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Prezados Colegas, 
 
 
 
 
 
 
 
A 1º SEMANA DE INTEGRAÇÃO JURÍDICO ACADÊMICA foi realizada no período de 14 
a 17 de maio de 2018, na UNOPAR, em Ponta Grossa, PR. O evento é uma promoção do 
Corpo Acadêmico de Direito (CADIR) e do Colegiado do Curso de Direito. 
 
O CADIR, com o apoio do Colegiado do curso de Direito da UNOPAR Ponta Grossa,  
promove esse evento anualmente e tem por objetivo reunir, além dos acadêmicos de 
Direito, profissionais da área e professores atuantes das áreas de ensino e pesquisa, 
profissionais de área das ciências sociais, estudantes de graduação e pós-graduação de 
outras instituições, bem como interessados de áreas correlatas e interdisciplinares. 
As Comissões, Organizadora e Científica, trabalharam para oferecer aos participantes um 
evento de elevada qualidade técnica, bem como oportunidade científica para divulgação de 
trabalhos, associado a visitas técnicas. A 1º SIJA contou com a presença de renomados 
palestrantes, que apresentaram temas atuais de grande relevância regional, visando 
contemplar áreas do Direito. 
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Semana de Integração Jurídico Acadêmica - 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora da 1º SEMANA DE INTEGRAÇÃO JURÍDICO ACADÊMICA 
 

Diretoria 
Diretor: Edson Aparecido Silva 

Coordenação Acadêmica: Daiane Garabeli Trojan 
Coordenação de Curso: Luis Fernando Lopes de Oliveira 

Presidente do evento: Edevino Aramis Albach 
Secretária: Isabelle Haus 

Tesoureiro: Felipe Meira de Moura Luz 
 

Comissão Organizadora 
Profª. Christie Danielle Sikorski 

Prof. Ali Mustapha Ataya 
Profª. Danielle Stadler Biscaia Madureira  

Profª. Elisa Stroberg Schultz 
Prof. Eddy Clebber Dalssoto  
Felipe Meira de Moura Luz 

Edevino Aramis Albach 
 

Comissão Científica 
Coordenadora: M. Sc. Christie Danielle Sikorski 

Dra. Daiane Garabeli Trojan  
Dra. Lidiane Fonseca 
Dra. Carmen Voight 

M.Sc. Elisa Stroberg Schultz 
M.Sc. Eddy Clebber Dalssoto 

 
Comissão de Trabalho Executiva 

Christie Danielle Sikorski 
Daiane Garabeli Trojan 
Eddy Clebber Dalssoto 
Edevino Aramis Albach  



Semana de Integração Jurídico Acadêmica - 2018 

 

SUMÁRIO 
 

 
RESUMOS ........................................................................................................................................................ 5 

1. RETENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS 

LIMITES DE AÇÃO DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO .......................... 6 

2. QUAL POSTURA, E QUAIS AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA SE JULGAR O 

PSICOPATA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO INIMPUTABILIDADE DO PSICOPATA 

NO DIREITO PENAL BRASILEIRO .......................................................................................... 14 

3. CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA - DIREITO A VIDA, EM EMBRIÕES IN VITRO 

CONGELADOS ............................................................................................................................. 23 

4. PRESERVAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS LOCAIS: OS PATRIMÔNIOS EDIFICADOS DE 

PONTA GROSSA, O DIREITO E SUAS PRERROGATIVAS ............................................... 32 

5. POSSE X PORTE DE ARMA ..................................................................................................... 40 

6. CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA, DIREITO A LIBERDADE DE IMPRENSA E 

DEMOCRACIA, CASO LULA ..................................................................................................... 53 

7. SEGURO DE PESSOAS HISTÓRICO E CONCEITOS ......................................................... 61 

8. DANO EXISTENCIAL E SEUS EFEITOS PSICOLOGICOS ................................................. 69 

9. GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO E A LACUNA NORMATIVA BRASILEIRA ................ 79 

10. O DIREITO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO E O IMPACTO DA LEI DE 

MAQUILA PARA O FOMENTO DA ECONOMIA PARAGUAIA PELOS EMPRESÁRIOS 

BRASILEIROS .............................................................................................................................. 89 

11. SAÚDE NO BRASIL DO CONTEXTO HISTÓRICO À JUDICIALIZAÇÃO ........................ 101 

12. VALIDADE DA PROVA COLHIDA PELA INFILTRAÇÃO POLICIAL: LIMITES E 

PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO DO AGENTE INFILTRADO .............................................. 114 

 
  



Semana de Integração Jurídico Acadêmica - 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMOS 
 
 
 

  



Semana de Integração Jurídico Acadêmica - 2018 

 

RETENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS 
LIMITES DE AÇÃO DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO 

 
Fabio Sukekava Junior fabiosukjr@hotmail.com  

Nayara Argenton Rahman da Silva nay.argenton@outlook.com  
 

RESUMO: Trata-se da análise das formas que o credor, através de demanda judicial, utiliza 
para cobrar a dívida do devedor, por meio de medidas atípicas com foco na retenção da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os autores, com base nas decisões mais atuais 
sobre medidas coercitivas para a efetivação do pagamento de dívidas, buscaram 
compreender a viabilidade da retenção da CNH para coagir o devedor no cumprimento de 
suas obrigações nos processos judiciais. Para tanto, o método dedutivo foi utilizado, 
analisando-se notícias e jurisprudência, partindo da compreensão geral sobre as medidas 
atípicas judiciais e utilizando-as na construção do raciocínio dos limites de ação do credor 
no processo de cobrança. Com a análise das medidas, evidenciou-se os aspectos positivos 
e negativos da retenção da CNH, inclusive elencando pontos divergentes em determinadas 
situações com a Constituição Federal, fazendo pontos de ligação da teoria com situações 
cotidianas, onde deixaram cristalinos os pontos em que há aspectos favoráveis e 
desfavoráveis da adoção de tais medidas. Através do estudo das decisões, os autores 
entenderam que as medidas atípicas servem para dar maior amplitude na efetivação do 
processo judicial no recebimento de dívidas, mas precisando ser utilizadas com cautela 
para que não haja o cometimento de ilícitos, ferindo direitos inerentes à proteção humana 
que ao devedor são conferidos. 
 
PALAVRAS CHAVE: Medidas atípicas. Retenção da CNH. Meios de cobrança. Satisfação 
do crédito. Limites do credor. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No ordenamento jurídico processual pátrio estão previstas medidas que o juiz 
pode tomar para garantir a efetividade dos atos processuais praticados, adotando condutas 
não convencionais, denominadas de atípicas. Dentre elas, destaca-se, recentemente, a 
retenção da CNH como medida de coerção ao pagamento de dívidas. 

Não obstante as atribuições que o juiz possui para promover a efetivação do 
processo judicial, o artigo 139, inciso IV do CPC trouxe a possibilidade de essas condutas 
irem além no convencional, podendo o juiz, dentro da lei, realizar o que for necessário para 
o devido cumprimento dos provimentos judiciais. 

Faz-se necessária uma análise ampla destes atos processuais atípicos pois, 
como são inéditos e não praticados de forma generalizada, para alguns casos a retenção 
da CNH pode trazer situações benéficas, mas para outros, a mesma decisão pode 
prejudicar o andamento do processo e trazer prejuízos de difícil reparação. 

Em primeiro momento, buscou-se entender o que é uma obrigação e quais os 
efeitos que ela traz para o indivíduo que celebra um contrato. A ideia de obrigação e a 
responsabilidade do indivíduo contraente ficando clara, passa-se ao estudo dos meios 
utilizados para se cobrar dívidas, ante o inadimplemento do devedor. E, finalmente, conclui-
se com a análise da natureza jurídica da retenção da CNH e seus efeitos na coerção para 
o pagamento da dívida e andamento do processo. 
 
AS OBRIGAÇÕES NO DIREITO CIVIL 
 

O ser humano, em si, vive em torno de um universo dotado de inúmeras 
obrigações contraídas. Sejam elas no âmbito familiar, acadêmico, religioso, psicológico ou 

mailto:fabiosukjr@hotmail.com
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comercial, as obrigações estão sempre sendo assumidas de forma expressa ou até mesmo 
tácita por todos. 

No tocante às obrigações contraídas, não se pode deixar de evidenciar a 
responsabilidade que adquirem as partes que celebram um contrato, no sentido de que a 
partir da celebração deste ato, a pessoa que o celebra passa a ser responsável pelo 
cumprimento deste.  

Uma obrigação não necessariamente precisa ser dotada de uma prestação que 
seja somente pecuniária, pois podem haver outras prestações a serem oferecidas, sem que 
haja pecúnia envolvida. Com esse entendimento, Silva (2006, p. 130) enfatiza que “exigir 
sempre caráter econômico, direta ou indiretamente, seria conceber o direito como uma 
superestrutura da economia. Ele não se destina, contudo, somente resolver conflitos de 
interesses do campo econômico.” 

Com o passar dos anos e o aprimoramento do direito, este passou a adquirir 
maior característica econômica, pois ao invés de aplicar sanções diretamente ao devedor, 
como mutilações, aprisionamento, ou submissões, passou-se a atingir diretamente o seu 
patrimônio, como forma de uma sanção que não venha a prejudicar os seus direitos como 
pessoa humana.  

Esse entendimento vem sendo adotado de forma pacífica, sempre levando-se 
em consideração a responsabilidade que o agente contrai quando da celebração de um ato 
jurídico, seja este formal ou não. 

Nesse sentido, pode-se observar que a responsabilidade não é diretamente a 
obrigação contraída, mas sim algo que deriva desta obrigação. É o que assevera Gagliano 
e Pamplona filho: 

 
Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação 
derivada – um dever jurídico sucessivo – de assumir as consequências jurídicas de 
um fato, consequências estas que podem variar (reparação dos danos e/ou punição 
pessoal do agente lesionante) de acordo com os interesses lesados. (GAGLIANO, 
PAMPLONA FILHO, 2003, p. 3). 
 

Nesse escopo, sendo denominada como um dever jurídico sucessivo, ou seja, 
que vem após a celebração de um ato jurídico, a responsabilidade entra em cena para 
imputar ao agente o dever de cumprir com aquilo que ele concordou em realizar, seja uma 
prestação pecuniária ou qualquer outro meio de cumprimento de uma obrigação que possa 
ser exigido deste. 

Se a responsabilidade é a maneira de imputar ao agente o dever de cumprimento 
do que foi pactuado, a responsabilidade civil, como complemento, tem sua natureza jurídica 
pautada, segundo Gagliano e Pamplona Filho (2003, p. 22), como detentora de uma 
natureza “[...] sempre sancionadora, independentemente de se materializar como pena, 
indenização, ou compensação pecuniária.” 

Assim, a responsabilidade civil é o instrumento pelo qual o credor pode atacar o 
patrimônio do devedor, buscando satisfazer seu crédito, utilizando-se da premissa de que 
é a “[...] responsabilidade em que o credor tem a sua disposição, como garantia do 
adimplemento da obrigação, o patrimônio do devedor.” (DINIZ, 2011, p. 67). 

Em se tratando de responsabilidade civil, tem-se como premissa a força 
obrigatória do contrato, expressão utilizada para dar importância ao que é convencionado, 
conhecido como pacta sunt servanda, onde se afirma que o que as partes pactuam deve 
ser cumprido, pois o contrato é a expressão da vontade das partes no momento de sua 
celebração e faz lei entre elas. 

Todavia, enquanto este contrato está sendo cumprido, o pacto está sendo 
respeitado e a vontade das partes está sendo colocada em prática, pois ambas estão 
caminhando e contribuindo para que o contrato seja sempre respeitado em sua execução. 

Mas quando há um descumprimento do contrato, através do inadimplemento, o 
cenário muda, pois o que foi combinado não está sendo cumprido da forma correta e, a 
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medida da reparação civil causada por este descumprimento, não deve levar em conta 
somente o dano em si, mas também a proporção de culpa do agente causador. 
(GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2003, p. 12). 

Desta feita, pode-se evidenciar que as obrigações vão muito além do simples 
ato de contrai-la e do seu descumprimento. Mas sim de uma série de consequências e 
responsabilidades que derivam do momento em que se contrai tal obrigação, passando, 
inclusive, o patrimônio do contraente a responder pelos atos por ele praticados, para que o 
contrato não seja um mero instrumento que, se for inadimplido, não tenha nenhuma sanção 
àquele que o violou.  

 
OS MEIOS DE COBRANÇA JUDICIAIS 
 

 O ordenamento jurídico pátrio confere algumas possibilidades de cobrança via 
judicial para dívidas contraídas. Dentre elas estão a ação de cobrança; ação monitória e o 
próprio processo de execução, onde se cobra a dívida constante em um título executivo 
extrajudicial. 

Não obstante os meios de cobrança judiciais, o credor passa a optar, 
primeiramente, em cobrar o devedor fora do judiciário, pela morosidade do procedimento e 
custas processuais que podem inviabilizar a cobrança judicial. Este escolhe ajuizar uma 
ação para cobrar o devedor somente nos casos em que as vias administrativas não foram 
suficientes para que o devedor pague o que deve. 

Na opção de ajuizamento de ação, tem-se a figura da ação de cobrança, que é 
uma espécie de ação do processo de conhecimento, que segue o procedimento comum, 
com todos os atos processuais como audiência de instrução, saneamento do processo e 
oportunizando o exaurimento do convencimento do juiz, para que este possa julgar a causa 
com a maior clareza possível.  

O seu fundamento, basicamente se resume no artigo 315 do Código Civil (CC): 
“Art. 315: As dívidas deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor 
nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes.” (BRASIL, 2002). 

Como não há um dispositivo legal que traga quais os requisitos para se ingressar 
com uma ação de cobrança, esta passa a aceitar qualquer tipo de prova admitida em direito, 
pois no decorrer do processo todas as obscuridades ou dúvidas quanto à dívida cobrada 
poderão ser exauridas pelo juiz e oportunizando o contraditório, bem como a ampla defesa. 

Outra possibilidade de cobrança de dívidas no direito brasileiro é a ação 
monitória, atuando como uma ação intermediária entre a ação de cobrança e a execução 
que segue o procedimento especial. Porém, nesta ação temos alguns requisitos que 
precisam ser cumpridos para que ela seja admitida. O artigo 700 do Código de Processo 
Civil (CPC) prevê o seguinte: 

 
Art. 700.  A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 
I - o pagamento de quantia em dinheiro; 
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; 
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida 
antecipadamente nos termos do art. 381. 
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: 
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; 
II - o valor atual da coisa reclamada; 
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 
§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos 
I a III. 
§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não 
atendido o disposto no § 2o deste artigo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art381
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art330
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§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo 
autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao 
procedimento comum. 
§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. 
§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para 
o procedimento comum. (BRASIL, 2015). 
 

Conforme exarado, a ação monitória tem seus requisitos específicos, dentre eles 
a prova escrita sem eficácia de título executivo e a petição inicial deve ser acompanhada 
de valor atual da dívida, juntamente com memória de cálculo, requisitos esses não 
necessários na ação de cobrança. 

Todavia, o que chama atenção no procedimento da ação monitória é o seu 
mandado de citação, regulado pelo artigo 701 do CPC: 

 
Art. 701: Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 
de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de 
não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 
pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à 
causa. (BRASIL, 2015). 
 

Nesta modalidade de ação o próprio mandado de citação, quando expedido e o 
juiz entendendo o direito do autor ser cristalino, manda que o réu cumpra a obrigação – 
seja esta de pagar quantia, entregar coisa ou de fazer/não fazer – no prazo de 15 dias, 
acrescido de honorários reduzidos em 5%.  

O referido mandado torna a ação monitória mais eficaz e célere se comparada 
com a ação de cobrança em que o seu mandado de citação manda que o réu apresente 
contestação no prazo de 15 dias e se pronuncie quanto à realização ou não da audiência 
de conciliação. 

A ação monitória é um mecanismo processual de cobrança utilizado quando há 
prova documental da dívida, admitindo, inclusive, títulos executivos judiciais que já não 
possuem mais sua força executiva. Mas quando estes títulos ainda possuem força 
executiva, a melhor espécie de ação para cobrar a dívida se torna a ação de execução. 

Na execução de título executivo extrajudicial os requisitos são ainda mais 
específicos, vez que a sua atuação jurisdicional recai diretamente no patrimônio do 
devedor, pois não há processo de conhecimento. Mas, para isso, a lei deve conferir a 
qualidade de título executivo para este documento.  

Nesta modalidade de ação, o autor, que é denominado de exequente, requer ao 
juiz uma providência para que o réu, denominado executado, cumpra o constante no título. 
O rol de títulos executivos vem normatizado no artigo 784 do CPC: 

 
Art. 784: São títulos executivos extrajudiciais: 
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; 
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; 
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 
IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 
Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por 
conciliador ou mediador credenciado por tribunal; 
V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 
garantia e aquele garantido por caução; 
VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; 
VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; 
VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 
bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; 
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; 
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio 
edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, 
desde que documentalmente comprovadas; 
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XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de 
emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas 
tabelas estabelecidas em lei; 
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 
executiva. (BRASIL, 2015). 
 

