexo para
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efeito de proteção do Estado. [...]. Acontece
que o STF desvirtua o conceito de família,
restringindo-o a apenas um lócus ou lugar
de felicidade. Mas família é família mesmo
se não houver felicidade e só o é se dela se
possa presumir o exercício do relevante papel social que a fez se base da sociedade. 57

Notadamente, o Pastor Eurico voltou a pautar a
resolução do CNJ em agosto de 2013, opondo-se
à juíza Deborah Ciocci, cujo nome havia sido
aprovado para compor o CNJ, dada a sua defesa
pública sobre o direito dos casais homoafe vos
de terem ﬁlhos por reprodução assis da. Segundo proferiu em 09 de agosto de 2013:
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Sem entrar no mérito de supor o que o deputado Jair Bolsonaro compreende ser família, heteronorma vidade, cooptação, ou mesmo o debate sobre cotas no campo da educação, fato é
que há uma marcante contraposição a qualquer
posicionamento que paute transformações mais
profundas na estrutura de opressores e espoliações deste país.60 Essa oposição foi pontuada
pelo deputado Pastor Eurico, em termos desrespeitosos, no mesmo mês, em 22 de agosto,
quando o parlamentar travou um debate contra
posicionamentos do deputado Jean Wyllys, expressos em entrevista realizada por Thiago Chagas e publicada no portal Gonline.

Lamentamos que, cada vez mais, o movimento a vista homossexual tenha crescido
e que em cada instância do Poder tenha
aparecido pessoas para defender certos
princípios. Entendemos que isso fere princípios que nós, como cristãos, defendemos
por este Brasil, abalizados no que é mais sacrossanto, a palavra de Deus. 58

Nós, Deputados evangélicos aqui, defendemos a família, defendemos a moral, os bons
costumes. E o que é que ele defende aqui?
Defende a pornograﬁa, defende a legalização das drogas, defende a legalização do
aborto, defende o uso indiscriminado da
maconha. É isso que ele faz aqui, usando o
mandato para isso, desrespeitando os evangélicos neste pais. [...] Um dos projetos
apoiados pela bancada evangélica, chamado
Estatuto do Nascituro, recebe dele uma críca terrível ao dizer que nós estamos apoiando, na base do Estatuto do Nascituro, a
questão da violência sexual contra mulheres. Porque ele defende o assassinato, com
espírito miserável, herodiano, de matança
de crianças inocentes. Ele defende o aborto,
defende que a mulher, que foi ví ma de estupro, aborte. Mas no Estatuto do Nascituro, nós evangélicos, não concordamos com
isso. [...] Ele não tem que nos equiparar a
sua podridão. A vida dele é dele. Ele faz dela
o que quiser. Mas não venha nos equiparar.
Eu não sou pros tuto e não sou adúltero da
qualidade dele. [...] e peço que este discurso seja registrado nos Anais desta Casa, nos
meios de divulgação desta Casa e principalmente no programa A Voz do Brasil. 61

Deixando evidente a compreensão de que a sua
crença religiosa e a moral dela proveniente está
à frente de alguma é ca pública, o que por si só,
desqualiﬁca a sua atuação na condição de legislador, o deputado Pastor Eurico não é uma exceção. Uma semana depois, foi a vez do deputado Jair Bolsonaro voltar ao plenário para, mais
uma vez, ques onar os propósitos do Plano Nacional de Educação de 2014, então em debate.
De acordo com o deputado Bolsonaro:
[...] eu não sou tão analfabeto assim, eu sei
ler – está claro: cota para professor homossexual no ensino fundamental. Qual é a intenção do PT ao lançar um programa desses? Já está no Plano Nacional de Cidadania
LGBT: o obje vo é a desconstrução da heteronorma vidade. Qual a intenção? Desgraçar o tecido social, esculhambar com valores familiares, porque uma família destruída
é mais fácil de ser cooptada pelo PT. Só posso crer que seja isso! 59
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Personalismos a parte, em discursos como esses, é percep vel a ausência de pensamento
crí co e formação teórica para além dos aportes
morais religiosos em deputados como o Pastor
Eurico.62 Nesse pronunciamento, o deputado é
literal em admi r a negação do direito da mulher de interromper a gravidez em caso de estu60
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pro, po permi do pela legislação penal brasileira. Assinada a sua plataforma de conservadorismo desmedido, e apresentando o quadro
geral dos temas em pauta e em conﬂito com os
parlamentares defensores dos Direitos Humanos LGBT, o deputado acrescentou uma informação ao texto encaminhado para publicação
na Ata da Câmara, que, de algum modo, faz parte da hipótese desse trabalho. Sobre a opinião
de Jean Wyllys, diz o Pastor Eurico:
O Deputado minimizou a capacidade de arculação da Frente Parlamentar Evangélica,
e aﬁrmou que os Deputados ligados a igrejas apenas se reúnem para bloquear projetos de interessam aos a vistas gays e feministas, e aprovar propostas que resultem no
enriquecimento deles mesmos. 63

Do mesmo modo que o colega pastor, o deputado Arolde de Oliveira não legi ma população
LGBT em seu discurso e inverte o discurso de
intolerância, associado nos posicionamentos da
FPE às minorias, que para ele, devem ser derrotadas.64 Em termos similares, pronunciou-se o
deputado Pastor Eurico, em 22 de novembro de
2013, em análise da conjuntura aa par r dos
seus referenciais fundamentalistas. Segundo o
Pastor Pernambucano:
Estávamos atentos, e, de fato aconteceu,
mais uma inves da contra a família brasileira. Nesta úl ma quarta-feira, 20 de novembro, foi colocada em pauta a votação, na
Comissão de direitos Humanos e Legislação
Par cipa va do Senado Federal, do polêmico Projeto de Lei da Câmara n 122, de 2006,
que visa ins tuir no Brasil o crime de homofobia. Ou seja, esse projeto pretende colocar religiosos e os pais de todo o Brasil na
cadeia ao se manifestarem contra a prá ca
da homossexualidade ou quando orientarem seus ﬁlhos e ﬁéis sobre a prá ca da
homossexualidade, do lesbianismo, da bissexualidade e de outros pos de prá cas
sexuais. [...]. Quero nesta tribuna, mandar
um recado a esses movimentos sociais que
lutam pela destruição de valores: quero avisar aos adeptos da teoria da desconstrução,
ao aﬁrmarem que a orientação sexual a e
iden dade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de uma construção so-

SAULO MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA

cial, que o jogo agora mudou; quero informa-los que temos aqui no Congresso Nacional um exército de defensores da família, da
vida humana e da liberdade religiosa atento
24 horas por dia a todas as inves das dos
inquisidores da família, da moral e dos bons
costumes. [...] não posso admi r que o Congresso Nacional inove na legislação privilegiando um grupo em detrimento de outros,
e que coloque em risco liberdades individuais e direitos fundamentais garan dos pela
Cons tuição Federal, como liberdade de
expressão e liberdade religiosa. [...]. Preciso
aqui lembrar aos nobres Parlamentares que,
por trás do uso sempre mais difundido da
expressão “gênero”, no lugar da expressão
“sexo”, esconde-se uma ideologia que procura alimentar uma ideia de que os seres
humanos se dividem entre dois sexos. A
ideologia de gênero é um sistema fechado
contra o qual não há como argumentar.
Existem muitas pessoas que ainda não estão
cientes dos perigos dessa nova proposta.
Está claro, para nós, que o propósito dos
promotores da perspec va de gênero é
chegar a uma sociedade sem classes de sexo. Para isso, propõem desconstruir a linguagem, os relacionamentos familiares, a
reprodução, a sexualidade, a educação, a
religião e a cultura e tantas outras coisas
benéﬁcas para a sociedade. [...]. Não tenho
dúvida de que a ideologia de gênero está
sendo introduzida na legislação como uma
bomba-relógio, com o obje vo de destruir o
conceito tradicional de família como a união
de um homem e uma mulher vivendo com
compromisso de criar e educar ﬁlhos. [...].
Com a ideologia de gênero imposta pela lei
na educação, os kits gay, bissexual, transexual, lésbico etc. serão obrigatórios para
crianças em idade escolar. Com esses kits, já
barrados pela Presidenta da República, [...]
será ensinado como elas devem fazer sexo,
ao passo de fazer proseli smo sobre homossexualismo, isso tudo para nossas crianças. Lamentavelmente, essa tendência já está sendo imposta em âmbito internacional.
[...]. Com todas as nossas forças e com a
ajuda de Deus, venceremos esse mal. E aqui
vai um recado para os a vistas homossexuais e para os que defendem a desconstrução
dos valores cristãos, dos valores morais e da
família: eu não vou me omi r, eu não vou
me render. Enquanto força ver, aqui permanecerei ﬁrme na luta em defesa da famí-
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lia, da moral e dos bons costumes nesse
Brasil.65

Entre os argumentos u lizados pelo Pastor Eurico, bem como os demais membros da FPE e
seus aliados, estão as regularidades discursivas
que conformam uma perspec va conservadora
e denotam a concordância literal com a leitura
moral herdada dos hebreus, em seu conjunto de
norma vas por meio da Bíblia considerada assim verdade absoluta e supralegal 66.

CONCLUSÃO
Entre esses elementos aparecem: os direitos
humanos da população LGBT são vistos como
privilégio; uma concepção dualista da realidade,
iden ﬁcando os movimentos sociais LGBT como
inimigos a serem derrotados por um “exercito”;
a subje vidade e par cularidade dos conceitos
de moral e bons costumes, não se atualizando
com as revisões históricas pelas quais ele têm
passado, sendo u lizados como se fossem universais; uma defesa irrestrita do que compreendem ser sua liberdade de expressão, nesse caso,
na produção de violência simbólica contra a
população LGBT; uma visão restri va de família,
reduzida aos padrões heteronorma vos; e a
consciência dos avanços dos direitos humanos
da população LGBT em âmbito internacional,
vistos, porém, como degradação das sociedades
o que, para eles, é lamentável, dada a sua incapacidade de analisar do Direitos Humanos como
compêndio de avanços sociais, ou seja, como “ a
soma das conquistas libertárias”, que se dão ao
longo da História.67
Entre as possíveis inferências a serem reforçadas, peno que “os argumentos mobilizados pelos evangélicos inscritos de forma a suscitar o
pânico moral se contrapõem aos argumentos
acionados pelos demais atores em disputa”68
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Entretanto, em síntese, os parlamentares dessa
religiosidade conservadora, além de contraporse aos avanços da Ciência e das reﬂexões humanitárias da Filosoﬁa, no campo do saber, fazem
também uma leitura estritamente parcial das
escrituras que lhe são sagradas, atuando, insistentemente, no campo do poder, contra avanços dos Direitos Humanos no reconhecimento
de novos movimentos sociais, sujeitos cole vos
de direito, bem como de novas iden dades e
modos de vida.69
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ARTIGO
Descarte de Autos Judiciais Findos: Seus Principais Obje vos
Por Eliete de Sousa Pereira¹
RESUMO: A Gestão Documental segue uma série de normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Jus ça que regem os critérios que devem ser analisados e seguidos rigorosamente para o cumprimento
responsável do descarte de autos judiciais no Brasil. Compete a este órgão entre outras funções, estabelecer as normas, leis e decretos para o pleno desenvolvimento de arquivos judiciais. Estabelece entre
outros que seja criada uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, assim como indica
quais os principais proﬁssionais devem ser envolvidos no processo de descarte. Além disso, a CNJ norma zou o trâmite de todo o processo através do manual de Gestão Documental do poder judiciário,
assim como criou as tabelas de temporalidade para cada segmento do poder judiciário e suas competências e a gestão de vida de cada documento jurídico.
PALAVRAS-CHAVE: 1. Descarte de autos. 2. PRONAME. 3. Gestão documental. 4. Preservação documental.
INTRODUÇÃO1
Inicialmente é necessário saber que Gestão de
Documentos é um conjunto de normas, procedimentos e métodos de trabalho que permitem
a tramitação, produção, avaliação, uso e arquivamento de documentos oﬁciais. Ela é tão essencial quanto é importante para a vida dos
documentos e suas funções são: fornecer evidências, condução transparente das a vidades e
principalmente o controle das informações oﬁciais.
A preocupação com o acúmulo de documentos
produzidos pela jus ça federal brasileira têm
levado as autoridades do país a elaborarem uma
série de legislação, decretos, manuais etc com o
obje vo de resolver o problema. Para melhorar
a questão do espaço, do gerenciamento, recuperação e a preservação destes, o poder judiciário iniciou vários estudos voltados para a resolução destes problemas. Vale lembrar que já em
1
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1988 a Cons tuição Federa va do Brasil já citava a responsabilidade de autoridades da administração pública pelos arquivos, dispõe em seu
ar go 216,§ 2º: Cabem à administração pública,
na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear
sua consulta a quantos dela necessitem.
A par r daí surgiram uma série de leis visando
garan r a manutenção e a qualidade dos arquivos e podemos citar como uma das leis mais
rígidas á Gestão de Documentos, a lei nº 19.605,
de 12 de fevereiro de 1998, no seu art. 62, piﬁca a destruição de arquivos como crime contra o
patrimônio cultural, então surgiu a necessidade
de assegurar a auten cidade, integridade, segurança, a preservação e o acesso de longo prazo
dos documentos e processos em face das ameaças de degradação sica e de rápida obsolescencia tecnológica de hardware, so ware e formatos que decidiu recomendar para a Gestão Documental no Poder Judiciário: a) A manutenção
dos documentos em ambiente sico ou eletrônico seguro e a implantação de estratégias de
preservação desses documentos desde sua produção e pelo tempo de guarda que houver sido
deﬁnido;
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b) A classiﬁcação, a avaliação e a descrição documental, mediante a u lização de normas, planos de classiﬁcação e tabelas de temporalidade
documental padronizada, visando preservar as
informações indispensáveis à administração das
ins tuições, à memória nacional e à garan a
dos direitos individuais;

f) O Fluxograma de Avaliação, Seleção e Des nação de Autos Findos;

c) A padronização das espécies, pos, classes,
assuntos e registros de movimentação de documentos e processos;

Recomenda-se que as comissões permanentes
sejam compostas, no mínimo pelos seguintes
técnicos:

d) A adoção de critérios de transferência e de
recolhimento dos documentos e processos das
unidades administra vas e judiciais para a unidade de gestão documental;

1) Servidor responsável pela unidade de gestão
documental

e) a orientação de magistrados e de servidores
das ins tuições do Judiciário sobre os fundamentos e instrumentos do PRONAME;

3) Bacharel em direito

f) A adoção do Modelo de requisitos MoReq-jus
os para Sistemas Informa zados de Gestão de
Processos e Documentos (MoReq-Jus);
g) A cons tuição de unidades de gestão documental e de comissões permanentes de avaliação documental (CPADs) nas ins tuições do Poder Judiciário.
São instrumentos do Proname:
a) Os sistemas informa zados de gestão de documentos e processos administrativos e judiciais, bem como os métodos desses sistemas, essenciais à iden ﬁcação do documento ins tucional de modo inequívoco em sua relação com os
outros documentos;
b) O Plano de Classiﬁcação (Tabelas Processuais
Uniﬁcadas) e a Tabela de Temporalida de dos
Processos Judiciais do Poder Judiciário;
c) O Plano de Classiﬁcação e a Tabela de Temporalidade dos Documentos da Administração do
Poder Judiciário;
d) A Lista de Veriﬁcação para Baixa Deﬁni va de
Autos;
e) A Lista de Veriﬁcação para Eliminação de Autos Findos;
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g) O Plano para Amostra Esta s ca Representava; e
h) o Manual de Gestão Documental do Poder
Judiciário

2) Bacharel em arquivologia ou biblioteconomia

4) A critério das comissões poderão ser convidados a integrá-los servidores das unidades organizacionais, referidas nos documentos a serem avaliados, bem como proﬁssionais ligados
ao campo de conhecimentos de que trata o
acervo objeto da avaliação, podendo ser subs tuídos após conclusão dos trabalhos rela vos ás
respec vas unidades ou áreas de conhecimento.
5) Poderão ser indicados magistrados para atuarem junto às Comissões Permanente de Avaliação Documental.
Obje vos
Cons tuem obje vos da gestão de documentos
do Poder Judiciário:
a) Organizar, de modo eﬁciente, a geração, o
trâmite, a guarda, a conservação e o descarte
dos documentos, assim como o acesso a eles e
às informações nele con das;
b) Transformar dados operacionais sem nenhum
tratamento em informações;
c) Padronizar espécies, pos e classes e assuntos
de documentos;
d) Descrever, classiﬁcar e avaliar documentos,
mediante a u lização de normas e planos de
classiﬁcação e tabelas de temporalidade documental padronizadas;
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e) Agregar valor para a gestão do conhecimento
ins tucional;
f) Assegurar segurança e acesso às informações
produzidas;
g) Racionalizar o uso do espaço ( sico e lógico) e
o ﬂuxo documental;
h) Adotar critérios padronizados de transferência e de recolhimento dos documentos e processos das unidades administra vas e judiciais
para a unidade de gestão documental garan r o
uso adequado das técnicas de gerenciamento
eletrônico de documentos com a adoção do
Modelo de Requisitos para Sistemas Informa zados de Gestão de Processos e Documentos
(MoReq-Jus);
i) Assegurar o acesso à informação administra va quando e onde se ﬁzer necessário à Administração Pública e aos cidadãos;
j) Aplicar instrumentos de classiﬁcação e des nação ﬁnal ao acervo documental visando a preservar as informações indispensáveis à administração das ins tuições, à memória nacional e à
garan a dos direitos individuais selecionar a
documentação, eliminando os documentos que
não tenham valor administra vo, ﬁscal, legal,
histórico ou cien ﬁco;
k) Garan r a preservação e o acesso aos documentos de caráter permanente, reconhecidos
por seu valor secundário;
l) Orientar quem produz e u liza os documentos
do Poder Judiciário sobre os fundamentos e
instrumentos do Proname;
m) Atuar juntamente com as áreas de TI- tecnologia da Informação para as segurar a implementação dos critérios de segurança, o trâmite
a guarda e a disponibilização das informações
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autos ﬁndos, pois sua importância social está no
fato da melhor organização do arquivo o qual
deve responder por sua rapidez no acesso e
busca de informações, na qualidade destas informações, na sua adequada preservação. Ressalta-se que uma vez aplicada a tabela de temporalidade do PRONAME, veriﬁcaremos que
grande quan dade destes documentos já deixaram de ser importantes no arquivo há algum
tempo e este é mais um mo vo para re rá-los
da prateleira e incluir outros de maior relevância para a comunidade interessada no processo
documental. Não devemos esquecer que muitos
instrumentos foram criados para dar suporte a
estas operações que são metódicas e complexas, mas eﬁcientes do ponto de vista da pra cidade.
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CONCLUSÃO
Conclui-se que para o bem da humanidade e de
todas as ins tuições judiciais o descarte de autos ﬁndos seja uma a vidade presente em todos
arquivos e que ninguém tenha medo de arregaçar as mangas e iniciar a Gestão Documental de
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SENTENÇAS
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SENTENÇA
Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Crime de usurpação de função.
Processo n.º 30698-65.2017.4.01.3900
Juiz Federal Antônio Carlos Almeida Campelo

I. RELATóRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (ﬂs. 02-A/02-H) denunciou SOANE CASTRO DE MOURA
e THICYANA ERICKA DE SOUSA NUNES pela prá ca dos crimes capitulados nos arts. 313 -A e 328 do
Código Penal.
Aduziu ter sido instaurado inquérito policial, por requisição ministerial, para apurar a u lização de senhas de servidores por pessoas sem vínculo com a então Superintendência de Pesca no
Estado do Pará, para incluir, alterar ou modiﬁcar o cadastro de pescadores no banco de dados do órgão.
A ré THICYANA ERICKA DE SOUSA NUNES apresentou resposta à acusação às ﬂs.
1.118/1.158, na qual apontou vulnerabilidade do sistema e que havia carência de servidores na Superintendência de Pesca, o que teria mo vado a contratação de terceirizados. Esclareceu que a con tratação
foi autorizada pelo Ministério da pesca em Brasília.
Sustentou também a ilegalidade do início da persecução criminal com base em denúncia
anônima.
E por ﬁm, registrou que os 5.090 (cinco mil e noventa) processos registrados e concluídos
em curto espaço de tempo não se tratavam de novos registros e sim de cancelamentos.
A ré SOANE CASTRO DE MOURA apresentou resposta à acusação às ﬂs. 1.185/1.229, onde informou que realizou diversas informações de registros irregulares para a Polícia Federal e para o
Ministério Público Federal. E repe u argumentos semelhantes aos produzidos pela outra ré.
Nos dias 23/04/18 e 08/06/18, foram realizadas audiências para oi va das testemunhas
de acusação e de defesa e, na úl ma, foram procedidos os interrogatórios das rés.
O Ministério Público Federal apresentou alegações ﬁnais escritas às ﬂs. 1.404/1.408, onde reaﬁrmou os termos da denúncia, ressaltou as provas de acusação e requereu a condenação das Rés
nas penas dos arts. 313-A e 328 do CP e ﬁxação de valor mínimo para reparação dos danos causados.
A defesa apresentou memoriais às ﬂs. 1.416/1.424 e, em análise preliminar, requereu a
ilegalidade da instauração da persecução criminal com base em denúncia anônima.
Sustentou que o MPF não conseguiu provar o alegado na denúncia e que não existe comprovação de coação, ameaça ou constrangimento pra cado pelas rés SOANE e THICYANA.
Ressaltou que os relatórios da CGU estão eivados de irregularidades e com cálculos demonstra vos fantasiosos e absurdos.
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Por ﬁm, requereu a absolvição das Rés com amparo no art. 386, III, V, VI e VII, e parágrafo
único, do Código de Processo Penal. Alterna vamente, pediu: exclusão do crime do art. 313 -A do CP;
aplicação da menor pena; exclusão da reparação do dano; direito de apelar em liberdade, reconhecimento das minorantes e condutas social e proﬁssional comprovados, residências ﬁxas e atendimento ao
Juízo e MPF e as condições benéﬁcas existentes na Lei Processual Penal e CF/1988.

É o relatório. SENTENCIO.
II. FUNDAMENTAÇÃO
De início, a defesa requer, preliminar, a nulidade do processo tendo em vista que a persecução criminal se iniciou por denúncia anônima.