Sendo assim, somente com um dos documentos listados acima o credor poderá 
ajuizar ação de execução contra o devedor. Porém, além da obrigatoriedade de a lei conferir 
a atribuição de título executivo ao documento, a obrigação nele contida deve conter outros 
atributos.  

O artigo 783 do CPC (BRASIL, 2015) traz esses atributos da obrigação. “Art. 
783.  A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 
líquida e exigível.” 

Entende-se como uma obrigação certa, aquela em que o título traz exatamente 
o que se deve cumprir, pois não ficam dúvidas se o devedor precisa pagar um valor, 
entregar coisa ou fazer/não fazer algo. Já a obrigação líquida é aquela em que fica evidente 
o que se deve e quanto se deve. E a obrigação exigível se resume na impontualidade do 
devedor, pois a obrigação encontra-se vencida, não tendo sido cumprida em momento 
oportuno. 

Desta feita, vários são os meios pelos quais um credor pode cobrar a dívida de 
um devedor. Porém, é necessária uma aprofundada análise de que tipo de provas e/ou 
documentos que o credor possui para tomar a decisão de qual procedimento adotar, com 
a finalidade de satisfazer o seu crédito sem ter o seu direito frustrado ao se deparar com a 
carência de requisitos/atributos da ação pleiteada ou do documento ensejador da 
obrigação. 

 
A RETENÇÃO DA CNH COMO MEDIDA COERCITIVA DE PAGAMENTO 
 

É sabido que, no Brasil, há um grande número de credores encontrando 
dificuldade em receber o que lhes é de direito. Utilizando-se de todos os meios processuais 
previstos no ordenamento jurídico, uma das tentativas de diminuir este número de 
cobranças infrutíferas foi a retenção da CNH como medida coercitiva de pagamento. 

Ao se cogitar a hipótese de retenção da CNH, surgiram petições dos credores 
em processos solicitando sua aplicação. O fundamento para o pedido encontra fundamento 
no que dispõe o artigo 139, IV do Código de Processo Civil: 

 
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, 
incumbindo-lhe:  
IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. (BRASIL, 2015). 

 
No teor do referido artigo há clareza no sentido de que o juiz poderá dirigir os 

seus processos, inclusive determinando medidas atípicas – como a retenção da CNH – 
para garantir que o ato judicial seja cumprido e o processo tenha o seu objetivo atingido. 

Todavia, diante das situações encontradas no cotidiano, um recurso chegou ao 
Superior Tribunal de Justiça e ele teve que se pronunciar quanto à medida. A decisão foi 
publicada no mês de junho de 2018, mas não concede a retenção em qualquer processo e 
sob qualquer fundamento. 

 
A existência de uma dívida qualquer não leva automaticamente à retenção da CNH. 
A medida dependerá sempre, nessas situações, de uma decisão judicial emitida por 
um juiz dentro de uma ação na Justiça movida pelo credor da dívida. 
A decisão deve ser bem fundamentada e proporcional, isto é, dizer não só os 
motivos, mas também a necessidade, adequação e razoabilidade para atingir o fim 
buscado: o pagamento.  
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Além disso, uma medida do tipo, em geral, só poderá ser tomada depois que o juiz 
usar os meios previstos em lei para o pagamento. Antes, o juiz vai verificar se o 
devedor tem dinheiro em conta ou bens suficientes que podem ser usados para 
quitar a dívida. (RAMALHO, 2018). 
 

Sendo assim, a medida antes de ser concedida, passará por um detalhado e 
importante procedimento de viabilidade, analisando se esta será efetiva na coerção ao 
pagamento da dívida cobrada perante o devedor, pois não há que se falar em conceder 
uma medida sem que ela tenha seus objetivos atingidos. 

Evidente que, neste momento, o país se encontra em crise econômica e social, 
o que dificulta consideravelmente o pagamento das dívidas. E, desconsiderando os que se 
utilizam da má fé para o não pagamento das dívidas, uma parte dos devedores realmente 
não dispõe de meios para quitação deste débito e sequer conseguiria, em seu orçamento 
mensal, arcar com mais uma parcela a ser paga para liquidação do débito e, nestes casos, 
a retenção da CNH serviria somente como forma de punição e, não como maneira de coagir 
o devedor a realizar o pagamento.   

Entende-se que este seria um método válido e legal, requerendo a retenção da 
CNH do devedor para obrigá-lo ao pagamento da dívida. Porém, faz-se necessária 
uma análise cuidadosa em todos os pontos do processo, inclusive no seu contexto, para 
que nenhum direito fundamental do devedor seja ferido, bem como se a adoção da medida 
atípica não surtirá efeitos no adimplemento da obrigação ora cobrada. 

Pela matéria ser atual e inédita no direito brasileiro, a imprensa vem se 
posicionando quanto à efetividade da medida, dizendo que o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) havia autorizado que se suspendesse a CNH de um devedor. É o que comenta VEEK: 

 
As mídias, de forma geral, publicaram diversas notícias afirmando que o STJ teria 
autorizado a suspensão da carteira de motorista de devedores. Ocorre que, 
segundo consta na decisão exarada no RHC nº 97.876, o STJ não autorizou a 
suspensão da CNH de devedores, o que foi decidido é que o Habeas Corpus não é 
o meio jurídico para atacar a decisão que suspende a CNH de devedor, ou seja, 
houve o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. 
Portanto, sequer houve análise de mérito da questão relativa à suspensão da CNH 
do devedor, pois o STJ entende que “impugnação da decisão é certa, todavia por 
via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou 
arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza”. Cabe 
mencionar o voto – ainda sem revisão – do Ministro Luis Felipe Salomão no 
julgamento em comento: “7. Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial 
de suspensão da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ 
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao direito 
de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia mesmo ser 
conhecido. (VEEK, 2018). 
 

Analisando a decisão e o voto do Ministro Luis Felipe Salomão, fica evidente que 
o STJ não se posicionou quanto à retenção da CNH daquele devedor, vez que a decisão 
foi oriunda de um Habeas Corpus e a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de 
que a retenção da CNH não impede a pessoa que era portadora de se locomover, podendo, 
desde que são seja conduzindo um veículo. 

O art. 139, IV do Código Processual Civil é bem claro em relação as delegações 
de poderes aos juízes e a aplicação da retenção da CNH como medida coercitiva de 
pagamento se enquadra perfeitamente neste artigo, uma vez que tenha como finalidade 
diminuir o número de inadimplentes, evitando que os mesmos gozem de luxos, e continuem 
prejudicando os credores e escondendo o seu patrimônio para não honrar suas dívidas.  

Vê-se a retenção da CNH como forma de inibir o não pagamento de dívidas, uma 
vez que o prejuízo financeiro seria menor que ficar sem a posse da CNH para todos os 
fins. Porém, levando em consideração o art. 833 do CPC que diz:  

 
Art. 833: São impenhoráveis:  
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V- os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros 
bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. (BRASIL, 
2015). 
 

Caso o devedor faça uso da CNH como meio de renda para sua sobrevivência 
e de sua família, esta não pode ser recolhida. Pois se o devedor trabalha como taxista, 
motorista ou qualquer outra função ligada diretamente ao seu labor, este seria prejudicado 
pela impossibilidade de condução de um veículo, além que ferir também os Direitos Sociais 
deste, presentes no art. 6° da Constituição Federal:   

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1988). 
 

Na análise do referido artigo, a Constituição Federal traz como direito social o 
trabalho e, se o devedor utiliza a condução de veículo como função das suas atribuições 
laborais, logo não poderá tê-la mitigada por determinação de uma norma de hierarquia 
inferior à Constituição Federal. 

Corroborando com o objetivo dos direitos sociais conferidos pela Constituição 
Federal em preservar a qualidade de vida do indivíduo, THEODORO JÚNIOR (2000, p. 12), 
afirma que “[...] não pode a execução ser utilizada para causar ruína, a fome e o desabrigo 
do devedor e de sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa 
humana.” 

Assim, se a retenção da CNH for efetiva na coerção do devedor ao pagamento 
da dívida, mas se com este ato judicial ele tiver mitigado algum ou alguns de seus direitos 
sociais e/ou inerentes à pessoa humana, a medida deve ser cancelada, vez que não se 
pode priorizar o patrimônio em face de uma pessoa humana.  

No entanto, em se tratando da violação do direito à locomoção, possuir ou não 
CNH, não impede qualquer cidadão de se locomover. É sabido que parte da população 
brasileira não possui CNH ou automóvel e dependem exclusivamente de outros meios de 
transportes para chegar ao destino necessário todas as vezes que é preciso se deslocar de 
um lugar para outro e, nem por isso, tem seu direito de locomoção violado. 

Salvo nos casos em que o devedor utiliza a habilitação para seu trabalho, em 
outras situações fica difícil a comprovação da violação do direito de locomoção. 

Desta feita, o que se extrai do estudo da retenção da CNH é que, na visão do 
credor, seria uma forma mais eficaz e ágil de receber o que lhe é de direito, pois a retenção 
do documento, coagiria o devedor ao pagamento. Porém, sob a ótica do devedor, a decisão 
poderá trazer danos maiores que o não recebimento da dívida pelo credor, ferindo os seus 
direitos como pessoa. 

Sendo assim, a ação jurisdicional para exigir o pagamento da dívida pelo 
devedor merece ser utilizada, mas antes deve sempre ser realizado um estudo do caso 
para entender os reais motivos do inadimplemento e para tentar prever se a efetiva retenção 
da CNH realmente trará a coerção do devedor no adimplemento da obrigação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todo e qualquer cidadão possui obrigações a serem cumpridas e cabe a cada 
um honrá-las de acordo com o que é adequado. No que tange às obrigações contraídas é 
importante destacar que as partes envolvidas celebram um contrato, e, a partir deste, 
passam a ter responsabilidade uma com a outra. 

Há algum tempo, como forma de cobrança de contratos, para aquele que não 
honrava em cumprir com sua parte acordada, eram aplicadas sanções de forma direta ao 
devedor, o que não mais ocorre nos dias atuais. As cobranças são efetuadas através do 
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patrimônio do cidadão, visando não ferir seus direitos como pessoa e, atacando diretamente 
o seu patrimônio. 

Pode-se observar perante a sociedade que existem vários meios de cobrança, 
aos quais o credor pode recorrer para receber o que lhe é de direito. Quando não há 
sucesso na liquidação amigável da dívida, recorre-se aos meios de cobrança judiciais em 
que são instruídos processos para serem analisados, julgados e deferidos de maneira justa, 
visando que o credor receba o que lhe é de direito. 

Nesse sentido, cogitou-se a hipótese de retenção da CNH como forma de 
coerção ao pagamento de dívidas, buscando acelerar o seu recebimento e evitando que 
novas dívidas fossem contraídas. 

Sendo assim, o CPC de 2015 conferiu aos juízes, poderes para dirigir seus 
processos e tomar as medidas que os convierem pra alcançar o objetivo esperado – no 
caso específico, a retenção da CNH. 

Portando, entende-se que as medidas atípicas vêm como uma forma de conferir 
maior eficiência aos atos judiciais, que não ficam mais engessados em cumprir somente o 
que dispõe o procedimento, podendo se valer das circunstâncias do caso concreto para a 
aplicação da medida que será mais eficaz. Porém, é necessário ponderação e cautela na 
aplicação destas, para que as dinamicidades delas não ultrapassem os limites do direito à 
dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO: O problema do presente artigo consiste em responder à seguinte indagação: 
qual postura, e quais as medidas cabíveis para se julgar o psicopata perante as penas 
vigentes no código penal brasileiro? 
Nesse sentido o objetivo geral será verificar a inimputabilidade do psicopata no deito penal 
brasileiro. 
Sobre seus aspectos metodológicos a pesquisa se utilizou de fontes bibliográficas para a 
elaboração deste trabalho. 
O intuito deste artigo foi para que a sociedade tenha ciência de discernir que psicopatas 
são uma parte separada da sociedade quando se trata de âmbito penal brasileiro, não 
sendo possível condenar tal parcela da população, portanto o artigo mostra que o principal 
fato para se constatar a inimputabilidade do psicopata no direito penal brasileiro é a 
ineficiência da pena, uma vez que a personalidade do psicopata não é alterada através de 
experiências de vida punitivas, que podem inclusive agravar o caso. 
 
PALAVRAS CHAVE: Psicopata, inimputabilidade, Direito Penal. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O problema do presente artigo consiste em responder à seguinte indagação: qual 

postura, e quais as medidas cabíveis para se julgar o psicopata perante as penas vigentes 
no código penal brasileiro? 

Nesse sentido o objetivo geral será verificar a inimputabilidade do psicopata no 
deito penal brasileiro. Como objetivos específicos destacam-se: analisar os aspectos gerais 
da culpabilidade, indicar psicopatias frequentes e conceitos gerais, observar a 
inimputabilidade do agente portador de psicopatia. 

A pesquisa se justifica a partir do ponto de vista jurídico sobre qual postura deve 
ser tomada para seu julgamento perante as penas vigentes no código penal brasileiro. De 
um ponto de vista social, o trabalho mostra-se relevante à medida que o mesmo apresenta 
pouco conhecimento no âmbito popular, inviabilizando seu pleno exercício por aqueles que 
se julgam violados em suas garantias constitucionais. 

Sobre seus aspectos metodológicos a pesquisa se utilizou de fontes 
bibliográficas para a elaboração deste trabalho. 

 
ASPECTOS GERIAS DE CULPABILIDADE 
 

Segundo Luiz Flávio Gomes, penalista brasileiro, a culpabilidade se dá no poder 
de agir de modo inverso ao Direito, partindo da visão de ser um fundamento indeclinável da 
pena. Em outra visão a culpabilidade tem em foco a valoração do objeto, juízo de censura 
que recai sobre o agente do crime. Em conclusão: culpabilidade é juízo de reprovação que 
recai sobre o agente do injusto punível que podia concretamente agir de modo diverso, 
conforme o Direito, e não agiu. 

Há uma tendência de afirmar a culpabilidade como incidente sobre o fato, há 
outros que afirmam que é juízo de valor que recai sobre o fato punível. O fato punível tem 
três requisitos, a tipicidade, antijuridicidade e punibilidade; são sequenciais e lógicos, um 
depende do outro. Já a pena depende de todos os requisitos do fato punível, da 
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culpabilidade e da necessidade da pena. Em outras palavras, o juiz não pode censurar ou 
reprovar qualquer fato sobre o autor do fato punível, sem antes constatar a tipicidade, 
antijuridicidade e punibilidade sendo ela abstrata ou concreta. 

Os fundamentos para a reprovação de culpabilidade são: a capacidade de querer 
ou não praticar o ato ilícito, a consciência da ilicitude do fato e a normalidade das 
circunstâncias do caso concreto. 

Quando se vê a necessidade de culpa, mesmo reconhecendo a culpabilidade, o 
juiz necessita apresentar os temos no Art. 59 do CP. 

 
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 
I - As penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
II - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Incluído pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
IV - A substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de 
pena, se cabível. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
 

Contudo, há uma diferença entre culpa e culpabilidade. A culpa é conduta 
humana, podendo ser culposa ou dolosa, sendo assim a culpa faz parte da tipicidade do 
crime. A culpa deve ser analisada, portanto, no âmbito de tipicidade penal, já a 
culpabilidade, que se dá pelo fato agir de forma contrária a conduta do Direito, está fora do 
fato punível, e sim faz parte do fundamento da pena. 

Porém a culpabilidade exerce funções específicas, mais especificamente três 
funções: 1º fundamento da pena (sem culpabilidade sem pena), 2º limite da pena (descrito 
no art. 29 do CP, cada um é punido pela sua própria culpabilidade), 3º fator da graduação 
(descrito no art. 59 do CP), a graduação da pena leva em conta a culpabilidade, seus 
antecedentes, conduta social, personalidade e etc. Sendo assim a culpabilidade tem como 
fundamento a posição do agente contra o bem jurídico valioso. 
A culpabilidade pode também ser excluída, dependendo de alguns fatores, fatores os quais 
o juiz responsável é obrigado a verificar. O juízo de reprovação conta com três momentos 
definidos: 1º cabe ao juiz identificar se o agente é alguém normal, isto é: se tem maturidade 
e sanidade para suportar a consequência penal, uma vez comprovada a capacidade de 
conseguir suportar a pena passa-se ao segundo passo; 2º cabe ao juiz identificar se o 
agente tinha capacidade mental na hora do ato punível, contrario ao Direito; 3º por ultimo 
cabe ao juiz verificar a normalidade do fato ocorrido, se o agente do fato efetuou o ato sob 
circunstâncias normais ou anormais, se a segunda alternativa for constatada a 
culpabilidade é excluída.  

Se a culpabilidade necessita desses três fatores para ocorrer, isso significa que 
se ao menos um desses for contrário a culpabilidade é excluída no ato de constatação. As 
principais causas para exclusão de culpabilidade são: loucura, menoridade, embriaguez 
completa ou fortuita, erro de proibição inevitável e descriminante putativa fática e inevitável, 
e coação moral, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa como causa 
supralegal de exclusão de culpabilidade. 