Este tema suscitado pela defesa já foi há muito deba do pelas Cortes Superiores de nosso País, que declararam, de forma uníssona, que inexiste qualquer nulidade pelo fato das inves gações
terem iniciado com base em denúncias anônimas, mormente quando posteriormente forem conﬁrmados os fatos. E esta é a lição do Supremo Tribunal conforme exemplo a segu ir:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES.
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS
DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova a
presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ile galidade ou abuso
de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus.
2. É ﬁrme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sen do de que nada impede a
deﬂagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela no ciados. Precedentes.
(STF – Processo HC 105484 MT - Orgão Julgador Segunda Turma – REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA - DJe-069 DIVULG 15-04-2013 PUBLIC 16-04-2013 – Julgamento 12 de Março de 2013)

Destarte, AFASTO A PRELIMINAR sustentada nas respostas e posteriormente em memoriais pela defesa das Rés, por carência de fundamentação legal e jurisprudencial.
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face das rés pelos seguintes delitos:

Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informa zados ou bancos de dados da
Administração Pública com o ﬁm de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar
dano:
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mou em Juízo ter conhecimento de que vários servidores teriam fornecido suas senhas a pedido de
THCYANA e SOANE.
As testemunhas ALMERINDA LÚCIA MEIRELES RODRIGUES, SAMANDRA TAYNÁ DA SILVA
AFLALO, ELIESER MORAES, ELIZABETH MASCIMENTO e JAIME TRINDADE conﬁrmaram que forneceram
suas senhas do SisRGP para THICYANE e SOANE com o ﬁm de serem u lizadas por pessoas sem vínculo
funcional principalmente para inclusão no cadastro de pescadores.
Vale ressaltar que a Controladoria Geral da União, à ﬂ. 444-verso, conﬁrma que houve, no
período de 15/02/2016 a 14/03/2016, 54.993 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e três)
processos com inscrição/alteração de pescadores, sendo que a CGU solicitou referidos processos e a
maioria não foi localizada. A Superintendência da Pesca no Pará apresentou tão-somente 2.451 (dois,
quatrocentos e cinquenta e um) processos, demonstrando uma f=grande quan dade de processos irregulares.
Deve ser realçado que a Controladoria Regional da União no Pará apre sentou a este Juízo
a Nota Técnica n.º 686/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA, juntada às ﬂs. 444/445, onde ressalta que não
houve cumprimento de minha decisão de suspender a eﬁcácia dos lançamentos promovidos entre
15/12/2016 a 14/03/2016, conforme decidido expressamente, e que isso teria acarretado UM PAGAMENTO NO IMPORTE DE R$ 64.091.548,68 (sessenta e quatro milhões, noventa e um mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) referente a seguros -defesos irregulares.
Diante do exposto, restou conﬁgurada a materialidade do crime previsto no art. 313-A do
CP, que consiste no crime de dados falsos em sistema de dados públicos, também na qualidade de autoras.
A autoria por parte das rés em ambos crimes resta conﬁrmada, posto que SOANE e THICYANA de nham o comando da ação criminosa tanto na inserção de dados falsos em banco de dados
públicos e usurpação de função pública. E as testemunhas conﬁrmaram que as denunciadas foram as
responsáveis pela contratação irregular e pela coação de servidores para obtenção das senhas.
A Teoria do Domínio do Fato, originariamente concebida pelo alemão Hans Welzel, em
1939, e que veio a se tornar internacionalmente conhecida após a publicação da obra Täterscha und
Tatherrscha (“Autoria e Domínio do Fato no Direito Penal”), pelo jurista Claux Roxin, em 1963.
Recentemente, ganhou amplo destaque nas discussões jurídico-acadêmicas brasileiras
após ter sido usada como fundamento, pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Penal 470.
Esta Teoria relaciona -se ao tema envolvendo o concurso de pessoas na prá ca de um delito e suas principais ponderações levam em conta a conduta dos envolvidos no crime e não o resultado
em si do mesmo.
Para a Teoria do Domínio do Fato, o autor não é somente aquele que executa o crime,
mas é também aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do fato pico e u liza-se de outrem para executá-lo. Dis ngue-se de um mero par cipe, na medida em que este tem conduta acessória
no delito.
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Usurpação de função pública
Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
A princípio, cabe a análise da materialidade dos referidos crimes.
Ficou comprovado que a acusada SOANE, então ocupante do cargo de Superintendente
da Pesca no Pará, autorizou THICYANA, Superintendente subs tuta à época, a contratar, sem supor te
legal e sem vínculo com a ins tuição, 5 (cinco) pessoas durante o período de 15/02/16 a 14/03/16, para
atuarem na inclusão e alteração de registros de pescadores no SisRGP, u lizando -se de senhas de servidores terceirizados, que forneceram os dados a pedido com coação das rés.
A defesa das rés alegou que essas contratações teriam sido autorizadas pelo Ministério
da Pesca em Brasília, mas não lograram êxito nessa comprovação, posto que os contratos de prestação
de serviços não foram reconhecidos pelo Ministério da Pesca.
Os recursos para pagar essas contratações, segundo o depoimento de THICYANA, teriam
vindo, em espécie, do Ministério da Pesca em Brasília e entregues por JOSAFÁ diretamente para SOANE
e que esta, por sua vez, teria repassado os valores para THICYANA para pagamento diretamente aos
contratados.
Tal tese é insustentável, primeiro porque recursos públicos não transitam em espécie,
sempre exigindo transferência de contas especíﬁcas para contas de par culares. Isso não corresponde à
prá ca u lizada por órgãos federais.
Há dois depoimentos de testemunhas, de ALAN e de DÉBORA, de que esses valores, para
pagamentos dos contratados sem vínculos com a Superintendência da Pesca no Pará, teriam sido fornecidos por uma Colônia de Pescadores de Cametá-PA. Esta versão deve ser levada em consideração posto
que não contestada pela defesa e mais condizente com a dinâmica dos fatos.
Portanto, a contratação de 5 (cinco) pessoas pelas rés, para trabalharem na Superintendência da Pesca, foram feitas irregularmente sem qualquer amparo legal.
Deste modo, restou conﬁgurado o crime de usurpação de função pública pelas rés, em
face de forjarem contratos para jus ﬁcarem que essas 5 (cinco) pessoas passaram a exercer funções
públicas dentro da Superintendência da Pesca no Pará, sem qualquer vínculo com o órgão publico, sendo remunerados por recursos advindo de uma associação de pescadores.
Assim, está comprovada a materialidade do crime previsto no art. 358 do Código Penal –
usurpação de função pública na qualidade de autoras posto que a Teoria do Domínio do Fato, adotada
pelo Supremo Tribunal Federal, reconhece como autor aquele que tem o controle da ação criminosa.
Quanto ao delito previsto no art. 313-A do Código Penal, também merece igual sorte.
Diversas testemunhas sustentaram em Juízo que foram coagidas por THICYANA, com a
orientação de SOANE, para fornecerem suas senhas do SisRGP para as 5 (cinco) pessoas sem vínculo
funcional incluírem ou alterarem registros de pescadores no Pará. As testemunha s ALAN OLIVEIRA aﬁr-
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Portanto, as denunciadas conﬁguram-se como autoras dos crimes a elas imputados posto
que organizaram e de nham o total domínio das condutas criminosas.
As rés exerciam cargo em comissão no serviço público federal e, por isso, o crime previsto
no art. 313-A, do CP, deve ter aumento de pena de acordo com o art. 327, § 2.º do CP.

III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR SOANE CASTRO DE
MOURA E THICYANA ERICKA DE SOUSA NUNES pelas condutas descritas no art. 313-A, com aumento
de pena previsto no art. 327, § 2.º, e no art. 328, todos do Código Penal, ambos em con nuidade deliva de acordo com o art. 71 do CP.

Dosimetria da pena para SOANE CASTRO DE MOURA.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, veriﬁco a presença
do elemento culpabilidade na conduta da agente, porque era imputável ao tempo do crime, possuía
condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigível, nas circunstâncias, portar -se em conformidade com o Direito e ocupava cargo em comissão no serviço público federal. Não há registro nos
autos de condenações transitadas em julgado, concluindo-se que, tecnicamente, é primária. Inexistem
no processo elementos que permitam avaliar a personalidade e conduta social do age nte, circunstâncias
que devem ser presumidamente favoráveis, ante a ausência de demonstração em contrário pelo órgão
acusador. Os mo vos do crime são altamente reprováveis posto que buscava locupletar -se e adquirir
bene cios com a vidade polí ca. As consequências crime foram de intensa gravidade, posto que houve
prejuízo de mais de 60 milhões de reais para o Erário público.
Para o delito previsto no art. 313-A do Código Penal
Sopesando as circunstâncias judiciais, ﬁxo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e
multa equivalente 60 (sessenta) dias-multa.
Em face do aumento de pena do art. 327, § 2.º do CP (aumento de 1/3), aumento a pena
para 8 (oito anos de reclusão). E a multa resulta em 80 (oitenta dias-multa)
Considerando o aumento de pena por crime con nuado, previsto no art. 71 do CP, considerando mais de 5.000 (cinco) mil alterações de dados, aumento de ½, resultando A PENA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EQUIVALENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS -MULTA, que as torno
deﬁni vas em face da inexistência de outras causas de diminuição e aumento de pena.
Para o delito previsto no art. 328 do Código Penal
Sopesando as circunstâncias judiciais, ﬁxo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e multa equivalente 30 (dias) dias-multa.
Considerando o aumento de pena por crime con nuado, previsto no art. 71 do CP, considerando que foram contratadas irregularmente 5 (cinco) pessoas, aumento de ½, resultando A PENA
EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA EQUIVALENTE A 45 (QUARENTA E CINCO)
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DIAS-MULTA, que as torno deﬁni vas em face da inexistência de outras causas de diminuição e aumento de pena.
Tendo em vista a situação ﬁnanceira da Ré, ﬁxo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Deve ser cumprida primeiramente a pena de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO.
Dosimetria da pena para THICYANA ERICKA DE SOUSA NUNES.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, veriﬁco a presença
do elemento culpabilidade na conduta da agente, porque era imputável ao tempo do crime, possuía
condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigível, nas circunstâncias, portar -se em conformidade com o Direito e ocupava cargo em comissão no serviço público federal. Não há registro nos
autos de condenações transitadas em julgado, concluindo-se que, tecnicamente, é primária. Inexistem
no processo elementos que permitam avaliar a personalidade e conduta social do agente, circunstâncias
que devem ser presumidamente favoráveis, ante a ausência de demonstração em contrário pelo órgão
acusador. Os mo vos do crime são altamente reprováveis posto que buscava locupletar -se e adquirir
bene cios com a vidade polí ca. As consequências crime foram de intensa gravidade, posto que houve
prejuízo de mais de 60 milhões de reais para o Erário público.
Para o delito previsto no art. 313-A do Código Penal
Sopesando as circunstâncias judiciais, ﬁxo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e
multa equivalente 60 (sessenta) dias-multa.
Em face do aumento de pena do art. 327, § 2.º do CP (aumento de 1/3), aumento a pena
para 8 (oito anos de reclusão). E a multa resulta em 80 (oitenta dias-multa)
Considerando o aumento de pena por crime con nuado, previsto no art. 71 do CP, considerando mais de 5.000 (cinco) mil alterações de dados, aumento de ½, resultando A PENA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EQUIVALENTE A 120 (CENTO E VINTE) DIAS -MULTA, que as torno
deﬁni vas em face da inexistência de outras causas de diminuição e aumento de pena.
Para o delito previsto no art. 328 do Código Penal
Sopesando as circunstâncias judiciais, ﬁxo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e multa equivalente 30 (dias) dias-multa.
Considerando o aumento de pena por crime con nuado, previsto no art. 71 do CP, considerando que foram contratadas irregularmente 5 (cinco) pessoas, aumento de ½, resultando A PENA
EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA EQUIVALENTE A 45 (QUARENTA E CINCO)
DIAS-MULTA, que as torno deﬁni vas em face da inexistência de outras causas de diminuição e aumento de pena.
Tendo em vista a situação ﬁnanceira da Ré, ﬁxo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Deve ser cumprida primeiramente a pena de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO.
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Condeno as rés ao pagamento das custas processuais.
Em face do disposto no art. 387, § 1.º, e do art. 311, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DAS RÉS SOANE CASTRO DE MOURA e THICYANA ERICKA DE SOUSA
NUNES pelo fundamento da garan a da aplicação da lei penal posto que há elevado risco das denunciadas se evadirem para não cumprirem as penas es puladas. As rés demonstraram não t erem endereços ﬁxos na fase da persecução criminal, havendo certa diﬁculdade para localização das mesmas,
além de que podem tentar se evadir posto que detém recursos ﬁnanceiros elevados e muitos contatos
polí cos.
EXPEÇAM-SE os mandados de prisão e inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Jus ça.
DEIXO DE FIXAR INDENIZAÇÃO MÍNIMA pelos danos causados posto que referido pedido
não constou da denúncia.
Transitada em julgado, lancem -se os nomes das acusadas no rol dos culpados.
Oﬁcie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação das
sentenciadas, com as suas qualiﬁcações, acompanhada de cópia desta sentença, para cumprimento do
ar go 15, inciso III, da Cons tuição Federal.