Para uma mais fácil compreensão do termo, professores da PUC Goiás, 
formularam um pequeno resumo: 

 
CULPABILIDADE:  
O que é culpabilidade? É a possibilidade de se considerar alguém culpado pela 
prática de uma infração penal, por isso, costuma ser definida como juízo de 
censurabilidade e reprovação exercido sobre alguém que praticou um fato típico e 
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ilícito. Não é elemento do crime, mas pressuposto para imposição de pena, porque, 
sendo um juízo de valor sobre o autor de uma infração penal, não se concebe possa, 
ao mesmo tempo, estar dentro do crime, como seu elemento, e fora, como juízo 
externo de valor do agente. Para censurar quem cometeu um crime, a culpabilidade 
deve estar necessariamente fora dele.  
Requisitos da culpabilidade conforme a teoria adotada pelo CP – TEORIA 
LIMITADA DA CULPABILIDADE Requisitos: 
 1. Imputabilidade; 
 2. Potencial consciência da ilicitude;  
3. Exigibilidade de conduta diversa. 
 O que é imputabilidade?  
É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo 
com esse entendimento.  
Causas legais que excluem a imputabilidade - são quatro:  
1. Doença mental;  
2. Desenvolvimento mental incompleto; 3. Desenvolvimento mental retardado;  
4. Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.  
Critérios de aferição da inimputabilidade previstos no CP:  
1. Sistema biológico: foi adotado, como exceção, no caso dos menores de 18 anos, 
nos quais o desenvolvimento incompleto presume a incapacidade de entendimento 
e vontade (CP, art. 27);  
2. Sistema psicológico;  
3. Sistema biopsicológico: foi adotado como regra (Art. 26, caput, CP). 
Segundo o sistema biopsicológico os requisitos da inimputabilidade são três:  
1. Causal: existência de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, que são as causas previstas em lei;  
2. Cronológico: atuação ao tempo da ação ou omissão delituosa;  
3. Consequencial: perda da capacidade de entender e querer.  
Espécies de embriaguez - são quatro:  
1. Embriaguez não acidental que se subdivide:  
1.1. Voluntária, dolosa ou intencional (completa ou incompleta);  
1.2. Culposa (completa ou incompleta);  
2. Embriaguez acidental: pode decorrer de caso fortuito ou força maior (completa 
ou incompleta);  
3. Patológica;  
4. Preordenada.  
Teoria da “actio libera in causa” (ação livre na causa): 
A embriaguez não acidental JAMAIS exclui a imputabilidade do agente, seja ela 
voluntária, culposa, completa ou incompleta, uma vez que no momento em que o 
sujeito ingere a substância é livre para decidir se devia ou não praticar a conduta 
delituosa. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, 
origina-se de um ato de livre-arbítrio do sujeito, que opta por ingerir a substância 
quando tinha possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, por isso o 
agente deve ser responsabilizado (teoria da actio libera in causa). Considera-se, 
portanto, o momento da ingestão da substância e não o da prática delituosa. OBS: 
Essa teoria ainda configura resquício da responsabilidade objetiva no sistema penal 
brasileiro; é admitida excepcionalmente quando for absolutamente necessário para 
não deixar o bem jurídico sem proteção. 
Em que consiste a semi-imputabilidade / responsabilidade diminuída?  
É a perda de parte da capacidade de entendimento e autodeterminação, em razão 
de doença mental ou de desenvolvimento incompleto ou retardado. Alcança 
pessoas em que as perturbações psíquicas tornam menor o poder de 
autodeterminação e mais fraca a resistência interior em relação à prática do crime. 
O agente é imputável e responsável por ter alguma noção do que faz, mas sua 
responsabilidade é reduzida em virtude de ter agido com culpabilidade diminuída 
em consequência das suas condições pessoais. 
Consequência da semi-imputabilidade: 
A semi-imputabilidade não exclui a imputabilidade, ou seja, o sujeito será 
condenado pelo fato típico e ilícito que cometeu. Ao ser constatada a redução na 
capacidade de compreensão ou vontade, o juiz terá 2 opções:  
1. Reduzir a pena de 1/3 a 2/3 ou impor medida de segurança (mesmo assim a 
sentença continuará sendo condenatória). OBS: A escolha por medida de 
segurança só poderá ser feita se o laudo de insanidade mental a indicar como 
recomendável, não sendo arbitrária essa opção.  
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2. Se for aplicada pena, o juiz obrigatoriamente a diminuirá de 1/3 a 2/3, conforme 
o grau de perturbação; OBS: trata-se de direito público subjetivo do agente, por isso 
não poderá ser subtraído pelo julgador.   
Erro de proibição: 
A errada compreensão de uma regra legal pode levar o agente a supor que certa 
conduta injusta seja justa; o sujeito diante de uma suposta realidade acaba por se 
achar no direito de realizar uma conduta que, na verdade, é proibida. Em virtude de 
uma equivocada compreensão da norma pensa ser permitido aquilo que era 
proibido, daí o nome “erro de proibição”.  
Erro de tipo X Erro de proibição  
Erro de tipo 
O agente tem uma visão distorcida da realidade, ou seja, não percebe na situação 
que vivencia a existência de fatos descritos no tipo como elementares ou 
circunstâncias. 
 O autor não sabe o que faz, e se soubesse não o faria.  
Ex: portar maconha pensando ser cigarro comum (tabaco)  
Erro de proibição: 
Existe uma noção sobre tudo o que está passando; o sujeito conhece toda a 
situação fática; não existe distorção da realidade; sabe que a carteira pertence a 
outra pessoa; que está atirando contra as costas de alguém; que o objeto é de 
ouro...  
O autor da conduta sabe o que faz, mas acredita que aquilo que faz é lícito.  
Ex: Portar pequena quantidade de maconha para uso pessoal pensando ser 
permitido pela legislação. 
Consequência do erro de proibição: 
O erro de proibição sempre exclui a atual consciência da ilicitude, no entanto, 
apenas aquele que não poderia ter sido evitado elimina a potencial consciência.  
Espécies de erro de proibição:  
1. Inevitável ou escusável O agente não tinha como conhecer a ilicitude do fato, em 
virtude das circunstâncias do caso concreto; se não tinha como saber que o fato era 
ilícito, inexistia a potencial consciência da ilicitude, logo, esse erro exclui a 
culpabilidade; O agente fica isento de pena;  
2. Evitável ou inescusável mesmo que o agente desconhecesse que o fato era ilícito, 
ele tinha condições de saber, dentro das circunstâncias, que contrariava o 
ordenamento jurídico. Ficando comprovado que tinha potencial para conhecer a 
ilicitude do fato, o sujeito possuía a potencial consciência da ilicitude, logo, a 
culpabilidade não será excluída. Obs: agente não fica isento de pena, mas, em face 
da inconsciência atual da ilicitude, terá direito a uma redução de pena de 1/6 a 1/3. 
 

TIPOS IMPUTABILIDADE 
 
A culpabilidade surge do agir de modo inverso ao direito, só age de acordo com 

o mesmo quem tem plena capacidade de motivação e de querer. Sendo assim, o primeiro 
juízo de reprovação seria imputabilidade, ou em outras palavras, capacidade de 
culpabilidade. 

O sujeito tem que querer praticar o fato ilícito para ser considerado imputável, 
portanto quem se coloca em situação de inimputabilidade é considerado capaz de 
responder ao delito. 

A imputabilidade e a responsabilidade não são a mesma coisa, a imputabilidade 
coloca o sujeito como sendo, ou não, imputável no momento da ação, ou omissão. Já o ato 
de responsabilidade é tomar para si a consequência do ato punível.  

Outro termo muito confundido com imputabilidade penal seria a imputação 
objetiva. A imputabilidade penal resulta da capacidade de compreensão do agente de 
realizar uma conduta inversa ao direito, já a imputação objetiva procura saber se o fato 
pode ser imputado ao agente, sendo assim, imputabilidade penal é fundamento de 
reprovação, e imputação objetiva é requisito axiológico do tipo penal. 
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REQUISITOS DE INIMPUTABILIDADE 
 
Imputável é quem tem a capacidade de compreender e de querer os atos que 

prática. Inimputável, por consequência seria quem não tem capacidade de compreender o 
fato ilícito. 

A inimputabilidade se dá por diversos fatores sendo eles: maioridade penal, 
doença mental, embriaguez completa ou fortuita, dependência toxica, etc. 

 
1º Maioridade: a imputabilidade se dá a quem tem dezoito anos ou mais, de 

acordo com o art. 27 do CP: “Art. 27. - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.” 
Portanto os agentes menores de dezoito anos são considerados incapazes de entender ou 
de querer. 
 

2º Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado: esta 
categoria de inimputável é descrita a partir do art. 26, caput, do CP: 

 
Art. 26. - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento. 
 

3º Embriaguez fortuita completa: a embriaguez fortuita completa ou proveniente 
de força maior é descrita no art. 28 §1º:  

 
§ 1 º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de 

caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento. 
 

4º Dependência toxicológica descrita no art. 19 da Lei 6.368/76: 
 
Art. 19. É isento de pena o agente que em razão da dependência, ou sob o feito 

de substância, entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica 
proveniente de caso fortuito ou força maior era, ao tempo da ação ou da omissão, 
qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 
 

5º Intoxicação fortuita, no mesmo âmbito descrito no art. 19º da Lei 6.368/76. 
Nas últimas duas hipóteses o sistema adotado é o biopsicológico, onde é preciso comprovar 
a causa e o efeito das toxinas. Cabe ao juiz verificar a incapacidade de compreensão do 
agente para tomar medidas cabíveis para a situação. 

 
PSICOPATIA E CONCEITOS GERAIS 

 
O termo psicopata se aplica em indivíduos com comportamento geralmente 

antissocial, que se mostram inquietos incapazes de retirar experiência de fatos passados 
e/ou castigos recebidos, assim também incapazes de demonstrar real felicidade, e 
apresentam comportamento forçado perante a vida em sociedade, visando sempre o 
próprio bem estar, não se importando com os sentimentos alheios portanto que consiga 
conquistar seus objetivos. 

Os especialistas classificam os psicopatas em duas categorias: os agressivos-
predadores e os passivos-parasitários. Os agressivos satisfazem suas necessidades de 
forma violenta e insensível, apropriando-se do que quer quando quer. Já os parasitas 
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conseguem o que querem a partir de “sangria” parasitária que consiste em desamparo de 
necessidade de ajuda e de simpatia infantis. 

Inúmeras são as características do psicopata, sendo elas: notável inteligência, 
ausência de manifestações neuróticas, inexistência de alucinações, falta de confiança, 
conduta antissocial, perda específica de intuição, irresponsabilidade em reações 
interpessoais, comportamento fantástico com relação à bebidas alcoólicas, ameaças de 
suicídio raramente cumpridas, vida sexual impessoal, trivial e pouco integrada, hábil em 
simular estados emocionais quando acredita que conseguirá o que, não experimenta 
manifestações psicológicas e/ou fisiológicas de ansiedade ou do medo, embora 
experimente sensação parecida quando seu bem estar imediato é colocado em risco, as 
reações de castigo ou represálias não surtem efeitos, pois não exercem efeitos em seu 
comportamento imediato, sua capacidade de distinguir é precária e sua conduta costuma 
ser determinada por impulsos e necessidades circunstancias, porém as principais 
características do psicopata advêm do seu egocentrismo, falta de empatia, incapacidade 
de ter relações práticas e efetivas, pessoas que não expressam remorso pelo que fazem, 
sendo assim, dentre tantas características, as mais impactantes são: a incapacidade de 
amar e a falta de sentimento de culpabilidade. 

Já David E. Zimerman, em sua obra Fundamentos Psicanalíticos, revela que: 
 

A estruturação psicopática se manifesta por meio de três características básicas: a 
impulsividade, a repetitividade compulsiva e o uso prevalente de actings de natureza 
maligna, acompanhados por uma irresponsabilidade e aparente ausência de culpas 
pelo que fazem. Algum traço de psicopatia oculta é inerente à natureza humana; no 
entanto, o que define a doença psicopática é o fato de que as três características 
que foram enfatizadas vão além de um uso eventual, mas, sim, que elas se tornam 
um fim em si mesmas e, além disso, são egossintônicas, muitas vezes idealizadas 
pelo indivíduo, sendo acompanhadas por uma total falta de consideração pelas 
pessoas que se tornam alvo e cúmplices de seu jogo psicopático. 
Alguns autores consideram a possibilidade de que a gênese da psicopatia residiria 
no fato de que na evolução psicossexual desses sujeitos a maturação motora se faz 
precocemente e ela se mantém dissociada da disposição para o pensamento verbal, 
de sorte que seus pensamentos são do tipo motor, o que os torna incapazes para 
fazerem reflexões, que, então, cedem lugar à impulsividade. 
O certo é que os indivíduos psicopatas estão fortemente radicados na posição 
esquizoparanóide, com a prevalência de inequívocos elementos narcisistas, e 
impregnados de elementos sádico destrutivos (frequentemente encobertos por uma 
erotização da pulsão agressiva), de tal modo que muitos psicanalistas creem que 
as manifestações psicopáticas não estão dirigidas primariamente contra a culpa e a 
ansiedade, mas, sim, que elas parecem ter o propósito de manter a idealização e o 
superior poder do narcisismo destrutivo. Assim, é possível que a atuação 
psicopática se caracterize mais pela “perversidade” manifesta do que aquela que 
aparece no caso da perversão ou da atuação perversa. Na prática psicanalítica são 
pacientes que dificilmente entram espontaneamente em análise, e quando o fazem 
mostram uma forte propensão para atuações e para o abandono do tratamento 
quando este é levado a sério pelo analista, não só pela razão de uma enorme 
dificuldade de ingressarem numa “posição depressiva”, como também por causa de 
uma arraigada predominância da pulsão de morte e seus derivados que obrigam a 
uma conduta hétero e autodestrutiva. 

 
A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE PORTADOR DE PSICOPATIA 
 

A inimputabilidade está descrita no seguinte artigo do Código Penal: 
 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento.  
Redução de pena 
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Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em 
virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 
A inimputabilidade é um dos elementos das culpabilidades, com ela você pode 

isentar a culpa do indivíduo, ou seja, se não há culpa, então também não haverá crime. 
Os inimputáveis são aqueles indivíduos que são incapazes de discernir os seus atos, que 
cometeram alguma infração do código penal, porem quando cometeram tal crime eram 
inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato cometido. A lei, no artigo 
26, isenta de pena aquele com debilidade mental impede a compreensão da ilicitude do 
fato que praticou.  

Os inimputáveis são: os indivíduos que possuem doença mental incompleta ou 
retardada, e que na hora do delito, enteavam incapaz de entender a  ilicitude do ato; 
os menores de 18 anos; os que estavam embriagados completamente quando cometeram 
o crime desde que seja proveniente de caso fortuito ou força maior; dependentes de 
substancias entorpecentes. 

Pode -se dizer então que a inimputabilidade é uma circunstância que livra o 
indivíduo da responsabilidade e culpabilidade dos seus atos.  
 No caput, do artigo 26 terá uma isenção de pena em razão absoluta impossibilidade do 
autor do fato compreender a ilicitude de sua conduta ou determinar de acordo com esse 
entendimento, em razão de alguma doença mental ou de seu desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado. Tem-se uma situação de inimputabilidade. 

Para melhor exemplificar a inimputabilidade, suponhamos que um homem 
diagnosticado com esquizofrenia agride uma outra pessoa lhe causando danos cerebrais. 
A pessoa acredita vai denunciar o agressor, cabe ao juiz pedir uma perícia psicológica para 
ter informações da condição da doença do acusado e dessa forma o declara inimputável. 
Dessa forma pode o juiz decretar tratamento médico, pois, o agressor representa perigo à 
sociedade. 

Inimputável não cumpre pena, sim, medida de segurança, em hospital de 
custódia e tratamento psiquiátrico. Medida de segurança não tem prazo máximo, de acordo 
com a lei. 

Para melhor aferir a inimputabilidade foram criados critérios, são eles: 
Biológico: leva-se em conta somente o desenvolvimento mental do indivíduo 

(doença mental ou idade), por esse motivo pode-se dizer que o critério biológico leva em 
conta tão somente, a simples existência do estado anômalo, pessoas com doença mental 
o desenvolvimento incompleto ou retardado, como: esquizofrenia, paranoia, transtorno 
bipolar de humor, demência, epilepsia, entre outros.  

De acordo com Mirabete (2005, p. 210), esse é um critério falho, pois “[...] deixa 
impune aquele que tem entendimento e capacidade de determinar apesar de ser portador 
de doença mental, desenvolvimento mental incompleto, etc.” 

O sistema basicamente deixa de analisar a consciência do agente mesmo que 
ele tenha entendimento do delito que ele cometeu, o tornando inimputável. 