Belém/PA, 16 de julho de 2018.

(assinada digitalmente)
ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO
Juiz Federal Titular da 4ª Vara e do 2º JEF Criminal
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SENTENÇA
Responsabilidade civil. Inspeção aleatória de bagagem. Dano moral.
Processo n.º 0009618-11.2018.4.01.3900
Juiz Federal Caio Castagine Marinho

1. RELATóRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, movida em face da EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO E TOP LYNE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA.
A autora reclama, em suma, de supostos excessos come dos pelos agentes encarregados
de procedimento de inspeção aleatória de bagagem de mão a que foi subme da, por ocasião do embarque para voo comercial no Aeroporto desta Capital.
A INFRAERO, preliminarmente, pugna pela sua ilegi midade passiva. No mérito, sustenta
a ausência de danos morais causados à autora, requerendo a improcedência da ação.
A TOP LYNE, regularmente citada, não apresentou contestação por escrito. Apresentou
impugnação oral em audiência.
Realizada audiência de instrução, houve a colheita dos depoimentos da autora e sua testemunha, além dos prepostos das rés.
É o breve relato.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. PRELIMINARMENTE

A INFRAERO entende estar mal colocada no polo passivo, ao argumento de que a responsabilidade pela conduta dos agentes envolvidos no episódio seria do empregador, TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA .
Sem razão.
É atribuição da INFRAERO, como responsável pela administração aeroportuária, a aplicação do Programa de Segurança Aeroportuária - PSA, dentro do qual estão incluídos os procedimentos de
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inspeções de segurança dos passageiros e suas bagagens (Decreto 5.862/1972, art. 2º e Decreto
7.168/2010, art. 8º e 108).
Dessa forma, ao terceirizar tal a vidade, não se exime da responsabilidade pela conduta
dos agentes contratados, tratando-se aqui de evidente culpa in eligendo, caso veriﬁcado o dever de indenizar.
Ainda em caráter preliminar, d eve ser apreciada a impugnação do réu voltada contra a
fotograﬁa juntada pela autora em audiência.
Na ocasião, foi apontada rasura na imagem, além de ser qualiﬁcada pelo réu como prova
ilícita, uma vez que capturada em aérea restrita de segurança do aer oporto.
A Resolução n.º 207/2011 da ANAC, em seu ar go 10, de fato, veda o registro de imagens
rela vas aos procedimentos de inspeção de segurança nos aeroportos. Tal medida é jus ﬁcada pela
necessidade de evitar a divulgação e a possibilidade da u lização dos registros como forma de burlar as
medidas de segurança adotadas.
Não obstante, tenho que a referida imagem não representa risco à segurança aeroportuária capaz de jus ﬁcar a sua re rada dos autos. Por certo, aqui não se pretende esvaziar a atu ação dos
agentes de proteção da Aviação Civil, apenas é u lizada a autonomia que este Juízo possui de avaliar a
fotograﬁa em questão, que vai além da legalmente atribuída àqueles.
De toda sorte, a forma pela qual a autora obteve a imagem e suas repercussões em seu
valor probatório são pontos a serem apreciados no mérito, sendo por ora apenas desnecessária a sua
re rada dos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de ilegi midade passiva.
Rejeito, outrossim, a impugnação à fotograﬁa juntada em audiência.

2.2. MÉRITO

Começo por apontar a inaplicabilidade à espécie das normas de proteção ao consumidor.
Os procedimentos de segurança aeroportuária decorrem do exercício do poder de polícia, sendo de observância obrigatória pelos passageiros, razão pela qual não se amoldam ao conceito de serviço (Lei
8.078/1990, ar go 3º, § 2º).
Não se desconhece que a INFRAERO oferece serviços dentro das a vidades desenvolvidas
nos aeroportos. No entanto, a inspeção de segurança, repita-se, não é um deles.
Dessa forma, a demanda deve ser analisada pelo prisma da responsabilidade obje va pelos danos causados no exercício das a vidades estatais, na forma do ar go 37, § 6º da Cons tuição Federal. Frise-se que a TOP LYNE, ao atuar por delegação da INFRAERO, passou a se suje itar ao mesmo
regime.
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No que diz aos requisitos para que seja caracterizado o dever do Estado em indenizar, o
Ministro Celso de Mello assim os elucida: "os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perﬁl
da responsabilidade civil obje va do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento posi vo (ação) ou nega vo (omissão) do agente público, (c) a oﬁcialidade da a vidade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha,
nessa especíﬁca condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude,
ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal"
(STF, 2T, RE 481110 AgR, DJ 09.03.2007).
No caso concreto, a autora relata que, em 05/03/2018, ao adentrar a área restrita de
embarque do Aeroporto Internacional de Belém, a ﬁm de viajar com des no a Macapá/AP, foi subme da a uma inspeção aleatória de sua bagagem.
Reclama do que considerou excessos come dos pelos agentes envolvidos no episódio,
especialmente: (i) o fato de ter sido impedida de re rar, pessoalmente, seus objetos de dentro da bagagem de mão, para a realização da inspeção; bem como, (ii) a circunstância de a inspeção ter sido realizada por pessoa do sexo oposto, tudo agravado pela exposição pública do ocorrido. Segue narrando
que, diante dos constrangimentos a que considerou estar exposta, teve por bem em rar uma fotograﬁa
do procedimento.
Os eventos se desenrolaram com o acionamento da Autoridade Policial pelos agentes aeroportuários, sendo-lhe imposta a exclusão da imagem como condição ao seu embarque. Vendo -se
obrigada a tanto, disse ao Policial que teria apagado a fotograﬁa, para só assim ser autorizada a seguir
viagem.
As rés, por sua vez, conﬁrmam a realização da inspeção na bagagem da autora. Divergem
apenas quanto às circunstâncias do evento, sustentando que seus agentes agiram com amparo legal e
observando a necessária urbanidade.
Assim, sendo a ocorrência da inspeção um fato incontroverso, o cerne da lide reside em
apreciar se a conduta dos agentes públicos conﬁgurou um ato lícito capaz de inﬂigir danos morais à autora.
No contexto do que foi apurado, sem razão a autora.
Há previsão legal para a realização de inspeção aleatória de passageiros e suas bagagens
dentro das medidas de segurança da Aviação Civil, ainda que posterior à realizada por equipamentos
tais como detector de metais e RX (Decreto 7.168/2010, ar go 121 e Resolução ANAC 207/2011, ar go
3º, V).
Quanto às queixas da autora, anoto que a inspeção, a despeito da necessidade de consen mento do passageiro, deve ser conduzida pelo agente de proteção da Aviação Civil. A recusa a
submeter-se aos procedimentos de segurança impõe o acionamento da Autoridade Policial (Decreto
7.168/2010, ar gos 119 e 120).
Note-se, ademais, que não se tratou de uma busca pessoal, mas de simples inspeção manual de bagagem, razão pela qual não demandava ser realizada por pessoa do sexo oposto, tampouco
em sala reservada, cuidados necessários apenas naquela primeira hipótese (Resolução ANAC 207/2011,
ar go 3º, XVII).
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O impedimento a capturar imagens do local possui amparo legal, sendo expresso na Resolução ANAC 207/2011 em seu ar go 10. Além disso, o Decreto 7.168/2010, ao dispor sobre as normas
relacionadas à proteção da Aviação Civil, determina que a Administração Aeroportuária iden ﬁque as
aéreas sensíveis que devem ser qualiﬁcadas como ARS – Área Restrita de Segurança.
Não se discute que a área de embarque cons tui uma ARS, até mesmo pela necessidade
de separar os passageiros inspecionados daqueles que ainda não passaram pelo controle de segurança.
A propósito, tal área é iden ﬁcada e há informação visual da proibição de rar fotograﬁas, fato não desconhecido pela autora, conforme seu depoimento em audiência.
Ademais, não é necessário qualquer esforço para entender que a divulgação de imagens
poderia resultar em ameaça à integridade da segurança da área, conforme bem asseverou o Preposto
da ré, o que por si só jus ﬁca a restrição em questão.
Malgrado todo o conﬂito relacionado à foto feita pela autora, tenho que a imagem, antes
de traduzir ameaça à segurança aeroportuária, revela apenas um procedimento corretamente executado pelos Réus, indicando, inclusive, o uso de luvas pelo agente responsável pela inspeção.
De toda sorte, repita-se, o pedido para que a autora apagasse a foto não conﬁgurou um
excesso, isso porque foge às atribuições do agente aeroportuário fazer qualquer juízo acerca da imagem, devendo se ater a zelar pelo cumprimento da proibição de rar fotograﬁas e acionar a Polícia caso
descumprida.
Quanto à Autoridade Policial, extrai-se dos depoimentos colhidos em audiência, que o
pedido para exclusão da imagem, antes de tudo, foi uma tenta va de por um ﬁm conciliatório ao incidente. A propósito, a própria autora, em seu depoimento, qualiﬁcou como muito educada a conduta do
Delegado Federal.
Não avaliou da mesma forma o comportamento dos agentes aeroportuários. A contrariedade decorre de não terem lhe permi do re rar pessoalmente seus pertences para inspeção e rar a
referida fotograﬁa, porém, como dito acima, tais nega vas foram legí mas.
Nota-se, portanto, que não restou conﬁgurada uma conduta dos agentes que extrapolasse o necessário para o correto exercício de suas atribuições proﬁssionais. A testemunha da autora não
viu qualquer comportamento fora do comum, no que classiﬁcou como clara e educada ação dos envolvidos no episódio.
Finalmente, quanto aos desdobramentos do evento, que durou, segund o a autora, entre
quarenta minutos e uma hora, relevante ressaltar que não impossibilitou o embarque no voo desejado e
a realização da viagem.
Diante de todo esse contexto, tenho por não demonstrada qualquer conduta dos agentes
das rés que seja passível de ser qualiﬁcada como um ato ilícito, mo vo pelo qual resta por afastado requisito essencial a conﬁgurar o dever de indenizar.
Não se está aqui a julgar a dor alheia, tampouco não se vislumbra no relato da autora a
origem de seu descontentamento. Por certo, a sujeição aos procedimentos de segurança em aeroportos
não é agradável, porém é um inconveniente necessário, daquelas situações do co diano nas quais o
interesse cole vo se materializa acima do individual.
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Enxergar uma violação a direitos da personalidade no caso em comento signiﬁcaria esvaziar a própria importância dos valores por eles protegidos, mormente quando os procedimentos foram
executados de forma regular conforme demonstrado nos autos.
Há precedentes que corroboram o entendimento ora exposto, conforme se pode observar do seguinte aresto:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO PELA INFRAERO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO.
1. Trata-se de apelação Cível interposta nos autos da ação de rito ordinário,
obje vando a condenação da ré ao pagamento de indenização, a tulo de danos
morais, em razão do constrangimento sofrido no procedimento de segurança para acesso à área de embarque no Aeroporto de Florianópolis.
2. O dano moral representa um reﬂexo social de um ultraje que abala a
imagem ou a honra do ofendido, ou seja, a obrigação de reparação do dano moral decorre da ofensa à in midade, à vida privada, à honra e à imagem, em razão
de conduta an jurídica.
3. Meros dissabores e aborrecimentos não são suﬁcientes para caracterização do dano moral. Tanto a doutrina como a jurisprudência têm se posicionado
no sen do de que só se deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e
a humilhação, que fugindo à normalidade, interﬁra intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar sensível aﬂição e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, abor recimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada.– (Desembargador Sergio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, Malheiros; Desembargador Federal Frederico Gueiros, AC 200450010035164, E-DJF2R - Data:18/05/2010; Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, AC 200051015042726, DJU - Data:31/05/2004).
4. In casu, o item 1.2.1, alínea e– da Instrução de Aviação Civil IAC 1071004ª RES, determina expressamente que: o passageiro não pode atravessar o
pór co detector de metais u lizando qualquer chapéu ou outra ves menta que
lhe cubra a cabeça. Assim, a a tude da autoridade aeronáu ca que solicitou à
autora para que re rasse o lenço de sua cabeça encontra-se de acordo com os
procedimentos de inspeção de passageiros e bagagens, e, portanto, com as normas de segurança aeroportuária.
5. Ora, os procedimentos para acesso de pessoas e passageiros nas áreas
de embarque e desembarque nos aeroportos decorrem das Normas de Segurança, sendo realizados pelos agentes da INFRAERO, não competindo ao Judiciário
manifestar-se em tal sen do, o que signiﬁcaria invasão da seara administra va
da Aeronáu ca do Brasil, violando o poder discricionário a ela conferido para a
prá ca de tais atos.
6. Com efeito, o princípio da reparabilidade do dano moral foi expressamente reconhecido na Cons tuição Federal de 1988 (art. 5º, V e X), que além de
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ínsito à dignidade humana, é reconhecida como fundamento da República Federa va do Brasil (art. 1º, III). In casu, a conduta da Administração está inteiramente coadunada com a Instrução da Aviação Civil nº 107-1004, que trata do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, tratando-se de norma de ordem
pública. Tal situação não pode cons tuir fato passível a ensejar indenização a tulo de danos morais. (AC 00026520320094025102, GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF).
O caso, portanto, é de improcedência do pedido.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO formulado na inicial, ao passo em que julgo ex nto o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e sem honorários nesta instância.
Sobrevindo o trânsito sem reforma, arquivem-se os autos.
Registre-se. Publique-se. In me-se.
BELÉM (PA), 06 de agosto de 2018.
(assinada digitalmente)
CAIO CASTAGINE MARINHO
Juiz Federal
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SENTENÇA
Contrato de convênio. Descumprimento pelo contratante. Ausência de repasse de valores re dos dos
salários dos servidores decorrentes de consignação em pagamento.
Processo n.º 24729-06.2016.4.01.3900
Juiz Federal Subs tuto Henrique Jorge Dantas da Cruz

Trata-se de ação judicial movida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em face do MUNICÍPIO DE BREVES, com as seguintes ﬁnalidades:
I)
Liminarmente (art. 300, § 2º), a concessão, inaudita altera pars, de antecipação
de tutela de urgência, determinando que o Município Réu cumpra o contrato de convênio, promovendo o repasse, até o 5º dia ú l contado da data do crédito do salário dos
servidores, do valor correspondente às parcelas vincendas do contrato em questão,
sendo cominada multa diária em importe não inferior a 5.000,00 (cinco mil reais) para a
hipótese de descumprimento da ordem a ser emanada desse MM Juízo;
II)
Ainda liminarmente (art. 300, § 2º), a concessão, inaudita altera pars, de antecipação de tutela de urgência, determinando que o Município Réu cumpra o contrato de
convênio, observando o quanto disposto na cláusula segunda, para repassar à CAIXA o
total dos valores averbados em folha de pagamento, com os encargos inciden tes, referentes às parcelas vencidas no montante de R$ 2.544.399,40 (...);
III) Sucessivamente requer, na hipótese do descumprimento da medida liminar de
antecipação de tutela ora vindicada, no curso de um prazo razoável a ser es pulado por
V. Exa., o qual se sugere em 10 dias, que se determine o bloqueio, junto às agências da
Caixa Econômica Federal – CAIXA e do Banco do Brasil S.A., localizados na cidade de Altamira/PA, dos valores rela vos aos recursos de FPM, ICMS, FUNDEB, FPEX, CIDE e ITR
existentes ou que venham a ser depositados em nome do Município de Breves, bem
como dos saldos existentes em contas correntes ou aplicações ﬁnanceiras em nome do
réu, tudo até o limite dos repasses em atraso, valores esses aos quais deverão ser somados, para efeito de bloqueio, os valores das prestações dos emprés mos sob consignação celebrados com seus respec vos servidores, porventura re dos dos seus salários
e não repassados para a CAIXA a referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2016;
(...)
IV) O reconhecimento da total procedência dos pedidos formulados na presente
ação, para o ﬁm de se conﬁrmar a decisão liminar acima referida, com o ﬁm de condenar o Município (..) na obrigação de, doravante, repassar para a CAIXA os valores re dos
dos salários dos seus servidores relacionados aos emprés mos sob consignação ﬁrmados mediante convênio celebrado entre CEF e Município. (sic) (ﬂs. 06-v/07).

A autora alegou que ﬁrmou contrato para a concessão de emprés mo consignado aos seus
servidores, por meio do qual o Município deveria promover o repasse dos valores descontados até o
quinto dia ú l.
Sustentou que o réu não repassou os valores referentes aos meses de junho, julho e agosto/2016, nada obstante as diversas tenta vas de negociação para o cumprimento do cont rato.
Tutela deferida (ﬂs. 35/37). O requerido comunicou a interposição de agravo de instrumento
às ﬂs. 82/83.
Citada, a parte ré não apresentou contestação (ﬂ. 84).
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In madas para especiﬁcar provas (ﬂ. 85), a parte autora juntou documentos (ﬂs. 8 8/89 e 91)
e a parte ré manteve-se silente (ﬂ. 95).
É o relatório.
Passo a decidir.
A CEF e o município-autor ﬁrmaram convênio para concessão de emprés mos aos servidores municipais mediante consignação em folha de pagamento em 26/04/2011 (ﬂs. 11/15) . Uma das
obrigações do convenente consta da Cláusula Segunda, I, “e” (ﬂ. 12):
e) repassar à CAIXA, até o 5º (quinto) dia ú l contado da data do crédito do salário dos
servidores, o total dos valores averbados e quando ultrapassar este prazo, repassar c om
os encargos devidos;

Há nos autos diversos documentos que provam o descumprindo da obrigação acima indicada: 1) contracheques de servidores (ﬂs. 25/28, 49-v/50 e 68), extratos de evolução da dívida (ﬂ. 21, 56,
58, e 87), e no ﬁcações extrajudiciais ao réu para pagamento do débito (ﬂs. 23, 46/48, 60, 88/89). Em
contrapar da, após in mado, o requerido não quis produzir prova (ﬂ. 95).
Logo, está provado que o réu não repassou em favor da CEF os valores descontados na folha
de pagamento de seus funcionários.
Desse modo, não resta outra vereda a ser trilhada, senão acolher a pretensão deduzida na
inicial, de acordo com a jurisprudência de ambas as Turmas que formam a TERCEIRA SEÇÃO DO TRF -1:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA FUNCIONÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO. I - Na espécie, a sentença monocrá ca não merece qualquer reparo, uma vez que, da análise das provas dos autos, veriﬁca-se a presença dos termos do convênio celebrado entre a autora e o réu, bem assim
a demonstração do descumprimento da avença pelo ente municipal, que não adimpliu
quanto ao repasse dos valores averbados em folha de pagamento de seus funcionários,
nos termos do convênio, não havendo que se falar em insuﬁciência de provas ou em necessidade de se aferir, neste momento processual, o valor certo da dívida, conforme
alega o apelante. II - Apelação desprovida. Sentença conﬁrmada. (AC 001495890.2014.4.01.3700/MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e -DJF1 de
14/12/2017)
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. CONVÊNIO AJUSTADO COM O MUNÍC IPIO PARA EMPRÉSTIMO
AOS SEUS SERVIDORES MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPASSE
DOS VALORES DESCONTADOS NÃO REALIZADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. 1.
Consoante demonstram os autos, o Município de Cametá/PA, deixou de pagar (repassar) à CEF o valor rela vo aos descontos nos vencimentos dos seus servidores, em razão
de convênio ajustado para a concessão de emprés mo consignado em folha de pagamento, conforme planilhas apresentadas pela ins tuição ﬁnanceira autora, e consideradas como elemento de convicção pelo magistrado do Juízo de origem, mo vo pelo qual,
amparado nos elementos probatórios apresentados pela autora, o pedido foi julgado,
em parte, procedente, não merecendo qualquer reparo a sentença, por estar adequada
à controvérsia trazida a exame. 2. Remessa necessária conhecida e desprovida. (REO
0022137-91.2013.4.01.3900/PA, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e DJF1 de 19/09/2017)

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

SUMÁRIO

127

SENTENÇAS

HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ

A sentença favorável transitada em julgado será o tulo judicial, cujo cumprimento seguirá o
rito previsto no CPC (art. 534 e ss) e na CF/88 (art. 100). De mais a mais, o art. 160 da CF/88 veda a retenção dos recursos frutos da repar ção das receitas tributárias. Portanto, rejeito o pedido III (ﬂ. 06v).
Em razão da fundamentação acima delineada e da gravidade dos fatos, ra ﬁco o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, de forma que essa sentença tem efeitos imediatos.
“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suﬁciente e compa vel
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” (art. 537 do CPC).
A ra o essendi da norma é deses mular1 a inércia injus ﬁcada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por
isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade2.
A astreinte não é, portanto, um ﬁm em si mesma, mas funciona como mecanismo ou instrumento de indução – mediante pressão ﬁnanceira –, a compelir o devedor ao cumprimento da ordem
judicial emanada.
A decisão que ﬁxa astreintes não preclui, em virtude de ela não integrar a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada
ou suprimida posteriormente3.
Art. 537. [...]
§ 1° O juiz poderá, de o cio ou a requerimento, modiﬁcar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso veriﬁque que:
I - se tornou insuﬁciente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.