Podemos usar o conceito do código penal francês artigo 64 de 1810, que diz: 
“Não há crime nem delito quando o imputado se encontra em estado de demência no tempo 
da ação. ”  

Psicológico: esse critério é verificado no momento que o crime é cometido, é 
considerado inimputável aquele que age sem consciência, sem ter representação da 
realidade, sem perceber o que está acontecendo. Mesmo que a pessoa esteja 
aparentemente consciente ele não consegue se conduzir conforme a sua consciência.  
Seria como se o agente visse um alguém mais em sua cabeça ela imagina que é um 
monstro algo ruim, assim para se defender ataca e acaba matando o monstro da sua 
cabeça. 
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Biopsicologico: esse critério também chamado de misto, vai levar em 
consideração os outros dois critérios para julgar a inimputabilidade, o critério biológico e o 
psicológico. 

Foi adotado no nosso ordenamento jurídico e está previsto no Art. 26, caput, do 
Código Penal. 
Segundo Capez (2008, p. 312), existem três requisitos de inimputabilidade referente ao 
sistema Biopsicologico, são eles: 

Casual: existência de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, que são as causas previstas na Lei.  
Cronológico: atuação ao tempo da ação ou omissão delituosa. 
Consequencial: perda total da capacidade de entender ou da capacidade de querer.  
 
CONCLUSÃO 

 
O intuito deste artigo foi para que a sociedade tenha ciência de discernir que 

psicopatas são uma parte separada da sociedade quando se trata de âmbito penal 
brasileiro, não sendo possível condenar tal parcela da população, portanto o artigo mostra 
que o principal fato para se constatar a inimputabilidade do psicopata no direito penal 
brasileiro é a ineficiência da pena, uma vez que a personalidade do psicopata não é alterada 
através de experiências de vida punitivas, que podem inclusive agravar o caso. 
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RESUMO: O presente artigo visa analisar qual é a viabilidade da aplicação do direito à vida 
nos óvulos, esperma e embriões in vitro, perante possíveis conflitos entre casais que 
decidam utilizar esta forma de fertilização ou na investigação cientifica para descobrir 
tratamentos de doenças e o lucro que pode advir da sua utilização. Como objetivo geral, 
será analisar o direito à vida e o que se entende por vida, a natureza jurídica dos óvulos, 
esperma ou embriões in vitro, sua utilização ética em investigações científicas e a 
participação nos lucros gerados, através dos resultados obtidos com eles. Como objetivos 
específicos verificar-se-á o direito dos genitores, sobre a destinação dos óvulos, esperma 
ou embriões in vitro sobrantes no processo, como também, estabelecer-se-á se existem 
procedimentos legais para doar, ou elencar outros procedimentos aos quais eles possam 
ser sometidos. Assim, trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa, desenvolvida a 
partir do método dedutivo. Como técnicas de pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica 
e documental, como também dados de legislação estrangeira de situação similar. Como 
resultado do artigo pode-se visualizar uma legislação incompleta, que não abrange todos 
os aspectos que tem relação com embriões in vitro, intra e extra útero, também foi 
visualizado uma mudança na percepção do que se entende por nascituro, levantando o 
ponto do ministro Luis Barroso, que no seu entendimento, nascituro corresponde ao feto 
com até três meses de gestação. 
 
PALAVRAS CHAVE: Biodireito, Direito a vida, Embriões in vitro e óvulos, nascituro. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Devido aos avanços tecnológicos, existem inúmeras mulheres, homens ou 
casais que decidem congelar óvulos, esperma ou embriões in vitro para posteriormente ser 
utilizados por eles na fecundação dos seus futuros filhos. Esta técnica desenvolvida há 40 
anos, será objeto deste estudo, para verificar se tem um acompanhamento da legislação 
no Brasil, no sentido de resolver os inúmeros problemas éticos que não foram considerados 
na época e que hoje se tornam normais com o desenvolvimento de novas técnicas. 

Para viabilizar esta concepção, os médicos recomendam o congelamento de um 
número maior ao necessário de óvulos e embriões com o intuito de gerar uma maior 
garantia, no caso de ter alguma perda dos mesmos durante o processo de implantação ou 
perdas na gestação.  

Se no processo existem sobrantes de óvulos ou embriões congelados, terão que 
ter uma destinação, levando às seguintes situações, em primeiro lugar, a destruição dos 
sobrantes, em segundo, a possível utilização dos mesmos em investigações de células-
tronco, em terceiro lugar criação de órgãos, para tratamento de doenças ou teste de 
medicamentos. 

Tratando-se de organismos vivos, (ULHOA, Fabio, 2012) alertava ao respeito do 
tema, se apresenta o seguinte dilema ético, médico e legal. 

 
Além disso, pesquisas científicas têm demonstrado que embriões humanos são 
úteis no tratamento de algumas doenças. O avanço dessas pesquisas e a aplicação 
terapêutica de seus resultados dependem da existência de embriões não 
destinados ao ciclo biológico regular dos seres humanos (nascer, crescer, 
reproduzir e morrer), mas a servirem de insumo de produtos e processos 
terapêuticos aplicados em outros seres humanos. 
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Temos também o problema temporal, já que existem situações nas quais os 

casais entram em conflito, tanto um como ambos os genitores morrem antes do processo 
ser finalizado, cabendo perguntas como, quem tem direito aos embriões? Como fica nesta 
situação o âmbito dos direitos tutelados no código civil? 

Qual é a viabilidade de aplicação do direito à vida, aos óvulos, esperma e 
embriões in vitro, perante possíveis conflitos entre casais ou a investigação cientifica para 
descobrir tratamento ou até mesmo uma cura de qualquer tipo de doenças e o lucro que 
pode surgir da sua utilização. 

Como objetivo geral, será analisar o direito à vida e o que se entende por vida, 
a natureza jurídica dos óvulos, esperma ou embriões in vitro, sua utilização ética em 
investigações científicas e a participação nos lucros gerados, através dos resultados 
obtidos com eles.  

Como objetivos específicos verificar-se-á o direito dos genitores, sobre a 
destinação dos óvulos, esperma ou embriões in vitro sobrantes no processo, como também, 
estabelecer-se-á se existem procedimentos legais para doar, ou elencar outros 
procedimentos aos quais eles possam ser sometidos. 

A justificativa jurídica deste artigo, tem relação com a tutela dos direitos dos 
genitores, dos óvulos, esperma ou embriões in vitro congelados, para evitar abusos das 
clinicas ou hospitais e os médicos que poderiam utilizar de tal material sem autorização. 
Também verificar em face das novas interpretações da teoria concepcionista, que alterou 
a percepção de que, a proteção ao nascituro começaria somente a partir do terceiro mês 
de gestação, afastando-se, portanto, ainda mais o conceito de que o embrião in vitro deveria 
ter a mesma proteção. 

Os argumentos desconfortáveis com a existência daqueles embriões 
consideram que desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, seja in vitro 
ou in útero, estariam preenchidas todas as condições para se considerar existente o novo 
ser. (ULHOA, Fabio,2012) 

A justificativa social seria a de determinar uma possível resolução de conflito 
entre casais que decidiram congelar seus embriões, determinar a destinação de tal embrião 
e o acesso à informação do destino destes, que sobrarem no processo sendo uma possível 
saída à falta de material para investigação em células-tronco, portanto, poder alavancar o 
avanço tecnológico nesta área. Como bem o coloca o ilustre professor Fabio Ulhoa: “No 
limite, os embriões se tornariam bens de consumo como qualquer remédio, e poderiam ser 
industrializados e comercializados” (ULHOA, Fabio,2012). 

O material utilizado na pesquisa corresponde às legislações específicas 
aplicadas na área dos direitos fundamentais, a leitura de vários artigos, que colocam o 
problema ético em relação ao uso de óvulos, esperma ou embriões in vitro em investigação 
cientifica com os sobrantes de processos de gestação. Assim, trata-se de uma pesquisa 
exploratória, qualitativa, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como técnicas de 
pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental, como também dados de 
legislação estrangeira de situação similar. 

 
BASES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À VIDA E DEFINIÇÃO DA 
PERSONALIDADE 

 
A Constituição de 1988 trouxe dentro dos seus fundamentos o princípio 

fundamental  da  dignidade da pessoa humana, no seu art. 1º, inciso III. Desta forma tudo 
que será analisado neste artigo estará regido por este principio fundamental, que irradia 
dentro do sistema normativo, os parâmetros de controle das normas infraconstitucionais, 
dos outros ramos do direito, como o direito civil, penal entre outros. 
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Existem diferentes gerações de direitos fundamentais, na primeira geração se 
considera os direitos ligados à liberdade e os de segunda geração ou direitos de igualdade, 
que incluem os direitos sociais.  

Segundo a Constituição Federal estabelece alguns direitos de primeira geração 
tais como no seu Título I. Dos princípios fundamentais, Art. 1º incisos I e II, a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana, respectivamente, (C.F.1988), sendo a dignidade da pessoa 
humana um princípio fundamental.  

Surgem em seguida na Constituição e com a mesma importância os direitos à 
igualdade ou de segunda geração, conhecidos como direitos sociais, a constituição traz 
estes direitos sociais no capitulo I do título II. 

No Art. 5º caput, faz menção a inviolabilidade ao direito à vida: 
 
Todos são iguais  perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos extrangeiros residentes no país a inviolabilidade a vida, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (CF/88) grifos 
nossos. 

 
Sendo assim, em princípio seria proibido qualquer investigação que afete a 

dignidade da pessoa humana, isto surge das atrocidades da segunda guerra mundial, onde 
o regímen Nazista, realizou inúmeros experimentos em humanos com fins científicos. O 
Código de Nuremberg foi formulado em agosto de 1947 por juízes dos EUA para julgar os 
médicos nazistas acusados. O Código de Nuremberg estabelece um paciente falante e que 
tem autonomia para decidir o que é melhor para ele e agir em consequência. Ele requer 
que o pesquisador proteja os melhores interesses do seu paciente, mas também proclama 
que os sujeitos possam ativamente se protegerem a si mesmos. Em particular, os 
voluntários têm tanta autoridade para terminar sua participação no estudo quanto os 
próprios pesquisadores. (Código de Nuremberg, 1947) 

A Constituição é específica neste ponto, no art. 5º, inciso IX, combinado com o 
art. 218, são previsto uma imposição a este livre-arbítrio, limitando a esse avanço, propondo 
que essa liberdade científica tem que estar ligada aos benefícios da sociedade, ou seja, 
não podendo infringir os direitos humanos fundamentais. (DA SILVA, Roberto, 2010, 
pág.20) 

Analisando a situação objeto deste artigo, temos em primeiro lugar a situação 
dos óvulos da mulher e o esperma dos homens e tomando como base o art. 5º da CF/88 a 
propriedade deles não poderá ser violada, dito isto, a primeira situação será a proibição de 
experimentar com eles sem o consentimento dos seus donos, já que do contrário, violar-
se-á um direito constitucional. 

Uma segunda situação ainda mas complexa a ser analisada é a fecundação 
externa, extra-útero, para a criação de embrião in vitro, e continuando com o mesmo 
raciocínio, a propriedade ainda não poderá ser violada, neste caso do casal, limitando-se 
deste modo à uma possível experimentação sem autorização expressa. Mas poderia ser 
autorizada pelos seus donos? eles têm tal direito? Para isto será analisada a definição de 
personalidade humana feita pelo direito civil. 

Diz o art. 2º do código Civil: A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
(CC/2002) 

De acordo com o sistema adotado, tem-se, pois, o nascimento com vida como o 
marco inicial da personalidade. Respeitam-se, porém, os direitos do nascituro, desde a 
concepção, pois desde esse momento já começa a formação do novo ser. (GONÇALVES, 
Carlos, 2013, pág.105) 

Também no Estatuto da criança e do adolescente é assegurado o direito do 
nascituro, no capítulo I do direito à vida e à saúde, no seu art. 7º diz: 
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A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saude, mediante a 
efetivação de politicas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e armonioso, em condições dignas de existencia. (Lei 8.069, 
de 13 de julho de 1990) grifos nossos. 

 
Por meio do reconhecimento do direito à assistência pre-natal, garantindo-lhe 

condições para o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.(GONÇALVES,Roberto, 2013, pág.110) 

Neste ponto é importante separar quatro situações, a primeira será sempre, a 
concepção natural, realizada por um casal, e que se enquadra no artigo 2º do CC,  
resguardando-se os direitos do nascituro. 

Em segundo lugar, a concepção in vitro, na qual através de um procedimento 
externo, são fecundados óvulos que posteriormente serão implantados no útero da uma 
mulher para levar a efeito o ciclo natural da vida, concepção, gestação, nascimento, 
reprodução e morte. 

Em terceiro lugar, refere-se ao avanço da tecnologia e a possível conservação 
destes embriões através de congelamento por períodos longos, nos quais não se tem a 
implantação em nenhum útero, deste modo, não seria possível falar de nascituro e, 
portanto, inexistiria a proteção do art. 2º do CC/2002, podendo os genitores proprietários 
deste material, tomar algumas decisões, a primeira seria implantar em útero, a segunda, 
doar para pesquisa, e a terceira descartar. 

Em quarto lugar existe a situação dos embriões in vitro sobrantes do processo 
de fertilização, derivado da situação anterior, onde os genitores podem tomar as mesma 
decisões, da situação três, com baixa probabilidade para uma nova implantação, já que foi 
realizada a desejada. 

Como nestas quatro situações o elemento comum é a concepção, analisaremos 
o posicionamento de diferentes autores na definição deste termo. 

Uma resposta que a tecnologia jurídica poderia ensaiar para essa questão seria 
a de privilegiar a vontade dos genitores. Se eles querem dar ao embrião o destino humano 
regular (nascer, crescer, reproduzir e morrer), em ocorrendo de vir a nascer com vida uma 
criança, esta deve ter os seus direitos protegidos desde a fertilização in vitro, continua o 
autor, será, pois, sujeito de direito desde então, ainda que muito tempo se passe até o 
nascimento. Se, contudo, os genitores querem dar ao embrião outro destino (descarte, 
emprego em pesquisa científica ou tratamento), será objeto de direito, com a natureza de 
coisa. (ULHOA, Fabio, 2012, pág.357) 

Neste caso não se obtêm uma resposta satisfatória, ao caso dos embriões 
sobrantes, já que o destino foi definido, destino humano regular, como o autor define, mas 
deixaram de ser necessários para o processo, dai cabe a pergunta, se estes embriões já 
tem proteção? como se poderia então mudar o seu destino, o Estado deveria proteger a 
sua situação, e pior ainda, se os genitores deixam de existir, quem tomará a decisão sobre 
eles. Poderiam ser eles implantados em pessoas diferentes dos seus genitores, quais 
direitos eles teriam em relação aos seus genitores falecidos?. 

A vontade dos genitores deve ser manifestada preferencialmente em conjunto. 
Mesmo que já esteja morto um dos dois, se ele deixou por escrito sua vontade de ver um 
ou mais dos embriões fertilizados desenvolverem-se como seres humanos, não haverá 
incertezas quanto à convergência do desejo dos genitores. Não verificado, é objeto de 
direito, um bem, de cujas especificidades a lei deve urgentemente tratar (a Lei n. 11.105/05 
disciplinou apenas o aspecto mais urgente da matéria: as condições para a utilização das 
células-tronco em pesquisas e terapias). (ULHOA, Fabio, 2012, pág.357) 

Chegamos aqui a um conflito entre dois princípios fundamentais, a 
inviolabilidade à vida, se considerarmos a tese que o embrião in vitro é considerado sujeito 
de direito, como o nascituro, no caso dos genitores assim o desejarem, e o direito à 
propriedade, onde a vontade dos genitores prevalece, para dar um destino diferente ao 
natural da gestação humana. 
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Havendo conflitos entre direitos fundamentais, diante do caso concreto, segundo 
Vicente Paulo (PAULO; ALEXANDRINO; DIAS, 2013, p. 164), devemos: 

  
(i) afastar a tese de que existe hierarquia entre os direitos fundamentais;  
(ii) entender que, apesar do conflito, ambos os direitos fundamentais 

continuam em vigor no ordenamento jurídico;  
(iii) aplicar o princípio interpretativo da harmonização, para emitir um juízo de 

ponderação entre os direitos fundamentais em conflito, partindo das 
características do caso concreto, para verificar qual deles deverá 
prevalecer, sem que reste o outro, contudo, aniquilado. 

 
Este conflito não tem sido considerado pela legislação vigente, e como veremos 

no ponto seguinte, algumas determinações interpretativas do STF vem a piorar a situação 
ainda mais, relativizando agora o conceito dos direitos garantidos ao nascituro, já que não 
se consideraria até ultrapassar os três meses de gestação como limite para adquisição de 
proteção dos seus direitos. 

 
VOTO DO MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, HC (HABEAS CORPUS) 124.306 

 
No ano 2014 foi protocolado um HC de número 124.306 cujo órgão de origem 

foi o STJ do Rio de Janeiro, no qual se buscava revogar a prisão preventiva de dois 
pacientes, Edilson dos Santos e Rosemere Aparecida Ferreira, pelo cometimento do crime 
de aborto com consentimento. 

Um processo que a primeira vista pode ser considerado comum, está levando a 
sociedade a analisar e rever os conceitos de concepção e finalmente o início da vida e os 
direitos do nascituro. 

O HC foi concedido aos pacientes e coloca em tela de juízo a criminalização do 
aborto realizado até o terceiro mês e também, a liberdade da mulher à escolha, frente a 
ineficiência do Estado para dar assistência necessária a manutenção da criança nos 
primeiros estágios de vida.  