“O valor da multa será devido ao exequente” (art. 537, § 2°, do CPC) e sua periodicidad e está
prevista no § 4° do mesmo ar go: “a multa será devida desde o dia em que se conﬁgurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a ver cominado”.
No caso vertente, o município-réu foi in mado de decisão judicial proferida em 24/11/2016
(ﬂs. 35/37), e nem sequer veio aos autos se defender. Sua única a tude consiste na interposição de
agravo de instrumento. Portanto, nem se sabe quais as diﬁculdades enfrentadas pelo requerido ou pelos agentes administra vos, diante da letargia e indiferença pela in mação recebida (ﬂ. 74). De mais a
mais, são graves as condutas dos gestores municipais, uma vez que são os nomes dos servidores que
contraíram os emprés mos e os vêm pagando que poderão ser lançados em cadastros nega vos de
créditos, além da possibilidade de virem a pagar duas vezes, conforme as cláusulas transcritas na ﬂ. 02v.
Por todas essas razões, ra ﬁco a antecipação dos efeitos da tutela e julgo parcialmente
procedentes os pedidos para condenar o município de Breves/PA a repassar para a CEF todos os valores descontados em folha de pagamento decorrentes do convênio de ﬂs. 11/15.
In mem-se pessoalmente o ilustre prefeito do município de Breves/PA (ou vice -prefeito ou
o chefe de gabinete do prefeito em caso de ausência) e os/as não menos ilustres tulares da secretaria

1

Na visão de Luhmann, pode-se dizer “a função do poder (e do direito) está na regulação da con ngência e não em sua supressão. O poder e o direito não impõem uma vontade, imputam consequências .” (FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Estudos
de Filosoﬁa do Direito. São Paulo: Atlas, 2002, p. 40)
2
REsp (repe vo) 1112862/GO, Rel. Ministro Humberto Mar ns, Primeira Seção, julgado em 13/04/2011 .
3
REsp (repe vo) 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014.
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de administração 4 e da secretaria de planejamento e ﬁnanças 5 do município de Breves/PA (ou seus/suas
subs tutos/as em caso de ausência) para repassarem os valores descontados para a CEF a par r do mês
seguinte ao da in mação – e assim sucessivamente nos meses futuros –, sob pena de multa pessoal no
valor R$ 300,00/dia.
In me-se município de Breves/PA para repassar os valores descontados para a CEF a par r
do mês seguinte ao da in mação – e assim sucessivamente nos meses futuros –, sob pena de multa no
valor R$ 600,00/dia.
Condeno o Município ao pagamento de despesas processuais e de honorários advoca cios
ﬁxados em 5% sobre o valor da condenação. Juros e Correção Monetária de acordo com o Manual de
Cálculos do CJF. Isenção de custas ao réu.
Encaminhe-se cópia desta sentença ao AI 17380-75.2017.4.01.0000, ao MPF e á Procuradoria-Geral de Jus ça para ciência.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Oportunamente, arquivem-se.
I.
Belém, 06 de agosto de 2018.
Henrique Jorge Dantas da Cruz
Juiz Federal Subs tuto

4

Art. 6º da Lei 2.092/2005 - A Secretaria de Administração, compete a coordenação e execução de todas as a vidades administra vas da Prefeitura especialmente as rela vas a pessoal, patrimônio, material e serviços auxiliares.
5
Art. 7º da Lei 2.092/2005 - A Secretaria de Planejamento e Finanças, compete a coordenação e execução dos
serviços ﬁnanceiros e ﬁscais do Município, a vidade de lançamento, arrecadação, ﬁscalização e controle das receitas munic ipais, do recebimento, pagamento guarda e movimentação dos valores do Município e do control e da execução do orçamento, do processamento da despesa, do controle e escrituração contábil, elaboração com os demais órgãos da Prefeitura, o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual, de acordo com as diretrizes estabe lecidas pelo
Governo Municipal.
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SENTENÇA
Ação civil pública. Re rada de linha de transmissão de energia elétrica instalada às proximidades do
aeroporto de Marabá.
Processo n.º 5037-86.2014.4.01.3900
Juiz Federal Marcelo Honorato

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor de Centrais Elétricas do Pará S/A – Rede Celpa, Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL e União Federal, obje vando, em síntese, a condenação da primeira requerida a re rar linha de transmissão de energia elétrica instalada às proximidades do Aeroporto de
Marabá à revelia de autorização prévia pelo I Comando Aéreo Regional – COMAR e a condenação
da segunda a ﬁscalizar a obrigação imposta à CELPA, bem como, subsidiariamente, a condenação da
ANEEL e da União a prestar o suporte ﬁnanceiro e operacional necessário à efe vação da obrigação
imposta à empresa privada requerida, sob pena de multa diária a ser suportada por este e, subsidiariamente, pelas demais demandadas.
Por entender preenchidos os devidos requisitos, requer a concessão de liminar para
obrigar a ANEEL e a CELPA a apresentarem um plano para re rada da linha de transmissão de energia elétrica invec vada, e que, num prazo razoavelmente es pulado por este Juízo, sejam, ainda,
obrigadas a proceder à respec va remoção, sob pena de multa cominatória diária no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportada pela CELPA e pela ANEEL.
Juntou documentos de ﬂs. 13/27.
Este Juízo reservou-se para apreciar o pedido liminar após a citação das requeridas
(ﬂ. 29).
A União ofereceu contestação (ﬂs. 38/42) alegando, preliminarmente, a sua ilegi midade passiva ad causam, tendo em vista que a ﬁscalização das a vidades a cargo da CELPA seria
de responsabilidade da ANEEL, en dade autárquica criada mediante descentralização administra va justamente para esta ﬁnalidade, e também em virtude de o processo administra vo que deu azo
ao presente ajuizamento ter sido iniciado pela própria União, por meio do I COMAR. No mérito,
arguiu a inexistência de responsabilidade solidária entre os réus quanto ao objeto da demanda,
porquanto inocorrente a omissão qualiﬁcada que lhe está sendo imputada, bem como a total improcedência do pedido formulado em seu desfavor.
Argumenta, ainda, a não conﬁguração dos requisitos legais para antecipação dos
efeitos da tutela.
Requer, então, a sua imediata exclusão da lide, e, subsidiariamente, o indeferimento
do pedido liminar e que seja julgada totalmente improcedente a ação.
Não juntou documentos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por sua vez, baseando-se no contrato de concessão ﬁrmado com a CELPA, sustentou em sua contestação (ﬂs. 44/51) preliminar de ilegi midade passiva ad causam e ausência de interesse de agir em seu detrimento, por entender que
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a CELPA seria integralmente responsável pelas obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, inclusive quanto à implantação dos a vos indispensáveis ao respec vo desempenho , não se
inserindo entre as competências contratuais ou legais inerentes à autarquia especial quaisquer das
obrigações pretensamente reverberadas em seu desfavor por meio da peça exordial. No mérito,
voltar a invocar os encargos que lhe seriam contratualmente impostos para aduzir a total improcedência do pedido e a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em decisões afetas ao mérito
administra vo para subs tuir a Administração Pública em seu juízo de conveniência e oportunidade
no que se refere à ﬁxação da polí ca de ﬁscalização da prestação dos serviços de energia elétrica.
Ao ﬁnal, expôs a suposta ausência dos devidos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.
Pugnou pelo indeferimento do pedido liminar, pela ex nção do feito sem resolução
de mérito, ou, eventualmente enfrentado o mérito, seja julgada totalmente improcedente a demanda.
Juntou documentos de ﬂs. 52/65.
Por derradeiro, a empresa Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, ao contestar a
ação (ﬂs. 73/85), argumentou que, ao contrário das aﬁrmações autorais, a rede objeto dos autos
seria de distribuição, não de transmissão, e que guardaria potencial não de alta tensão, mas de média tensão, de maneira que não se enquadraria no paradigma norma vo que impõe a n ecessidade
de prévia autorização do COMAR para a respec va ediﬁcação.
Quanto ao pedido liminar, sustentou a irreversibilidade do provimento pleiteado e a
não conﬁguração dos requisitos gerais de verossimilhança das alegações e do periculum in mora.
Pugnou, então, pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela, bem como
pela total improcedência da ação.
Juntou procuração e documentos de ﬂs. 87/251.
Decisão liminar deferida às ﬂs. 253/256.
A CELPA e a ANEEL comprovaram nos autos a interposição de agravo de instrumento
junto ao TRF1 (ﬂs. 260/282), bem como requereram a reconsideração da decisão supracitada.
A ANEEL manifestou-se nos autos às ﬂs.293/296, alegando a impossibilidade de
cumprimento da decisão liminar outrora deferida.
A decisão agravada foi man da por este juízo, bem como foi determinada a in mação dos réus para demonstrarem o seu cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária.
Decisão de ﬂs. 335/336 indeferiu o pedido de inspeção in loco,ven lado pela CELPA
(ﬂs. 322/324), bem como os embargos de declaração opostos pela ANEEL, às ﬂs. 325/327. No mesmo ato, deferiu o ingresso da UNIÃO na lide, na qualidade de li sconsorte do MPF.
O MPF apresentou réplica às contestações, às ﬂs. 343/348.
Foram indeferidos os pedidos de provas apresentados pela CELPA, em decisão acostada às ﬂs. 357/358, bem como foi determinada a in mação dos réus para pagamento da multa
es pulada por descumprimento da decisão liminar.
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A ANEEL e a CELPA apresentaram impugnações à multa cominatória estabelecida por
este juízo (ﬂs. 363/365 e 375/383).
As partes apresentaram memoriais ﬁnais às ﬂs. 366/373, 388/397 e 400/404 e
406/408.
Instadas a se manifestarem sobre o interesse na realização de uma audiência de conciliação, a ANEEL e a CELPA (ﬂs. 414 e 423) responderam aﬁrma vamente, contudo, a UNIÃO pugnou pela inviabilidade de realização de qualquer acordo em relação ao objeto discu do nestes autos (ﬂ. 420/421).
É o relatório. Decido.
Considerando que as partes não se manifestaram em uníssono pela realização da audiência de conciliação, passo à análise dos pedidos ven lados na exordial.
A inicial aduz que no ano de 2013 foi instaurado inquérito civil público, a par r de informação prestada pelo Ministério da Defesa – Comando da Aeronáu ca, no qual se relatava irregularidade na implementação de uma linha de transmissão de energia elétrica, de responsabilidade da
CELPA, nos limítrofes da Zona de Proteção do Aeroporto desta cidade. Assevera que tal obra foi
ediﬁcada à revelia de autorização do órgão competente - qual seja, o I Comando Aeronáu co –
COMAR, o que contraria as normas rela vas à segurança e a regularidade das operações aéreas
(Portaria n. 256/2015/GC5 de 21/05/2011). Ainda informa que a CELPA foi devidamente no ﬁcada
para corrigir a sua conduta, contudo, manteve-se inerte.
De início, ra ﬁco o teor da decisão de ﬂs. 253/256, em todos os seus termos.
As denominadas zonas de proteção, que ora se pretende resguardar, encontram origem na Lei nº. 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáu ca. Referido regramento estabelece por
meio do seu art. 43, parágrafo único, que as propriedades vizinhas aos aeródromos sujeitam -se a
restrições especiais rela vas a ediﬁcações, instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza
permanente ou temporária, e tudo mais que possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar
interferência nos sinais dos auxílios à radionavegação ou diﬁcultar a visibilidade de auxílios visuais.
O art. 44 do mesmo codex, por sua vez, atribui à autoridade aeronáu ca a competência de especiﬁcar as restrições necessárias à seguridade aeroviária, atribuição esta a ser exercida
mediante aprovação, entre outros, do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos, cujo teor
se revela interessante à resolução da questão sub judice.
O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos atualmente em vigor, por sua
vez, encontra-se regulamentado por meio da Portaria nº. 957-GC3/2015. No que se demonstra interessante ao esclarecimento da situação em análise, destaco o teor do seu art. 109, inciso I, alínea
“e”, que se encontra vazado nos seguintes termos:
Art. 109. Deve ser subme do à autorização do órgão Regional do DECEA, novo objeto, ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, ﬁxa ou
móvel:
I - dentro dos limites laterais da super cie de aproximação quando: (...)
e) sua conﬁguração for pouco visível a distância, como por exemplo, torres, linhas
elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros, e es ver localizado dentro de
3000 metros da borda interna.
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(Grifei.)

Desta feita, ressoa com eloquência o documento trazido pela própria CELPA, juntado
às ﬂs. 213/214, por meio do qual resta comprovado ter sido a referida concessionária no ﬁcada
sobre constatação in loco realizada pelo I COMAR, em sede da qual se veriﬁcou que o empreendimento objeto da ação encontra-se dentro de 3.000m (três mil metros) da borda interna das super cies de aproximação e decolagem da cabeceira “07” do Aeroporto de Marabá -PA.
Frise-se que a rede de transmissão/distribuição de energia elétrica também não encontrava amparo na legislação vigente à época do ajuizamento, qual seja, a Portaria 256/GC5 de
21/05/2011, porquanto esta requeria a apreciação prévia do COMAR – Comando Aéreo Regional
para as construções de torres, redes de alta tensão, cabos aéreos, mastros, postes e outros objetos
cuja conﬁguração, independentemente da altura, fosse pouco visível à distância e es vesse dentro
de raios de 15 e 45 kilômetros (art. 90 da Portaria nº265/GC5).
Assim, a conclusão ﬁrmada pelo I COMAR revela-se incontrover da nos autos, já que
os argumentos propagados pela CELPA, ao oferecer contestação, restringem -se a tentar reﬂe r a
insubsistência da ação e do pedido liminar em virtude de a ediﬁcação atacada referir-se a rede de
distribuição de média tensão e não a rede de transmissão de alta tensão. Ocorre que tal diferenciação técnica não guarda o condão de descons tuir a pretensão ministerial, sobretudo porque a
norma de regência em vigor não invoca circunstâncias desta naturez a ( po da rede elétrica) para
delimitar o campo material de aplicação da regra restri va em voga. Ao contrário, a limitação administra va de construção decorre da diﬁculdade de visualização do obstáculo pelos aeronavegantes,
pouco importando se em tais cabos passa um ou passam milhares de wa s de potência elétrica.
Portanto, após análise acurada das alegações trazidas a efeito mediante regular
exercício do contraditório e da ampla defesa, veriﬁca -se a escorreita subsunção do fato à norma em
vigor (art. 109, inciso I, alínea “e”, da Portaria nº. 957 -GC3/2015), bem com à norma anterior (art.
90 da Portaria 256/CG5), já que, de fato, não foi requerida a autorização ao COMAR, bem como o
local onde se encontra ediﬁcado o a vo necessário à prestação do ser viço de fornecimento de
energia elétrica revela-se terminantemente abarcado por área de segurança aeroportuária, submetendo-se às regras especíﬁcas inerentes à matéria, e, ainda, às a vidades de controle e ﬁscalização exercidas pela autoridade aeronáu ca, nos termos do art. 12, inciso I, do Código Aeronáu co
Brasileiro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ven lou a sua ilegi midade passiva
ad causam, bem como a ausência de interesse de agir em seu detrimento, sob o argumento de que
a CELPA seria integralmente responsável pelas obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, inclusive quanto à implantação dos a vos indispensáveis ao respec vo desempenho, não se
inserindo entre as suas competências contratuais ou legais quaisquer das obrigações apresentadas
em seu desfavor por meio da peça exordial.
Entretanto, salta aos olhos a legi midade da encimada ré, sobretudo em consideração às informações lançadas pela Autoridade Aeronáu ca no bojo do documento juntado às ﬂs.
213/214, as quais reverberam a competência da referida autarquia especial para elaboração dos
projetos necessários à materialização do objeto da demanda. Em consonância a esta conclusão,
ressalto a sua precípua atribuição ins tucional para regular o serviço de energia elétrica prestado
mediante concessão, permissão e autorização, bem como para ﬁscalizar permanentemente a sua
consecução, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei nº. 9.427/96.
De igual modo, não prosperam os argumentos expendidos pela ANEEL para combater
o mérito da presente ação, consistentes na ausência de competência para realização dos pedidos
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formulados, bem como na impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em decisões afetas ao
mérito administra vo para subs tuir a Administração Pública e m seu juízo de conveniência e oportunidade, no que se refere à ﬁxação da polí ca de ﬁscalização da prestação dos serviços de energia
elétrica.
No que tange ao primeiro argumento, é imperioso ressaltar que a responsabilidade
da ANEEL também se encontra estampada no próprio contrato ﬁrmado com a CELPA, onde consta
previsão expressa de que a referida autarquia está incumbida de acompanhar, ﬁscalizar e controlar
os serviços prestados pela concessionária (cláusula oitava). Nesse par cular, é cabível a tran scrição
das seguintes subcláusulas (ﬂs. 125/126):
Primeira Subcláusula – A ﬁscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das
ações da CONCESSIONÁRIA nas aéreas administra va, contábil, comercial, técnica,
econômica e ﬁnanceira, podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedimentos ou
sustar ações que considere incompa veis com as exigências na prestação do serviço
adequado.
(...)
Terceira Subcláusula - Os servidores da ANEEL e os prepostos do órgão ﬁscalizador, especialmente designados, terão livre acesso a pessoas, obras instalações e equipamentos vinculados aos serviços, inclusive os seus registros contábeis, podendo requisitar,
de qualquer pessoa ou setor da CONCESSIONÁRIA, informações ou esclarecimentos
que permitam aferir a correta execuç ão deste contrato, bem como os dados considerados necessários para o controle esta s co e planejamento do sistema elétrico nacional.
Quarta Subcláusula – A ﬁscalização técnica e comercial dos serviços de energia elétrica abrange:
I – a execução dos projetos de obras e instalações
II – a exploração dos serviços
III – a observância das normas legais e contratuais
IV – o desempenho do sistema elétrico no tocante à qualidade e con nuidade do fornecimento efetuado a consumidores ﬁnais, nos termos do anexo III deste contrato;
V - a execução dos programas de incremento à eﬁciência no uso e na oferta de energia elétrica; e
IV - a estrutura de atendimento a consumidores e de operação e manutenção do sistema elétrico .

Assim, não há que se falar em ausência de competência para realização dos pedidos
formulados, uma vez que o dever de ﬁscalização imposto à ANEEL – previsto na Lei nº. 9.427/96 e
contrato de ﬂs. 125/126, é suﬁciente para responsabilizá-la pelos prejuízos relatados nestes autos,
os quais guardam ín ma relação com a sua omissão em intervir no processo de instalação da retrocitada rede de transmissão/distribuição de energia elétrica.
Melhor sorte não assiste ao argumento de que o Poder Judiciário não pode subs tuir
o Poder Público na ﬁxação de providências e diretrizes administra vas, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.
Ora, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento, amplamente aplicado
pelas instâncias ordinárias, de que a atuação do Poder Judiciário enquanto controlador da a vidade
administra va encontra fundamento no princípio cons tucional da inafastabilidade de jurisdição
(art. 5º, inciso XXXV, CF), de forma que, ainda que excepcionalmente, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos cons tucionalmente reconhecidos como
essenciais. No caso em análise, incorrendo a ANEEL em patente omissão à sua função de ﬁscalizar a
execução dos serviços de energia elétrica prestados mediante concessão, a Administração Pública,
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num desdobramento do que se denomina “sistema de freios e contrapesos”, submete-se à a vidade jurisdicional com o escopo de garan r ampla eﬁcácia à vontade cons tucional e à fundamental
segurança dos aeroportos e áreas vizinhas, bem como a dos usuários de tais serviços aeroportuários.
Outrossim, a conduta da CELPA obstruiu o exercício de variadas vertentes de direitos fundamentais, porquanto ediﬁcou linha de transmissão/distribuição de energia fora dos parâmetros estabelecidos pelo órgão competente, colocando em risco a frené ca a vidade aérea desenvolvida no âmbito do aeroporto de Marabá/PA.
Desta forma, não se depreende apenas o incontestável risco à integridade sica
dos usuários dos serviços sobreditos, mas também o risco à segurança das ediﬁcações e dos moradores das áreas circunvizinhas ao aeroporto desta cidade.
Em suma, a omissão estatal ora tratada ganha contornos de extrema gravidade e
de vigorosa ofensa a direitos fundamentais, jus ﬁcando, em sede excepcional, a atuação ins tucional do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, sem que se chegue a materializar ofensa ao
pacto federa vo – ao contrário, oferece-lhe inescusável pres gio, na medida em que resguarda
ampla gama de valores afetos ao próprio regime cons tucionalm ente estabelecido.
Nesta linha de raciocínio, cito recentes precedentes de diferentes Turmas do TRF1,
alinhados ao entendimento consolidado pela Suprema Corte:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIAS MÉDICAS DO
INSS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA ANÁLISE DOS
PEDIDOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE DO MPF. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual
também foi manifestado o recurso, e conforme o princípi o do isolamento dos atos
processuais e o da irretroa vidade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as
concernentes à ﬁxação dos honorários advoca cios, que s e regem pela lei anterior. 2.
Não há falar em violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Poder
Judiciário atua no estrito cumprimento de suas competências cons tucionais, como
órgão controlador da a vidade administra va, visando garan r a integridade e supremacia da Cons tuição, cuja amplitude tem respaldo no princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no seu art. 5º, inciso XXXV. 3. Decidiu o STF que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
pública adote medidas assecuratórias de direitos cons tucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso conﬁgure violação do princípio da separação dos
poderes, inserto no art. 2º da Cons tuição Federal (RE 669.635 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe-068 DIVULG 1004-2015 PUBLIC 13-04-2015). 4. A Cons tuição de 1988 estabelece, em seu art. 127,
que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democráco e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e, no seu art. 129, prevê que
entre as funções ins tucionais do Ministério Público está a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e cole vos (inciso III). 5. O Ministério
Público possui legi midade para propor ação civil cole va em defesa de interesses
individuais homogêneos de relevante caráter social, ainda que o objeto da demanda seja referente a direitos disponíveis (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 29-08-2008). 6. Em havendo reiteradas ausências de implementação de polí cas públicas, cabe ao Judiciário assegurar a viabilização dos direi-
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tos fundamentais, com a u lização dos recursos existentes no seu atendimento,
sem que isso implique em violação ao binômio mínimo existencial-cláusula da reserva do possível. (...)(Grifei. TRF, AC 0003044 -80.2006.4.01.3903 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de
28/06/2017.)
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PEDIDO
PROCEDENTE. APELAÇÃO. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. RESP ONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRELIMINAR REJEITADA. HOSPITAL SÃO MARCOS: ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA N.
421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 5. Não podem os direitos sociais ﬁcar condicionados à boa vontade
do administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como
órgão controlador da a vidade administra va. Seria uma distorção pensar que o
princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o escopo de garan a dos direitos fundamentais, pudesse ser u lizado justamente como óbice à
realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp
1.136.549/RS, Relator Ministro Humberto Mar ns, Segunda Turma, julgado em
08.06.2010, DJe de 21.06.2010). (...) (Grifei. TRF1, AC 0006091-57.2009.4.01.4000 /
PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e -DJF1 de
01/09/2017.)