Se o entendimento do Supremo Tribunal Federal vem a ser neste sentido, de 
considerar os direitos do nascituro somente a partir do terceiro mês, descriminalizando o 
aborto até este período, como diz o ministro no ponto 3 do HC, veja-se: 

 
3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos 
próprios arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para 
excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada 
no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos 
fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade (HC 124.306 
STF, pág.1) 
 

Do ponto de vista penal, o voto do ministro questiona a licitude da prisão 
alegando os seguintes argumentos: 

 
6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por motivos 
que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o 
bem jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto 
relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas impedindo que 
sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de 
abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como 
educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter 
o filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a medida é desproporcional 
em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) 
superiores aos seus benefícios. (HC 124.306, pág,2) grifos nossos. 
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Deixando de lado as consequências penais que o voto do ministro visa reverter, 
focaremos no argumento que tem relação com a consideração jurídica sobre o embrião, 
estabelecido pelo ministro no seu ponto 21 do voto: 

 
21. Torna-se importante aqui uma breve anotação sobre o status jurídico do embrião 
durante fase inicial da gestação. Há duas posições antagônicas em relação ao 
ponto. De um lado, os que sustentam que existe vida desde a concepção, desde 
que o espermatozoide fecundou o óvulo, dando origem à multiplicação das células. 
De outro lado, estão os que sustentam que antes da formação do sistema nervoso 
central e da presença de rudimentos de consciência – o que geralmente se dá após 
o terceiro mês da gestação – não é possível ainda falar-se em vida em sentido 
pleno. (HC 124.306, STF pág,2) grifos nossos. 
 

O que o Ministro Barroso elenca neste ponto 21 é uma alteração profunda do 
conceito de nascituro, ou embrião in útero, já que afasta os direitos elencados no Art. 2º do 
código civil e ainda daria uma nova interpretação ao embrião in vitro, dando a ele até o 
terceiro mês o status de coisa. 

Restaria também um novo entendimento em relação ao embrião tanto in útero 
como in vitro até o terceiro mês, situação que não estaria regulada nem pelo lado da 
autonomia da vontade dos genitores, que poderiam ceder estes embriões para investigação 
cientifica até a multiplicação das células no terceiro mês, abrindo inúmeras possibilidades 
médicas e éticas. 

Existem autores que já falam deste conflito, desenvolvendo os direitos 
fundamentais da 4º geração, Norberto Bobbio (apud PAULO; ALEXANDRINO; DIAS, 2013, 
p. 156) entende que os direitos fundamentais de 4ª geração se referem aos direitos 
correlatos ao avanço da engenharia genética, que podem colocar em risco a própria 
existência humana.  

Existindo um novo conflito, entre as possibilidades do avanço científico e os 
direitos dos embriões, in útero até o terceiro mês, os sobrantes de tratamentos de 
fertilização in vitro e os congelados por períodos longos, que poderão ser destruídos ou 
utilizados em pesquisa, segundo a tutela da legislação vigente. 
 
BASES DO BIODIREITO APLICADAS EM ÓVULOS E EMBRIÕES IN VITRO 

 
Neste item serão analisadas situações de biodireito, aplicadas a embriões in vitro 

e qual legislação pode ser utilizada na solução de conflitos. Fabio Ulhoa Coelho, elenca 
uma primeira situação não abrangida pela legislação existente.  

Não se pode afastar a hipótese de o embrião ser implantado in útero contra a 
vontade de um dos genitores, ou mesmo contra a vontade dos dois. Imagine que o 
laboratório em que os embriões se encontram em crioconservação é induzido em erro pela 
falsificação bem-feita da assinatura de um genitor, e realiza-se a implantação no útero de 
uma mulher (da genitora ou de alguém que se passou por ela). Nasce com vida, enfim, uma 
criança. Ainda que todos (laboratório, médicos, genitor fraudulento, terceiros colaboradores 
etc.) venham a ser responsabilizados, civil e penalmente, isto não pode interferir nos direitos 
dela. Quer dizer, a despeito ou mesmo contra a vontade de um ou dos dois genitores, 
devem estar a salvo os direitos daquela pessoa desde sua fertilização in vitro.  

Em outros termos, mesmo que a vontade dos genitores tenha sido a de não dar 
ao embrião fertilizado o destino biológico regular do ser humano, caso venha a ser, por 
qualquer razão, implantado in útero e nasça com vida, terá sido sujeito de direito desde a 
fertilização. (ULHOA, Fabio, 2012, pág,358) 

Neste caso concreto, o direito penal aplicará as sanções em relação aos 
pesquisadores e funcionários médicos, em relação a criança, terá seus direitos protegidos 
segundo a constituição e o código civil, mas a pergunta que surge é a seguinte, qual 
legislação estabelece a responsabilidade dos genitores, que segundo a sua autonomia da 
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vontade, teriam pensado em um outro destino para aqueles embriões que não era a de vir 
a ser uma pessoa humana?. 

Uma segunda situação seria, um casal que chegou a um acordo de congelar 
embriões in vitro, para posteriormente ser implantados e gerar um filho deles, e que durante 
um período menor aos três anos, decide realizar um divórcio litigioso, assim a mulher decide 
que quer implantar este embrião nela, sem estar na união matrimonial, o que acontecerá 
frente a negativa do ex-marido, que já não quer ter nenhum filho com sua ex-esposa? A 
mulher tem algum direito sobre o embrião, e se a resposta é afirmativa, o pai que se nega, 
poderá ser impelido a reconhecer o filho já que apresenta seus genes?. 

Analisando a lei de biossegurança, não se encontra nenhum artigo que regule 
estas situações, no art. 3º  inciso XI aparece a definição do que é considerado células-
tronco embrionárias: define  – células-tronco embrionárias: células de embrião que 
apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um 
organismo. (lei 11.105/2005) 

No art. 5º estabelece os requisitos que tem que cumprir os embriões para serem 
utilizados em pesquisa: 

 
É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições:  
I – sejam embriões inviáveis; ou 
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação 
desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de 
completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento.  
§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.  
§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia 
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa.  
§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e 
sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997. (lei 11.105, de março 2005). 

 
Importante destacar que o §1º estabelece a necessidade de consentimento dos 

genitores, mas não explica como se resolve se um ou ambos os genitores viessem a falecer 
naquele período de três anos, deixando aberta uma brecha para os laboratórios se 
apropriarem do material. Como também, na situação supracitada, na qual o ex-marido se 
nega à implantação de um filho seu no útero da sua ex-mulher. 

Outro ponto relevante seria que. a lei de biossegurança, só fala de embriões 
congelados, deixando fora os óvulos e esperma, dos bancos de esperma, que poderiam 
ser utilizados sem consentimento, já que neste caso não existe genitor, só doadores. 

No capítulo VIII dos crimes e das penas da lei 11.105/2005 no seus artigos 24, 
25 e 26 são estabelecidas as penas em relação a utilização de embriões humanos: 

 
Art 24 Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º desta Lei: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano 
ou embrião humano: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  
Art. 26. Realizar clonagem humana:  
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 

Em vários aspectos, pode-se visualizar que a lei de biossegurança é insuficiente 
para tutelar as possíveis situações de casos concretos, e ficará mais incompleta ainda se 
vier a ser aprovado o aborto até o terceiro mês de gestação, devido as novas interpretações 
que serão dados aos conceitos de vida e nascituro. 

Em relação ao lucro gerado neste campo tão promissor da engenharia genética, 
pode-se analisar a seguinte situação, no art 5º, §3º da lei 11.105/2005 diz que é vedada a 
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comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o 
crime tipificado no art. 15 da Lei n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. (lei 11.105, de março 
2005). Destarte, nada se fala na venda dos resultados destas pesquisas, e nem como os 
genitores destes embriões poderão ser favorecidos ou quais direitos eles teriam. 

Casos famosos existem por exemplo, nos Estados Unidos, nas chamadas 
células HeLa que derivam de uma paciente famosa Henrietta Lacks, que sofreu de um 
câncer, e foram extraídas amostras do tumor e o hospital veio a comercializar os resultados 
das pesquisas, sem que a família da suposta doadora, sequer soubesse, já que não foi 
encontrado nenhum termo de doação da parte dela para a instituição.  

O livro A vida imortal de Henrietta Lacks conta a história de Henrietta e de como 
suas células contribuíram para estudos biomédicos, criação de tecnologias, surgimento de 
vacinas e medicamentos. A obra provoca uma interessante reflexão sobre o tema da ética 
em pesquisa e da proteção aos direitos das participantes de estudos científicos. (GUEDES, 
Cristiano,2013). 

Dito isto, é possível concluir que o artigo 5º da lei de biossegurança apresenta 
lacunas frente ao abuso na obtenção de lucro com os resultados das pesquisas realizadas 
em embriões in vitro. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando às bases constitucionais e as legislações correlatas, pode-se 
inferir que a lei de biossegurança é insuficiente para tutelar as diferentes situações que 
enfrentam os genitores, e os óvulos, esperma e embriões congelados. 

Existe uma tendência a mudar o conceito de nascituro, levando a permitir o 
aborto até o terceiro mês de gestação. Colocando em dúvida o direito à vida e como é 
interpretado hoje. 

Existem lacunas na lei de biossegurança, em relação ao estabelecimento de 
tratamento dos embriões, no caso de um ou ambos os genitores vir a falecer, já que neste 
caso se faz impossível a autorização que a lei estabelece. 

A legislação não contempla os direitos dos nascidos vivos, que vem de fraude 
ou engano, quando os genitores não pretendiam dar curso natural de ser humano ao 
embrião, podendo-se punir os culpados, mas não estabelece quais direitos aquela criança 
teria em relação aos seus genitores, e no caso de acontecer, poderia ser válido o aborto, 
podendo ser afastada sua ilicitude como nos casos de estupro ou risco de morte da mãe.  

Existem lacunas na lei de biossegurança em relação a obtenção de lucro dos 
resultados das pesquisas e como os genitores dos embriões podem ser beneficiados, já 
que o art. 5º somente estabelece que não é possível a venda do material biológico, 
deixando no ar a possível venda dos resultados obtidos das pesquisas. 
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RESUMO A preservação do patrimônio cultural ainda caminha a passos lentos  em de 
Ponta Grossa, no Paraná. A produção do saber tendo a memória local como objeto de 
estudo pode ser uma experiência potencializadora para toda a sociedade e a preservação 
dos antigos centros históricos passa pelo conhecimento que temos dele. Apesar de termos 
alguns bens edificados tombados como patrimônios históricos muitos outros se perderam 
por desconhecimento ou por especulações imobiliárias. Sendo assim, o objetivo desse 
estudo é elencar alguns dos patrimônios edificados “tombados” na cidade para garantir a 
sua história e a sua memória através dos decretos leis que levaram ao seu tombamento. A 
educação é o fio condutor de transformações estruturais e, nosso município está 
caminhando rumo ao resgate de sua memória histórica, o que pode ser observado através 
dos tombamentos de prédios e na criação de leis que valorizam as fachadas presentes nas 
principais ruas como a Vicente Machado e o 'Calçadão” da Coronel Cláudio, onde os 
emaranhados de fios passaram a ser subterrâneos, levando a população a redescobrir a 
arquitetura dos antigos casarões. A Educação Patrimonial e o Direito são os norteadores 
deste resgate histórico e a memória local pode ser objeto de estudo por toda a sociedade. 
 
PALAVRAS CHAVE: Direito; Patrimônio; Constituição; Memória. 
 
INTRODUÇÃO 

 
A cidade não é um bem imóvel: ela é dinâmica, ela se altera. Por que ela se altera? 
Porque mudam os hábitos, modificam-se os costumes, surgem outras influências 
culturais. Nesse sentido, as casas, os objetos arquitetônicos são as palavras que a 
História vai deixando na cidade. As frases são as ruas, as casas são as palavras de 
pedra que marcam as Histórias das cidades nas ruas. O importante é ler esta 
História na cidade. Como que uma criança lê? Ela aprende a ler. Aprender a ver é 
uma tarefa difícil (…). É preciso aprender a ver. (Cyro Correa Lyra). 

 
A memória histórica constitui a marca ou sinal da cultura de um povo, a sua 

“identificação humana” podendo ser compreendida como a capacidade de relacionamento 
entre o passado e o presente. Tanto a memória como a identidade cultural de uma 
sociedade reforçam-se mutuamente e isso pode ser identificado pelas marcas das 
edificações em sua riqueza de detalhes que se perpetuam ao tempo. 

Bens culturais: é todo o resultado da atividade humana, decorrente da 
convivência do homem na sociedade. E, ainda, segundo a Conferência Geral da ONU para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (11/1968), a expressão bens culturais engloba não só 
os sítios e monumentos arquitetônicos, arqueológicos e históricos reconhecidos e 
protegidos por lei, mas os vestígios do passado não reconhecidos nem protegidos, assim 
como os sítios e monumentos recentes de importância artística e histórica.  

Geralmente, temos o patrimônio edificado como importante registro da história e 
do desenvolvimento das cidades, uma vez que suas características retratam as memórias 
e as diferenciações entre as técnicas construtivas empregadas retratando as marcas dos 
imigrantes que se dirigiram para nossa região. Assim, o presente artigo busca elencar 
alguns patrimônios edificados tombados em nossa cidade e as prerrogativas atenuantes 
que os fazem marcadores de nossa memória histórica.  
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O Patrimônio Histórico Edificado da cidade de Ponta Grossa deve ser abordado 
além de seus referenciais históricos e artísticos levando-nos a conhecer a cidade e a 
memória histórica afetiva selecionada por seus moradores. O artigo 216, seção II da atual 
Constituição brasileira diz que: 
 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial 
tomado individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (...). 
(ART. 216, II). 

 
Também na Lei nº. 1.211, em seu artigo 1º, de 16 de setembro de 1953, 

encontramos referências a constituição do patrimônio histórico e natural do Estado do 
Paraná: 
 

Constitui o patrimônio histórico e natural do Estado do Paraná o conjunto de bens 
móveis e imóveis existentes no Estado, cuja conservação seja interesse público, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico, assim como os monumentos naturais, os sítios e paisagens que importa 
conservar e proteger pela natureza ou agenciados pela indústria humana. (LEI Nº 
1.211/1953, ART. 1). 

 
Portanto, o momento atual procura resgatar a memória do sujeito comum, dos 

seus valores e costumes vividos no cotidiano da história além das necessidades que se 
apresentam no processo de formação de novas gerações no contexto histórico. A Educação 
Patrimonial voltada ao despertar dessa consciência preservacionista, objetiva assegurar a 
preservação dos patrimônios edificados de nossa cidade. 

Para assegurar o direito a preservação desses patrimônios edificados contamos 
com o COMPAC - Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural - e com o IPHAN - 
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O COMPAC foi criado em nosso 
município pela Lei nº 8.431, de 29/12/2005 e nas suas disposições preliminares, no art. 1, 
determina que a proteção ao Patrimônio Cultural do Município de Ponta Grossa é direito e 
dever de todos os seus cidadãos. 

Já o IPHAN, foi reorganizado pelo Decreto n. 66.967, de 27 de julho de 1970, 
substituindo o antigo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 1937, 
criado pela Lei nº. 378). Contudo, somente em 1976, com a Portaria n. 230, um novo regime 
interno modificaria a organização do Instituto.  

Sendo assim, se entende o Tombamento como o ato de reconhecimento do valor 
histórico de um bem, transformando-o em patrimônio oficial público e instituindo um regime 
jurídico especial de propriedade, levando em conta sua função social e preservando a célula 
de identidade de uma comunidade, e assim, garantir o respeito à memória local e a 
manutenção da qualidade de vida. 

Dropa, Souza e Oliveira (2012), ao se referir sobre a preservação de nossos 
patrimônios afirma que:  
 

Num determinado contexto (oportunidades e ameaças), Ponta Grossa conseguiu 
segurar alguns traços e vestígios de sua história urbana, quando a Coordenadoria 
do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, em 1990, tombou seis 
edificações. Destaca-se que se delegou ao Estado o papel de guardião de tal 
memória, principalmente devido à gravidade do processo de destruição pelo qual 
passava a cidade (DROPA, SOUZA e OLIVEIRA, 2012). 

 
Atualmente, com novas políticas públicas, outros prédios foram tombados como 

patrimônios em nossa cidade através do COMPAC e muitos outros infelizmente “tombaram” 
seja pela desinformação de seus donos, seja pela especulação imobiliária.  
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Valorizar um patrimônio requer conhecimento sobre o mesmo para salvaguardar 
sua história e propiciar a apreciação dos mesmos e as mensagens artísticas e humanas 
que possuem. 
 
A CIDADE DE PONTA GROSSA, A PRINCESA DOS CAMPOS 
 

Pertencemos aos 0,01% dos atuais terráqueos que, ao nascer, tiveram o privilégio 
de abrir seus olhos à luz dos Campos Gerais; para sempre, estes ficaram gravados 
em nossa mente e coração. (LANG, 1992, p. 1). 

 
Ponta Grossa nasceu no caminho das tropas, iniciando a partir das fazendas de 

criação o seu desenvolvimento. Além dessa atividade primórdia, também se desenvolveu 
o comércio e as indústrias, beneficiadas pelo entroncamento rodoferroviário, que foi 
desbravado pelo Caminho de Viamão - Sorocaba, no período do tropeirismo, que fazia uso 
dessa estrada para fazer ligação comercial entre o Estado do Rio Grande do Sul e São 
Paulo, e parando em pousos que foram aqui sendo fixados. Ponta Grossa cresceu e 
atualmente conta com uma boa infraestrutura que comporta os fluxos de investimento em 
variados setores.  

O povoamento da região foi crescendo, e, em 1812 foi encaminhado pedido ao 
Governo Provincial de São Paulo, por intermédio da Câmara Municipal de Castro, para 
elevação do bairro à Freguesia. A petição, entretanto, não pode ser considerada desde 
logo, tendo em vista o intenso movimento em favor da Independência do Brasil, que deixou 
de lado as outras medidas dessa natureza. Conforme Uller, Carbonar e Uller (2001): 
 

Em 15 de setembro de 1823, afinal, foi baixado ato criando a Freguesia de Estrela, 
sendo a primeira denominação dada para nossa querida cidade. Mais tarde, pela 
Lei Provincial nº 34, de 07 de abril de 1855, foi elevada à categoria de Município, 
com território desmembrado do de Castro, porém com a denominação de Ponta 
Grossa e instalado solenemente a 06 de dezembro de 1855. Por fim, em 24 de 
março de 1862, em virtude da Lei Provincial nº 82, a sede municipal foi elevada à 
categoria de cidade. Pela Lei nº 281, de 15 de abril de 1871, ponta Grossa passou 
a denominar-se Pitangui, entretanto, a 05 de abril de 1872, de acordo com a Lei nº 
409, voltou-se a denominar-se Ponta Grossa. Em 18 de abril de 1876, em virtude 
da Lei nº469, Ponta Grossa foi elevada à categoria de Comarca e instalada 
oficialmente no dia 16 de dezembro de 1876, sendo o primeiro Juiz de Direito o Dr. 
Conrado Erichsen. A 16 de abril de 1877 foi suprimida a Comarca, porém a 08 de 
abril de 1889, de acordo com a Lei nº572, foi a mesma restaurada, tendo como Juiz 
de Direito de nova fase o Dr. Haroldo Erichsen. (ULLER, CARBONAR e ULLER, 
2001, p. 87-8). 

 
Atualmente, Ponta Grossa possui um grande parque industrial e apesar da 

acidez de seu solo, as atividades agropecuárias se desenvolveram aliadas à utilização de 
modernas tecnologias. Somos a quarta cidade mais populosa do Paraná. 
 
PATRIMÔNIOS EDIFICADOS TOMBADOS DE PONTA GROSSA 
 

Monnet (1996, p. 228) destaca que: 
 

[...] o patrimônio só existe porque protegemos algo que denominamos assim. 
Designação e proteção vão juntas. Do fato mesmo de protegê-lo, o sacralizamos, 
isolando-o do destino habitual das coisas; por ser sacralizado ele deve ser 
protegido. (MONNET, 1996, p. 228). 

 
Assim, elencamos alguns dos patrimônios edificados da cidade de Ponta Grossa 

e que foram “tombados” como patrimônios históricos, os quais podem ser encontrados em 
Uller, Carbonar e Uller (2001): 
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1) Capela Santa Bárbara (construída no ano de 1729 e tombada pelo COMPAC 
no ano de 2000). Sendo uma das relíquias dos Campos Gerais até por ser antecessora ao 
surgimento de nosso município, nos leva aos primórdios dos que aqui se estabeleceram. 

Em agosto de 1727, José Góes e Morais doou a sesmaria de Itaiacoca, também 
chamada de Pitangui, à Companhia de Jesus e, em novembro do mesmo ano, a do rio 
Verde aos padres da Ordem de São Bento. A margem esquerda do riacho São Jorge, 
afluente do rio Pitangui, no ano de 1729, foi construída uma capela em louvor à Santa 
Bárbara. A região vizinha da capela Santa Bárbara do Pitangui era atravessada pela velha 
estrada do Maracanã, a qual foi utilizada pelos tropeiros que passavam por nossa cidade. 

2) Clube literário e Recreativo 13 de Maio1: O imóvel que abriga o “Clube 13 de 
Maio” está situado na Rua Gal. Carneiro n.º 1069, no antigo bairro Corrientes, cujo terreno 
fora adquirido pela Irmandade do Rosário no século XIX. O Clube foi fundado em 1890 por 
um grupo de jovens liderados por Lúcio Alves da Silva, Luiz Marias Bento, Cassemiro 
Cardoso de Menezes, Vidal Branco e José Borges. Esses jovens se reuniam 
clandestinamente no casarão do Sr. Ezequiel Barbosa de Almeida, mas, se descobertos 
eram denunciados pelos brancos que temiam uma rebelião. 

A primeira sede do Clube, foi construída em 1921, em madeira com estuque, o 
telhado de duas águas coberto de telhas, tinha uma porta ao meio e com janelas contíguas, 
com frete a rua Theodoro Rosas e esquina com a rua Gal. Carneiro. Neste prédio eram 
realizadas as festas, os bailes, os desfiles, os carnavais, etc. 

O segundo prédio onde se encontra a sede atual foi construída em 1935, pelo 
pedreiro Laurentino Neres Fagundes conhecido por “Deco”, que foi presidente da entidade 
e delegado da cidade.  

Ainda pelo COMPAC foram tombados: Casa de Ernesto Vilela e Chaminé da 
Cerâmica 12 de Outubro, dentre outras).  

3) Cine Teatro Ópera2. Construído no ano de 1947 em estilo art-decô, o edifício 
localizado na esquina de duas das principais ruas da época, a XV de Novembro e a Augusto 
Ribas, o Cine Teatro Ópera marca materialmente o inicio da modernidade arquitetônica em 
Ponta Grossa. Foi o primeiro prédio ponta-grossense construído com base no processo de 
verticalização em que muitas cidades brasileiras implantavam nesta época como modelo 
da modernidade. 

O prédio foi construído com seis pavimentos, sendo que o térreo contava com a 
estrutura para um Cine Teatro e o restante dos espaços eram destinados originalmente a 
serem utilizados como residências. Foi também o primeiro prédio da cidade que podia 
contar com uma nova ferramenta da modernidade, o primeiro a possuir um elevador. 

Pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural e Artístico do Paraná temos 
tombados: 

1) Complexo das Estações da Estrada de Ferro (Estação Paraná, construída em 
1894 e a Estação Roxo de Rodrigues – a “Estação Saudade”, construída em 1898, ambas 
tombadas pelo Processo nº. 04/90, Inscrição nº. 100 do ano de 1990): A primeira estação 
ferroviária foi construída com a finalidade de ser utilitária e não apresenta grandes adereços 
significantes. Hoje ela abriga a Casa da Memória, com relativo acervo histórico da cidade. 

A segunda estação, “Roxo de Rodrigues”, ou também chamada de estação “Rio 
Grande – São Paulo”, ou ainda de “Estação Saudade”, é mais expressiva e rica em 
adereços. Possui dois andares com duas alas nos lados, sua frente e saliente com um 
ornamento em cima das portas em forma semicircular posto acima de uma platibanda 
vazada ornada com pedestal em forma de jarra. Possui portas arqueadas de entrada, 
janelas regulares e alas térreas vazadas com arcos ogivais, seu telhado tem quatro caídas, 
ou quatro águas ocultas pelas platibandas. 

                                                           
1  Dados encontrados no site da Casa da Memória/imóveis tombados.  

2  Dados encontrados no site da Casa da Memória/imóveis tombados. 
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2) Edifício da Praça Floriano Peixoto – PROEX (construído em 1906, tombado 
em 1990, em processo nº. 15/90, Inscrição nº. 106): Atualmente ocupado pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para programas de extensão. Foi construído em 1906 
por Guilherme Neuman, imigrante de origem alemã, o qual ali instalou seu comércio de 
ferragens, que fechou em 1933. 

A partir disso, essa construção serviu como serviços de telégrafos e farmácia, 
faculdade de Odontologia, departamento de Estrada e Rodagem e depois foi doado à 
Universidade. A arquitetura do prédio tem dois pavimentos e destaca-se a presença de 
platibandas abalaustradas que escondem a cobertura de telhas francesas. Na fachada os 
ressaltos bastante apurados feito à massa merecem destaque. 

3) Mansão Vila Hilda (construída  na década de 1920 e tombada pelo Processo 
nº. 03/90, Inscrição nº. 99): Construída na década de 1920, por Antônio Thielen. Se 
encontra na rua Júlia Vanderley, 936, e atualmente pertence a Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa. É dividida em três níveis: o porão, o pavimento principal e os torreões. 

Sua arquitetura eclética faz um jogo de reentranciais e saliências. O porão é 
revestido externamente a bossagem, o pavimento principal é revestido com aplicações de 
massa em alto-relevo reproduzindo formas de flores, e os torreões são revestidos de telhas 
francesas com a presença de um mirante. 

4) Edifício do Antigo Fórum (Museu Campos Gerais, inaugurado em 1928 
abrigando o Fórum até o ano de 1982, tombado pelo Processo nº. 14/90, Inscrição nº. 105 
de 1990): Começou a ser construído em 1924, mas teve seu término em 1928 quando 
passou a abrigar o Fórum de Ponta Grossa, e ali ficou até o ano de 1982. A partir dessa 
data, o prédio abrigou o Museu Campos Gerais, com a doação do acervo do departamento 
de História para a UEPG. 

Com fatos relevantes a serem destacados na história do prédio estão: o nome 
de seus criadores, sendo que o projeto foi de autoria de Angelo Lopes, e a construção de 
Paulo Ferreira do Valle, a carpintaria de Roberto Amádio e o acabamento externo das 
fachadas dos mestres Rodolpho Roedel e os irmãos Max e Alberto Wosgrau. 

Seu estilo é eclético, sendo o primeiro pavimento trabalhado em arcos, tem uma 
grande porta vazada em ferro. Além do prédio ser um patrimônio de nosso município, 
guarda a memória vinculada aos Campos Gerais, sendo este trabalho desenvolvido pela 
UEPG. 

5) Colégio Regente Feijó (datado de 1927, tombado em 1990 pelo Processo nº. 
13/90, Inscrição nº. 104): Situado na Praça Barão do Rio Branco, é propriedade do Governo 
e consolidou-se na memória princesina como marca de desenvolvimento de nossa história.  

Sua arquitetura se destaca na imponência da praça, sendo construído em dois 
pavimentos e também é marcado pelo ecletismo do período em que foi edificado, chegando 
a ocupar todo o quarteirão. 

No espaço térreo encontramos janelas de vergas levemente arqueadas, a 
fachada é revestida de bossagem e repete a sequência de cobertura do pavimento superior 
que, arrematado por platibandas, remete a uma sequência de janelas retangulares com 
ornatos em massa, sob e sobre os vãos, demonstrando um modelo clássico. 
 
AS FACHADAS ARQUITETÔNICAS 
 

Vale ressaltar ainda que devido a diversidade étnica que se instalou em nossa 
cidade, temos uma imensa variedade de estilos arquitetônicos que identificam os traços 
culturais de nosso povo, principalmente encontrados nas edificações mais antigas, onde os 
arquitetos respeitavam o estilo dominante das construções na cidade, entendendo-a como 
um espaço coletivo. 

Salientamos também na criação de leis que valorizam as fachadas presentes 
nas principais ruas como a Vicente Machado e o Calçadão da Coronel Cláudio. Estudando 
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e conhecendo nossa história, descobriremos seus patrimônios edificados legando às 
futuras gerações o acesso dos mesmos.      

Sabemos que a preservação dos patrimônios ajuda a resguardar nossa 
identidade cultural, e que isso também está voltado ao nosso direito de garantir a cidadania 
de nosso povo. A educação patrimonial está voltada ao despertar da consciência 
preservacionista valorizando os bens materiais e imateriais de toda a sociedade.  

Uller, Carbonar e Uller (2001, p. 26) relatam ainda que:  
 

Pelo fato da cultura estar muito ligada à vida em sociedade, ela reflete muito do 
processo social, da construção histórica, das lutas e das conquistas e derrotas. (…) 
ela traduz produtos, povos, estilos e épocas, dados fundamentais para a 
compreensão das sociedades contemporâneas. (ULLER, CARBONAR e ULLER, 
2001, p. 26). 

 
A cultura pode ser social (é criada, aprendida, acumulada e transmitida pelos 

elementos de um grupo enquanto sociedade), é seletiva (incluindo padrões 
comportamentais), é explícita e manifesta (através de ações e movimentos inclusos nos 
hábitos, práticas, aptidões) e implícita ou não manifesta (por estarem muitas vezes oculta 
no inconsciente das pessoas). Ela provoca mudanças, ou seja, inovações. Pode levar a 
uma integração através da aceitação, ou então pode eliminar, excluir. 

Quando nos referimos à cultura, pensamos também em patrimônio. Todos 
somos responsáveis pela destruição ou preservação de nossos bens patrimoniais, porém, 
só é capaz de entender essa diferença aquele que estiver disposto a parar para refletir de 
forma consciente e se colocando como principal agente de transformação.  

A cidade sofre transformações, não é um bem imóvel, mas dinâmico, que 
constantemente se altera. E nesse processo de transformação, como afirma Lyra (1984, p. 
16)  “as casas, os objetos arquitetônicos são as palavras que a História vai deixando na 
cidade”. 

Sendo assim, preservar essas marcas históricas é papel de cada um de nós, 
para que não venhamos a cometer o mesmo erro como o da demolição de nossa antiga 
Catedral e da Cervejaria Adriática, utilizando como discurso o progresso e a modernidade 
de nossa cidade. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Educação Patrimonial aliada as Leis que a regem deve ser levada ao 
conhecimento de toda a sociedade. Quando a pessoa se reconhece enquanto sujeito 
histórico, mais fácil é ela lutar pela preservação de determinados prédios que tenham 
notoriedade em sua vida. 

Justifico a citação acima com nossas andanças pelas ruas da cidade de Ponta 
Grossa e na observação de seus prédios, de sua história, dos lambrequins ainda presentes 
em alguns casarões demonstrando a vinda de imigrantes por nossas “paragens”. Muita 
coisa mudou, mas ainda podemos encontrar em nossa caminhada muitas casas que ainda 
resistem ao tempo e guardam a memória de sua construção. 

Conhecendo a história de nossa cidade, descobriremos motivações e 
transformações que a permearam até chegar a situação atual. Aqui encontramos o maior 
entroncamento rodoviário, uma rica cultura oriunda da miscigenação das etnias que para 
cá vieram, nossas paisagens naturais são belíssimas, enfim, temos tudo para fazer de 
nossa cidade uma verdadeira “princesa dos Campos Gerais”. 

Como operadores do Direito, não podemos ficar alheios ao descaso com nossos 
patrimônios históricos. Nosso primeiro passo está sendo dado ao levar até a comunidade 
acadêmica a história de alguns prédios tombados e a seu significado às futuras gerações 
para que possamos juntos preservá-las para que os mesmos não se tornem vagas 
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lembranças em nossos corações ou das gerações passadas, fundamentais para nossa 
identidade cultural. 

Feijó (1983, p.8) diz que “(...) são culturais as obras de inteligência ou da 
sensibilidade humana, objetivando interferir na realidade (…) são manifestações culturais 
desde um romântico poema publicado em jornal de bairro até uma concentração punk”. 

Desta forma, é justamente esta diversidade existente entre as pessoas que 
caracterizam os diferentes tipos de cultura e que as valorizam. Quando falamos em cultura, 
nos referimos também aos patrimônios. Todos somos responsáveis pela sua  destruição ou 
preservação, porém, só é capaz de entender essa diferença aquele que estiver disposto a 
parar e refletir conscientemente, se colocando como o principal agente dessa 
transformação. 

Todos os patrimônios (Natural ou Paisagístico; Histórico ou Saber Fazer e o 
Artístico ou os Objetos) independentes de sua categoria, são extremamentes importantes  
e refletem a nossa identidade cultural. Os caminhos para que haja preservação são vários, 
mas destacamos a educação como conscientização da comunidade, e, pelo tombamento 
que cabe ao Estado essa responsabilidade. 

Oriá (1993, p. 266) nos apresenta a necessidade de “propor que o Patrimônio 
Histórico-Cultural seja apropriado enquanto objeto de estudo no ensino de História, a fim e 
desenvolver em nossos alunos a consciência preservacionista da memória histórica, 
enquanto referencial de nossa identidade e construção de cidadania”. 

Sabemos que a preservação da qual falamos não consiste só no tombamento, 
mas que através da educação ela se efetive nos espaços acadêmicos e que realmente se 
efetive com uma consciência coletiva que articule e movimente os interesses relacionados 
a preservação da memória. 

Cabe a cada cidade aprender a ler e a compreender o que a história escreveu e 
ainda está escrevendo, preservando o que está registrado e dar continuidade em sua 
história cotidiana, sem apagar o que foi escrito por nossos antepassados.  