Desta feita, trata-se de infringência a norma de proteção aeroviária, de maneira que
a providência perseguida nestes atos visa não apenas ao resguardo da própria a vidade pública
singularmente considerada, mas à preservação da segurança e integridade física de inúmeros usuários e prestadores do referido serviço, assim como da população local, todos potencialmente a ngidos pelo perigo de desastres aeronáu cos que eventualmente venham a ocorrer na região.
Ressalte-se que agravam o perigo à segurança do espaço aéreo, considerado tal elemento como qualquer circunstância potencialmente lesiva ao bem jurídico tutelado, três aspectos
importantes: i. a localização do obstáculo refratário ao Plano de Segurança Aeroportuário - área de
aproximação ﬁnal das aeronaves e bem próximo à cabeceira da pista de pouso, portanto, de passagem compulsória das aeronaves e a baixa altura; ii. o po de obstáculo – rede elétrica, cuja visualização é bem di cil aos pilotos, agravada pelas caracterís cas da atmosfera local, visto que esta região sul do Estado do Pará sofre os efeitos das frequentes queimadas de ﬂoresta e pasto, cujos resíduos diminuem consideravelmente a visualização horizontal de obstáculos; iii. a elevada frequência
de voos que o aeroporto de Marabá é subme do, pois operado por três grandes companhias aéreas
regulares (TAM, GOL e AZUL), uma empresa aérea regional (SETE Linhas Aéreas), e vários voos de
táxi aéreo – cujos dados coletados no sí o oﬁcial da INFRAERO1, em 2014, demonstram que foram
realizados 27.749 voos e transportados 1.131.995 passageiros, aspectos que apontam o agravamento do perigo, pois que expõe elevada quan dade de aeronaves e pessoas a risco não aceitáv el e
vedado pelas normas aeronáu cas.
Em suma, os elementos analisados demonstram, incontrover damente, que existe
um obstáculo, localizado em área que sobrevoo obrigatório das aeronaves e que lá passam a baixíssima altura, pois próximas do pouso, e que está instalado em posição sica (local e altura) contrária
ao Plano de Proteção Aeroportuário. Os elementos descritos ainda apontam que o referido obstáculo é de di cil visualização (rede elétrica – art. 109 da Portaria 957/2015), tanto por sua cons tui1

Disponível em: < h p://www.infraero.gov.br/index.php/br/esta s ca -dos-aeroportos.html>. Acesso em: 03.11.2015.
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ção sica (ﬁos de rede elétrica), como pela limitação frequente de visibilidade a qual o aeroporto de
Marabá é exposto, em consequência das queimadas frequentemente empregadas pelos pecuaristas
da região.
Interessante registrar que nem mesmo a teoria do fato consumado é oposta aos padrões de segurança aeroportuária, o que salienta o aspecto do perigo da demora no caso em espécie, como já bem argumentou o doutrinador e Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler 2:
“[...] a inadequação da teoria do fato consumado aos casos de tutela de segurança de voo torna-se
patente quando se percebe que a manutenção da construção ilegal como situação fá ca consolidada signiﬁcaria a perpetuação de uma ameaça constante e intolerável ao direito à vida dos passageiros de aeronaves. Assim, a teoria do fato consumado não pode ser aplicada na tutela da segurança
de voo porque não resta preenchido um dos requisitos adotados pela jurisprudência atual, qual seja,
o de que a aplicação da referida teoria não pode trazer prejuízos a terceiros. No caso da segurança
de voo, o prejuízo à segurança de terceiros é óbvia e gritante.”
Recentemente, o Superior Tribunal de Jus ça – STJ editou o enunciado n. 163 de
suas Súmulas com o mesmo entendimento aqui esposado: “Não se admite a aplicação da teoria
do fato consumado em tema de Direito Ambiental.”.
Oportuno registrar, ainda, que condutas refratárias às normas de proteção aeroportuária, além das consequências do âmbito civil, podem, também, conﬁgurar conduta criminal, nos
termos da segunda parte do art. 261 da Lei Penal Brasileira, que piﬁca como crime qualquer ato
tendente a impedir ou diﬁcultar a navegação aérea:
Atentado contra a segurança de transporte marí mo, ﬂuvial ou aéreo
Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou pra car
qualquer ato tendente a impedir ou diﬁcultar navegação marí ma, ﬂuvial ou aérea:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

In casu, está comprovado que existe obstáculo, construído pela parte ré e que está
ferindo, ﬂagrantemente, a zona de proteção da navegação aérea, logo, no mínimo , diﬁcultando a
navegação aérea. Ainda que para completar o po exista a necessidade de comprovação do elemento subje vo, observa-se que, a par r da no ﬁcação concre zada pela autoridade aeronáu ca
aos responsáveis pela empresa ré, tais administradores podem ingressar em dolo eventual de perigo contra a segurança da navegação aérea 3 ou, se consumado algum sinistro aéreo (queda ou destruição de aeronave), em consequência do obstáculo ilegal, poderá conﬁgurar o po culposo encravado no §3º do mesmo art. 261 do CP4, visto que nessa modalidade deli va, não há necessidade da
presença de vontade de produzir o resultado acidentário, ou seja, dispensa-se o dolo de perigo,
ﬁgurando apenas os requisitos do po culposo: falta a um dever obje vo de cuidado e previsibilidade do resultado, ambos claramente presentes.
Nestes termos, conclui-se que o perigo gerado pelo obstáculo ilegal à segurança aérea é tão relevante que o legislador estabelece tal conduta como crime, mesmo que não ocorrido
2

KOEHLER, Frederico A. Leopoldino. A teoria do fato consumado e a tutela da segurança do espaço aéreo. Conexão SIPAER –
Revista, Brasília, DF, v.4, n.1, out. 2012.
3
HONORATO, Marcelo. Crimes aeronáu cos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 39.
4
§ 3º - No caso de culpa, se ocorre o sinistro:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
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qualquer sinistro aéreo, na medida em que a proteção à navegação aérea insere -se no elenco de
delitos de perigo, classe de crimes que se volta a proteger apenas alguns bens jurídicos, especialmente escolhidos pelo legislador, como a vida e a integridade sica, por exemplo. Se o perigo que
se procura controlar nestes autos pode até mesmo consumar um delito de perigo, o que se diga
com a tutela cível, que requer muito menos para a sua concessão, cenário que aponta pela necessidade de uma atuação judicial inadiável e eﬁcaz em prol da segurança aérea.
Firme neste raciocínio, deve ser deferido o pedido exordial para que a CELPA re re
ou realoque a linha de transmissão/distribuição de energia elétrica ediﬁcada dent ro dos limites estabelecidos pelo art. 109, inciso I, da Portaria 957/GC3 de 09.07.2015, a qual alterou a Portaria
256/GC5 de 13.05.2011, com a prévia apreciação do projeto por parte da UNIÃO e efe va ﬁscalização por parte da ANEEL.
Ressalte-se que a ANEEL responderá subsidiariamente pela não implementação da
obrigação imposta à concessionária CELPA, nos termos requeridos pelo MPF em sua inicial.
Noutro vér ce, consolido as multas aplicadas no bojo da decisão de ﬂ. 314, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), individualmente, para cada réu, a qual deverá ser depositada em juízo, nos termos do art. 537, §3º do CPC.
Considerando que ainda não há decisão transitada em julgado em favor da pretensão do credor, as referidas multas não poderão se r pagas em caráter deﬁni vo, razão porque estas
serão apenas depositadas, com a possibilidade de futuros levantamentos nas hipóteses descritas
pelo art. 537, §3ºdo NCPC.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos do MPF, com fulcro no art. 487, inciso
I, do CPC, e ra ﬁco as decisões de ﬂs. 253/256 e 314, nos seguintes termos:
1) Determino que a CELPA e a ANEEL apresentem em Juízo, conjuntamente, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de suas in mações, uma proposta de projeto
para efe va adaptação da linha de transmissão/distribuição de energia elétrica
ediﬁcada dentro de 3.000m (três mil metros) da borda interna das super cies de
aproximação e decolagem da cabeceira “7” do Aeroporto de Marabá -PA, o qual
deverá ser harmonizado aos preceitos estabelecidos pelo Plano Básico de Zona
de Proteção de Aeródromos atualmente em vigor (Portaria nº. 957-GC3/2015),
associado a um cronograma para respec va execução;
2) Com o aporte da proposta de projeto e do cronograma sobreditos, in me -se a
UNIÃO para, no exercício do seu papel de autoridade aeronáu ca (art. 12 da Lei
nº. 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáu ca), apreciar e deliberar, no prazo de
30 (trinta) dias, sobre a regularidade das adequações propostas;
3) Após deliberação posi va da UNIÃO, determino à CELPA que adapte a linha de
transmissão/distribuição de energia elétrica dentro dos parâmetros estabelecidos, e à ANEEL, que proceda à eﬁciente ﬁscalização da obrigação imposta à CELPA;

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.1, N.1, DEZEMBRO 2018

SUMÁRIO

138

SENTENÇAS

MARCELO HONORATO

4) Subsidiariamente, condeno a ANEEL à obrigação de fazer, consistente em dar suporte ﬁnanceiro e operacional necessários para efe vação da obrigação imposta
à CELPA, respondendo de forma subsidiária pela não implementação a esta imposta;
5) Deﬁro a tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC/2015, a ﬁm de que a sentença surta seus efeitos imediatos; e
6) Caso os réus descumpram os comandos acima discriminados, determino a aplicação de multa diária individual, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a qual
incidirá a par r da efe va mora veriﬁcada, limitada a R$ 2 milhões a cada réu.
Condeno ainda as rés ao pagamento das custas processuais.
In mem-se os réus para procederem, no prazo de 15 (quinze) dias, ao depósito judicial da
multa ora consolidada, decorrente do descumprimento da Decisão de ﬂ. 314, no importe de R$ 50 mil,
individualmente, nos termos do art. 537, §3° do CPC.
Deixo de condenar as rés em honorários advoca cios, porquanto, conforme entendimento do STJ, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advoca cios somente é cabível na hipótese de comprovada má-fé do Parquet. Dentro de absoluta
simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemá ca do ordenamento, não pode o Parquet beneﬁciar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública (EResp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe18.12.2009).

Ciência ao MPF. In mem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)
MARCELO HONORATO
Juiz Federal
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