Refletir sobre as cidades como locais de expressão de identidade, como 
“espelho de um povo”, afirmamos que ela é tudo o que expressa a cultura popular e que, 
por ser expressão de uma cultura, ela é dinâmica e se transforma continuamente ao mesmo 
tempo em que se forma de dados acumulados por antigas gerações.  

A preservação das edificações bem como a paisagem urbana no seu conjunto, 
valoriza a cultura local, resgata os valores culturais e possibilita a formatação de um produto 
turístico, sendo que “esse patrimônio histórico, arquitetônico interessa ao turismo urbano, 
pois pode representar uma possibilidade de diversificação da oferta turística do lugar 
(CRUZ, 2002, p.52).  

Assim, este artigo poderá contribuir para despertar o interesse econômico 
utilizando nosso potencial arquitetônico e urbanístico da cidade para incrementar nosso 
atrativo turístico aliado ao patrimônio natural: o Parque estadual de Vila Velha, que foi criado 
em 12/10/1953, pela Lei nº 1.292 e tombado pelo Processo nº 5, inscrição nº 5 do Livro do 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 1966. 

A continuidade da história de uma sociedade se dá na preservação de seus bens 
patrimoniais e o uso desse material é a essência de sua cultura e que transforma esse 
reconhecimento e legado em patrimônio. 

Apesar de Ponta Grossa ter perdido alguns de seus patrimônios por 
desconhecimento de sua importância ou por especulações imobiliárias como a antiga 
Catedral do bispado, a Cervejaria Adriática, a antiga casa Nadal, muitas edificações 
datadas do século XIX e XX ainda podem ser encontradas no centro histórico, bem como 
antigas casas onde encontramos lambrequins no entorno da cidade. Cabe aos cidadãos 
conhecer sua história e zelar por sua preservação. 

A educação é o fio condutor que leva à transformações e conhecer as leis de 
tombamento pode ser o caminho a ser percorrido na busca da preservação de nossos 
patrimônios históricos e salvaguarda de nossa memória histórica. 
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POSSE X PORTE DE ARMA   
 

Henrique Oliveira 
Luiz Rogério Pagano de Lima   

Vanessa Raquel Pinto  
   
RESUMO: Este artigo visa esclarecer a diferença entre posse de arma de fogo e o Porte 
elucidando a distinção entre elas. Será também destacado a Legislação vigente e a lei 
anterior ao estatuto do desarmamento, mostrando os requisitos que eram exigidos na lei 
antiga para que se adquirisse uma arma de fogo legalmente e quais passaram a ser 
exigidos de acordo com a nova lei vigente no país. Também iremos discorrer sobre os 
procedimentos para entrega de arma de fogo e a indenização paga com valores que variam 
se a arma é de uso restrito ou permitido. Outro ponto será a respeito das classes 
privilegiadas com direito ao porte de arma e a possibilidade ou não do porte para 
Advogados. E uma questão que será proposta neste artigo, é a respeito do tema polêmico 
“Mais armas, menos crimes”? “indicando de modo apartidário os pontos favoráveis e 
desfavoráveis”. 
 
PALAVRAS CHAVE: Posse, Porte, Arma de Fogo, Estatuto do Desarmamento. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
No decorrer de toda história do Brasil podemos perceber que existe uma 

divergência através do tema “desarmamento” sendo considerado por muitos um tema 
polêmico, na qual sua regularização passou por algumas mudanças ao decorrer dos anos, 
desde a colônia de Portugal até o Referendo Popular feito para consultar se a população 
era a favor ou não da comercialização de armas de fogo e munição no Brasil.  

Com a Lei 10.826/2003, que é o atual Estatuto do Desarmamento, muito se 
discute, se a atual lei é capaz de suprir as ineficiências deixadas pela antiga Lei 9.437/1997 
- Lei das Armas de fogo, e se ao mesmo tempo condiz com as necessidades da situação 
atual do país. Situação essa em que o país é um dos que tem mais homicídios no mundo, 
gerando comparações com outros países com e sem políticas liberais de armas de fogo.  

Se de um lado a corrente favorável ao desarmamento da população civil justifica 
a não atribuição de armas a todos com a afirmativa de que quanto menos armas em 
circulação, mais vidas serão poupadas. Por outro lado, os adeptos ao armamento da 
população versam justamente o contrário, que se houver mais armas com a população civil 
existirá a chance de se defenderem por si só, diminuindo a criminalidade e evitando assim 
mais mortes. 

Esse trabalho visa, portanto, abranger ambos os lados, favorável e desfavorável 
ao desarmamento da população civil brasileira, fazendo comparações em aspectos 
relevantes com o intuito de melhor esclarecer a realidade em que o Brasil se encontra hoje 
em dia. Através das políticas de armas de fogo impostas juntamente com  comparações 
internacionais e a situação atual do país, tem-se a necessidade de chegar em uma 
conclusão mais clara e eficaz para a população civil e não somente ideologias particulares 
muitas vezes impostas ao cidadão com o intuito de influenciar em sua decisão, no que se 
trata ao seu apoio ou não ao desarmamento. 

 
DIFERENÇA ENTRE PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. 

 
Porte de arma de fogo é o documento, com validade de 1 até 5 anos, 

dependendo o que determina a autoridade concedente, que autoriza o cidadão a portar, 
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transportar e trazer consigo uma arma de fogo, de forma discreta, fora das dependências 
de sua residência ou local de trabalho. 

Posse de arma de fogo ou Registro de arma de fogo é o documento, com 
validade de 5 (cinco) anos, que autoriza o proprietário de arma de fogo a mantê-la 
exclusivamente no interior de sua residência, ou no seu local de trabalho, desde que seja 
sócio ou gerente. 

 
REQUISITOS MINIMOS PARA CONSEGUIR O PORTE DE ARMA DE FOGO. 

 
Para obter o porte de arma de fogo de uso permitido ,o cidadão deve preencher 

os seguintes requisitos :ter idade mínima de 25 anos, apresentar Rg e CPF ,ter endereço 
fixo e comprovante de endereço no seu nome( água, Luz, Telefone, DECLARAÇÃO com 
firma reconhecida do titular da conta ou do proprietário do imóvel, Certidão de Casamento 
ou de Comunhão Estável),declaração escrita da efetiva necessidade, expondo fatos e 
circunstâncias que justifiquem o pedido, principalmente no tocante ao exercício de atividade 
profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, comprovação de idoneidade, 
com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela 
Justiça Federal, Estadual (incluindo Juizados Especiais Criminais), Militar e Eleitoral e de 
não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser 
fornecidas por meios eletrônicos, ter emprego lícito, comprovação de capacidade técnica e 
de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, realizado em prazo não superior 
a 01 ano, que deverá ser atestado por instrutor de armamento e tiro e psicólogo credenciado 
pela Polícia Federal, e ter uma arma devidamente registrada em seu nome .Se 
observarmos , temos uma lei que proíbe o porte de arma de fogo em todo o território 
nacional, é a Lei do estatuto do desarmamento e de acordo com ela , salvo em casos 
excepcionais, quais sejam  que o requerente demonstre a sua efetiva necessidade por 
exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, além de 
atender as demais exigências do art. 10 da Lei 10.826/03.  

Mas em contrapartida há uma lei que concede o porte de arma de fogo a uma 
certa categoria, esta no qual refere-se a lei 10.826 art. 6º, § 5ºserá concedido o porte na 
categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 
(um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis).Más , se 
o caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de 
outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de 
arma de fogo de uso permitido (art. 6º, § 6º da Lei 10.826). 

Mas o que temos que observar é que não basta você ter em posse todos os 
documentos previstos em lei se o requerente não demonstrar sua necessidade por 
exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. O 
conceito do porte de arma de fogo é unilateral, precário e discricionário, sendo que é 
pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, sendo válido apenas com relação à 
arma nele especificada e com a apresentação do documento de identificação do portador. 
Outro detalhe é que se o titular do porte de arma de fogo utiliza-lo para defesa pessoal não 
poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, 
tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros 
locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos de qualquer natureza. 

 
PROCEDIMENTO PARA ENTREGA DE ARMA DE FOGO Á POLÍCIA FEDERAL. 

 
O cidadão pode, a qualquer tempo, entregar uma arma de fogo, registrada ou 

não, na Polícia Federal ,mas para fazê-lo deverá estar atento a alguns procedimentos e 
documentos obrigatórios :Certificado de Registro da Arma de Fogo, no caso de arma 
registrada, guia de trânsito específica para entrega de Arma de Fogo; obtida no site 
www.entreguesuaarma.gov.br.ou nas unidades da Policia Federal, com a guia e a Arma de 

http://www.entreguesuaarma.gov.br/
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Fogo, desmuniciada e embalada, de maneira que não possa ser usada prontamente, e 
utilizando  somente o percurso  autorizado, no momento da entrega da Arma de Fogo o 
agente público cadastrará os dados da arma entregue e gerará um protocolo para 
indenização que será  de R$ 150,00 para armas de uso permitido e R$ 450,00 para armas 
de uso restrito, nos termos dos artigos 31 e 32 da Lei 10.826/03. Nunca se esqueça que 
para transportar a arma de fogo é impreterivelmente estar de posse da guia de trânsito, 
pois caso seja abordado portando uma arma ilegalmente poderá ser preso por porte ilegal 
de arma de fogo que de acordo com o artigo 16 da Lei nº 10.826 de 22 de Dezembro de 
2003, Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, 
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar 
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa. 

 
PORTE DE ARMA DE FOGO PARA ADVOGADOS COMO DIREITO E GARANTIA 
FUNDAMENTAL 

 
A inexistência de subordinação entre advogados, magistrados, promotores e 

procuradores decorre da premissa constitucional do reconhecimento da Advocacia como 
“Função Essencial à Justiça”, da indispensabilidade do advogado à administração da 
Justiça. 

Porém, mesmo atuando com a beligerância, naturalmente decorrente, dos 
conflitos de interesses que não são resolvidos de forma amigável pelas partes envolvidas 
nas discussões judiciais, aos advogados não foi previsto o direito à proteção pessoal e 
legítima defesa efetiva, mediante o uso de arma de fogo, direito este que foi previsto 
expressamente para os membros da Magistratura e do Ministério Público. 

As funções essenciais à Justiça estão elencadas na Constituição Federal, a 
saber: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública. Dentre estas, 
somente ao Ministério Público foi dado o direito ao porte de arma para defesa pessoal. 

Neste trabalho analisa-se o direito à igualdade àqueles que exercem funções 
essenciais à Justiça, especialmente os advogados, pois no caso de aprovação do Projeto 
de Lei 704/2015, este direito ao porte de arma de fogo de defesa também será aplicado aos 
membros da Advocacia e Defensoria Públicas, pois seus integrantes são advogados de 
origem. 

Advogados têm por objeto de trabalho a resolução dos mais diversos conflitos 
de interesses possíveis na vida em sociedade, que não foram passíveis de resolução pelas 
partes interessadas sem a intervenção de terceiros. 

A própria lei prevê que o advogado, no seu ministério privado, presta serviço 
público e exerce função social (Lei 8.906/1994, artigo 2º, parágrafo 1º). Isso significa que a 
atividade exercida pelo advogado é de relevância para toda a sociedade, não interessando 
apenas às partes de um determinado processo ou procedimento. 

A relevância jurídica e social da Advocacia é reconhecida pelos Tribunais, 
especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, como segue os seguintes votos: 

"A CR estabeleceu que o acesso à justiça e o direito de petição são direitos 
fundamentais (art. 5º, XXXIV, a, e XXXV), porém estes não garantem a quem não tenha 
capacidade postulatória litigar em juízo, ou seja, é vedado o exercício do direito de ação 
sem a presença de um advogado, considerado "indispensável à administração da justiça" 
(art. 133 da CR e art. 1º da Lei 8.906/1994), com as ressalvas legais. (...) Incluem-se, ainda, 
no rol das exceções, as ações protocoladas nos juizados especiais cíveis, nas causas de 
valor até vinte salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/1995) e as ações trabalhistas (art. 791 
da CLT), não fazendo parte dessa situação privilegiada a ação popular. 
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[AO 1.531 Agr., voto da rel. min. Carmen Lúcia, j. 3-6-2009, P, DJE de 1º-7-2009.] 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Estatuto da 
Advocacia e a OAB. Dispositivos impugnados pela AMB. (...) O advogado é 
indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser 
dispensada em certos atos jurisdicionais. A imunidade profissional é indispensável 
para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. A 
inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade 
assegurada ao advogado no exercício profissional. A presença de representante da 
OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da 
inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso 
não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. A prisão 
do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique 
provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. A 
administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma 
prerrogativa indelegável do Estado. A sustentação oral pelo advogado, após o voto 
do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto 
processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. A imunidade 
profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a 
autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. O múnus 
constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em 
flagrante e na hipótese de crime inafiançável. O controle das salas especiais para 
advogados é prerrogativa da Administração forense. A incompatibilidade com o 
exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face 
da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. A requisição de 
cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão 
da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do 
Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as 
finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não 
sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo." 
 
[ADI 1.127, rel. p/ o ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2006, P, DJE de 11-6-
2010.] Vide Rcl 19.286 Agr., rel. min. Celso de Mello, j. 24-3-2015, 2ª T, DJE de 2-
6-2015 Vide Rcl 4.535, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 7-5-2007, P, DJ de 15-6-
2007 
"Mandado de injunção. Ajuizamento. Ausência de capacidade postulatória. 
Pressuposto processual subjetivo. Incognoscibilidade da ação injuncional (...). A 
posse da capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo 
referente à parte. Sem que esta titularize o ‘jus postulandi’, torna-se inviável a válida 
constituição da própria relação processual, o que faz incidir a norma inscrita no art. 
267, IV, do CPC, gerando, em consequência, como necessário efeito de ordem 
jurídica, a extinção do processo, sem resolução de mérito. - Ninguém, 
ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem 
compete, nos termos da lei, o exercício do ‘jus postulandi’. O Advogado constitui 
profissional indispensável à administração da Justiça (CF, art. 133), tornando-se 
necessária à sua intervenção na prática de atos que lhe são privativos (Lei nº 
8.906/94, art. 1º). - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos 
de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade 
postulatória. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC, quando o recurso já estiver em 
tramitação no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - O direito de petição 
qualifica-se como prerrogativa de extração constitucional assegurada à 
generalidade das pessoas pela Carta Política (art. 5º, XXXIV, "a"). Traduz direito 
público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, 
contudo, não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe 
de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de 
Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. 
Precedentes." 
 
[MI 772 Agr., Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
24/10/2007, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-
02353-01 PP-00057 RTJ VOL-00216-01 PP-00181 RCJ v. 23, n. 146, 2009, p. 155-
156] 
Ressalta-se que advogados, membros da Magistratura e do Ministério Público estão 
em igualdade no exercício de funções, mas não estão em igualdade legislativa, e 
isso em qualquer causa que justifique o tratamento diferenciado, pois membros da 
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Magistratura e do Ministério Público não usam armas como instrumento de trabalho 
como fazem por exemplo policiais e membros das Forças Armadas. O instrumento 
de trabalho de Magistrados e Membros do Ministério Público é a argumentação, o 
papel e a caneta ou o computador com assinatura digital. Tanto é verdadeira essa 
premissa que as armas das quais possuem porte estas categorias são armas de 
defesa, armas curtas, conceitos que adiante serão abordados, e não armas de 
forças especiais. 
Esta omissão muito se justifica porque na época da publicação da Lei 8.906 o porte 
de armas era concedido com relativa facilidade, mediante o cumprimento de 
requisitos objetivos, diferentemente do que ocorre hoje, pois o Estatuto do 
Desarmamento – Lei 10.826, condiciona o exercício do direito à defesa da vida 
mediante o porte de arma de fogo a requisitos absolutamente subjetivos e 
discricionários, que acaba por cercear o direito de porte de arma por advogados, 
ferindo o direito de igualdade, e, por via reflexa, a própria administração da Justiça. 

 
MAIS ARMAS, MENOS CRIMES? 

 
A muito tempo se discute sobre conveniência ou não da limitação do acesso da 

população, sem antecedentes criminais, a armas de fogo para fins de autodefesa pessoal 
e patrimonial. O infrator da lei realmente não se importa nem mesmo um mínimo que seja 
com a existência ou não de um “Estatuto do Desarmamento”. Por outro lado, a população 
em geral, não envolvida em práticas criminosas, se vê às voltas com toda uma burocracia 
legal para a posse e, especialmente, a autorização do porte legal de uma arma de fogo. 

Ocorre que a questão da liberação à posse e porte legais de arma de fogo não 
se reduz a essa obviedade. Há sérias dúvidas quanto aos efeitos do armamento civil e sua 
possível relação com um aumento de confrontos lesivos e letais em situações do cotidiano, 
bem como uma possível facilitação do acesso dos criminosos a essas armas que estariam 
então de posse da população civil. 

Um argumento utilizado correntemente contra a liberação das armas à 
população diz respeito ao grande número de homicídios que marca as estatísticas criminais 
brasileiras. Em resposta a isso, os defensores da liberação destacam que a estatística crua 
não revela o fato de que a quase totalidade desses homicídios é perpetrada por criminosos 
contumazes com armas ilegais ou por jovens violentos que não teriam acesso às armas 
legalizadas. Acredita-se ser ilusória a percepção de que a mudança na lei tornaria possível 
um maior controle sobre a circulação de armas no país, uma vez, além dos criminosos, 
muitos “cidadãos de bem” também optariam pelo comércio ilegal cujos valores seriam bem 
mais atrativos. 

Outro temor existente é o de que o civil armado, ao tentar resistir a uma 
abordagem de um criminoso, num roubo, por exemplo, venha a se ferir ou mesmo a ser 
morto, aumentando a letalidade já enorme em nosso país e ainda ensejando ao infrator a 
possibilidade de subtração de mais uma arma de fogo e munição. Demais disso, sustenta-
se que armas de fogo são, sobretudo, instrumentos de ataque e não de defesa, o que, ao 
menos em tese, traria mais riscos aos cidadãos armados. 

A presença da arma é ligada à violência perpetrada, mas esta ocorre em 
inúmeros casos de famílias desarmadas também. Focando na presença de armas, não 
constam de registro ou estatísticas os inúmeros casos em que alguém conseguiu evitar a 
invasão de sua casa, um furto, um roubo, porque estava armada, tinha uma arma em casa, 
fez um simples disparo para o alto ou apenas a apontou e o infrator fugiu. Essas pessoas 
normalmente não efetuam registro desses fatos, de modo que os registros existentes 
versam somente sobre casos em que houve violência contra os moradores, 
independentemente de estarem armados. 

Quanto mais atrasada uma sociedade, maior a necessidade de se regulamentar 
tudo através de lei. Infelizmente vivemos em um país onde não se respeita o idoso e nem 
deficientes físicos, um país conhecido pelo “jeitinho”, em que muitos procuram obter 
benefícios em prejuízo de outros. Será que armar uma sociedade repleta de conflitos 
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interpessoais, seja num acidente no trânsito ou em uma discussão entre vizinhos, seria 
prudente? Em um país onde valores éticos e morais não são bem desenvolvidos, é no 
mínimo temerário o armamento da sociedade. Assim sendo, de maneira totalmente 
equivocada, surgem os crimes banais entre vizinhos e parentes com armas de fogo em 
mãos do cidadão comum, como grandes propulsores da mortandade que assola do país, 
quando isso é uma enorme falácia. Outra questão diz respeito a “acidentes domésticos com 
armas de fogo”, os quais são superexpostos midiaticamente, enquanto muitos outros 
acidentes domésticos letais, com muito maior incidência estatística, são desconsiderados. 

 
CLASSES PRIVILEGIDAS COM DIREITO AO PORTE DE ARMA DE FOGO PREVISTO 
EM LEI.  

 
Em 2003, o Brasil adotou  uma norma de que tem por objetivo restringir e 

controlar o acesso a posse e o porte de armas e munições, este Lei foi batizada pela grande 
mídia como Estatuto do Desarmamento ou Lei 10826\03 ,no que  refere ao porte de arma 
de fogo, este, em regra, é proibido no Brasil (art. 6º, caput, da Lei 10.826/03 ).más 
excepcionalmente, a mesma lei prevê dois casos específicos em que se permite o porte de 
arma: porte funcional e porte para defesa pessoal, como se trata de categorias jurídicas 
absolutamente distintas, a fim de não gerar confusão entre espécies jurídicas 
inconfundíveis, o legislador tratou-as em dois diferentes artigos. O porte funcional foi tratado 
no artigo 6º, enquanto o porte para defesa pessoal tem previsão no artigo 10º do Estatuto 
do Desarmamento. 

Repare que o legislador fez questão de distinguir as duas espécies de porte, 
motivo por que não se deve confundir os critérios e os conceitos de uma e outra espécie, 
sob pena, de malferir a vontade da Lei. Tão pouco é dado ao interprete intentar a criação 
de uma terceira espécie, mesclando elementos de ambas. 

Antes de adentrarmos na tipologia seguida pelo legislador para demarcar as 
duas espécies de porte, as quais atraem regras  particulares, já que se revestem de distinta 
natureza jurídica, temos que analisar os princípios aplicáveis ao regramento do porte de 
arma de fogo, pois temos 3 princípios que são comuns a ambas as espécies de porte ,O 
primeiro princípio acerca da matéria porte de arma de fogo é o da sua natureza excepcional 
e restritiva. Poderíamos, assim, falar em princípio da excepcionalidade ou restrição, o qual 
significa que, via de regra, o porte é proibido, este princípio está expresso logo no caput do 
art. 6º do Estatuto, ao proibir, como regra, o porte de arma de fogo em todo o território 
nacional. Outra expressão do princípio em estudo encontra-se no art. 10 do mesmo Códex, 
ao tratar o porte para defesa pessoal como autorização, espécie de ato administrativo 
discricionário e precário, revogável a qualquer tempo, em que prevalece o interesse da 
Administração, não do particular. 

O segundo princípio diz com a finalidade do porte de arma de fogo. Segundo 
esse princípio, o porte de arma de fogo deve atender a determinado fim a que ele se preste. 
Ele está expresso no par. 1º do art. 6º do Estatuto do Desarmamento, quando restringe as 
categorias de pessoas com direito ao porte mesmo fora de serviço. Vale dizer, atendido o 
fim a que se presta o porte, qual seja, o trabalho, fora dele cessa o direito de o cidadão 
portar validamente a arma da instituição. O princípio da finalidade também foi considerado 
pelo legislador ao regulamentar o porte previsto no artigo 6º, IX, do Estatuto do 
Desarmamento. Isso porque, no art. 9º do Estatuto, regulamentado pelo art. 30, § 1º, do 
Decreto 5.123/04, reconheceu-se tal porte de trânsito (isto é, porte para trânsito, para 
transporte do armamento do local de guarda até o local das provas, testes, exposições ou 
treinamentos), sendo que tal direito a porte de trânsito reveste-se da forma (instrumento) 
conhecido como guia de tráfego. A guia de tráfego e a forma de transporte da arma do e 
para o stand foram regulados na Portaria 04/2001 DLOG/EB (Departamento 
Logístico/Exército Brasileiro), sendo que a arma deverá estar descarregada e desmuniciada 
durante o transporte, o que impede o pronto uso do armamento, atendendo à finalidade de 
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transporte, não de uso e acondicionamento em coldre. No mesmo sentido, também atende 
ao princípio da finalidade o art. 26 do Decreto 5.123/04, ao prever que o titular de porte para 
defesa pessoal não pode portar arma ostensivamente, tampouco adentrar locais de 
aglomeração coletiva, por isso que, se o fizesse, sua necessidade de defesa pessoal, 
finalidade para a qual fora autorizado, estaria aquém dos riscos que o porte ostensivo ou 
em local de aglomeração pública poderia causar. 

Um último princípio, igualmente ligado à ideia de restrição ou condicionamento 
do porte e de atendimento à finalidade de defesa, cinge-se à identificação da arma que será 
portada e do titular do direito ao porte. Assim, poderíamos batizá-lo como princípio da 
vinculação do titular do porte à arma a ser portada. 

Tal princípio impõe que aquele a quem se permite portar arma de fogo o faça em 
relação a específicas armas, registradas em seu nome ou no da Instituição a que pertença 
(no caso de policiais, agentes penitenciários, vigilantes e guardas municipais e portuários). 

Quanto ao particular, o porte para defesa pessoal é deferido em relação a uma 
das armas registradas em seu nome no SINARM (art. 10, III, Estatuto do Desarmamento). 
Ao regulamentar o dispositivo, o Dec. 5.123/04 foi ainda mais incisivo, evitando qualquer 
elucubração quanto à possibilidade de porte de mais de uma arma entre as registradas (art. 
24 do Decreto 5.123/04, com a redação dada pelo Decreto 6.715/08). No mesmo sentido, 
a exigência se repete no art. 19 da IN 23/2005 DG/DPF,quanto ao policial, o decreto 
5.123/04, em seu artigo 35-A exige que este porte arma da instituição brasonada, da 
instituição com termo de cautela ou registro caso não for brasonada ou da arma pessoal, 
com o certificado de registro (Artigo 35-A, incluído pelo Decreto nº 6.715, de 2008). 

Vistos os princípios comuns às duas espécies de porte de arma de fogo, 
passemos a analisa-las distintamente. 

O chamado porte funcional nada mais é do que o direito de portar arma de fogo 
em razão das atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego público ocupado ou do 
exercício de determinada atividade. Noutro viés, é o porte para aqueles que usam a arma, 
normalmente, como instrumento de trabalho, haja vista dos riscos eminentes ao exercício 
de determinadas atividades, destacando-se, obviamente, a atividade policial. Outro assim, 
é o porte funcional que atende às necessidades do praticante de tiro desportivo, bem assim 
do cidadão que necessita caçar para sobreviver. 

O porte para defesa pessoal, diferente do porte funcional onde temos a 
prerrogativa do cargo ou emprego , é indispensável ter uma justificativa embasada em 
documentos que será analisada pela polícia federal a qual fica responsável por deferi-lo ou 
não, também tem que  ter o registro de uma arma pois somente será liberado o porte para 
uma arma específica indicada pelo requerente o qual não poderá utiliza-lo para outras 
armas ,outro ponto que tem que se observar é que o exame prático para o porte é mais 
complicado que o exame prático para a posse de arma e caso o requerente tenha o seu 
pedido deferido pela Polícia federal não poderá portar a arma de forma ostensiva sempre 
levando ela velada ou encoberta e não poderá leva-la em lugares onde à aglomeração de 
pessoas como festas, shows, bancos e shopping etc... 

Abaixo, apresentamos a lista das categorias contempladas com o porte de arma 
e a respectiva regulamentação normativa aplicável. Para cada uma delas, há requisitos e 
providências distintas para válido e regular exercício da prerrogativa do porte de arma de 
fogo. 

7.01 - Integrantes das Forças Armadas: Artigo 6º, I, Lei 10.826/03; Artigo 37, 
Decreto 5.123/04; Portaria Normativa 1.369/2004 – Ministério da Defesa; Portaria 01/2006 
Departamento Logístico/Exército Brasileiro – D’LOG; Portaria 21/2009 do Comandante 
Logístico – COLOG; Portaria 197/2009 Departamento-Geral Pessoal – DGP; Portaria 
208/2011 Comandante do Exército – CMT EX; Portaria 88/2011 Departamento-Geral 
Pessoal – DGP. 

7.02 - Integrantes das Guardas Municipais: artigo 6º, III e IV, e parágrafo 3º, Lei 
10.826/03; artigos 40 a 44 do Decreto no. 5.123/04; artigos 21 e 22 da Instrução Normativa 
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(Diretor Geral do Departamento de Policia Federal) DG/DPF nº 23/2005; e Portaria 365/06 
DG/DPF. 

7.03 - Integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da 
Constituição Federal: Art. 6º, II, e parágrafo 1º, Lei 10.826/03; Artigos, 35, 35-A e 36 do 
Decreto 5.123/06; Instrução Normativa – IN 23/2005; Decreto 98.380/89 (específico para 
policial federal); A arma pessoal do policial federal poderá ser de calibre permitido ou até 
duas armas de calibre restrito 9mm, .40, 357 ou 45, conforme artigo 2º da Portaria 20/2005 
Departamento Logístico/Exército Brasileiro –  D’log Exército. A arma pessoal do policial 
civil, ferroviário e rodoviário federal, policial e bombeiro militar poderá ser de calibre 
permitido ou até duas armas de calibre restrito .40, 357 ou 45, conforme Portaria 1042/2012 
do Comandante do Exército – CMT EX. 

7.04 - Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os 
agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República: artigo 6º, V, e parágrafo 1º e 2º, Lei 10.826/03; e Portaria 
621/2009 do Comandante do Exército – CMT/EX; 

7.05 - Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os 
integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias: artigo 6º, VI, e parágrafo 2º, 
Lei 10.826/03 (atente-se que o parágrafo 1º-A foi revogado); artigos 34, parágrafo 4º e 5º, 
e 36, Decreto 5.123/04; artigo 24 e seguintes, IN 23/2005 DG/DPF da Instrução Normativa 
(Diretor Geral do Departamento de Policia Federal); Lei 8630/93, art. 33, § 1º, IX; Portaria 
121/09 Secretária Especial de Portos. 

7.06 - Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, IV, e no artigo 
52, XIII, da Constituição Federal: artigo 6º, VI, e parágrafo 1º e 2º, Lei 10.826/03; Portaria 
01/2010 do Comandante Logístico/Exército Brasileiro – COLOG/EB. 

7.07 - As empresas de segurança privada e de transporte de valores 
constituídas, nos termos desta Lei: Art. 19, L 7.102/83; Decreto 89.056/83; Portaria 
387/2006-DG/DPF da Instrução Normativa (Diretor Geral do Departamento de Policia 
Federal); 

7.08 - Integrantes de Entidades de Desporto Legalmente Constituídas, cujas 
atividades demandem arma de fogo, na forma do regulamento da Lei 10.826/03 (Decreto 
5.123/04), observada a legislação ambiental: Artigo 6º, IX e artigo 9º do Estatuto do 
Desarmamento, regulamentados pela Portaria 04/2001 D’Log/EB (Departamento 
Logístico/Exército Brasileiro); 

7.09 - Integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário: Artigo 6º, X, e 
parágrafo 2º da Lei 10.826/03, redação dada pela Lei 11.118/2005; Portaria RFB 451/2010 
e 452/2010; Artigo 34 do Decreto 5.123/04; Portaria MTE 916 de 10/05/2011; 

7.10 - Técnicos de Segurança do Banco Central: artigo 5º, IX, da Lei 9.650/98, 
na forma disciplinada pelo DPF (conforme §§ 1º e 2º do mesmo art. 5º, da Lei 9.650/98); 

7.11 - Agentes de Segurança de Dignitários Estrangeiros: Art. 9º, L 10.826/2003; 
Artigo 29, Decreto 5.123/2004; 

7.12 - Caçador de Subsistência: Artigo 6º, § 5º, Lei 10.826/05; Artigo 27 do 
Decreto 5.123/04; Artigo 18, b, IN 23/2005 DG/DPF; 

7.13 - Juízes e promotores: Artigo 18, e, LC 75/93; Artigo 42 da Lei 8.625/93; 
Artigo 33, V, LC 35/79; 

7.14 - Servidores do judiciário e do Ministério Público: Lei 12.694/2012 inseriu o 
inciso XI ao artigo 6º e o artigo 7º-A no Estatuto do Desarmamento; normas a serem 
expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

7.15 - Agentes de Fiscalização Ambiental: Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 
1965, artigo 24 (Código Florestal); e Lei n°. 5.197, de 3 de janeiro de 1967, artigo 26 (Código 
de Caça); e Decreto-Lei nº. 221, de 28 de fevereiro de 1967, artigo 53 (Código de Pesca); 
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7.16 - Porte para defesa pessoal: Artigo 10 e seguintes da Lei 10.826/03; artigo 
22 e seguintes do Decreto 5.123/04; Artigo 16 e seguintes da IN 23/2005 DG/DPF. 

 
ESTATUTO DO DESARMAMENTO 

 
No Brasil, o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal que entrou em vigor no 

dia seguinte à sanção do então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 23 de dezembro 
de 2003.Trata-se da Lei 10826 de 23 de dezembro de 2003, regulamentada pelo decreto 
5123 de 1º de julho de 2004 e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, que 
"dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição (...)". 

O governo promoveu um referendo popular no ano de 2005 para saber se a 
população concordaria com o artigo 35 do estatuto, que tratava sobre a proibição da venda 
de arma de fogo e munição em todo o território nacional. O artigo foi rejeitado com 63,94% 
dos votos "NÃO" contra 36,06% dos votos "SIM". 

A lei proíbe o porte de armas por civis, com exceção para os casos onde haja 
necessidade comprovada; nesses casos, haverá uma duração previamente determinada e 
sujeita o indivíduo à demonstração de sua necessidade em portá-la, com efetuação de 
registro e porte junto à Polícia Federal (Sinarm), para armas de uso permitido, ou ao 
Comando do Exército (Sigma), para armas de uso restrito, e pagar as taxas, que foram 
aumentadas. Um exemplo dessas situações são as pessoas que moram em locais isolados, 
que podem requerer autorização para porte de armas para se defenderem. O porte pode 
ser cassado a qualquer momento, principalmente se o portador for abordado com sua arma 
em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas ou medicamentos que provoquem 
alteração do desempenho intelectual ou motor. 

 
MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO 

 
Somente poderão portar arma de fogo os responsáveis pela garantia da 

segurança pública, integrantes das Forças Armadas, policiais civis, militares, federais e 
rodoviários federais, agentes de inteligência, agentes e guardas prisionais, auditores fiscais 
e os agentes de segurança privada quando em serviço. Já os civis, mediante ou não a 
concessão do porte de arma de fogo, só podem comprar agora os maiores de 25 anos, e 
não menores de 21 anos, devido a estatísticas que sugerem grande número de 
perpetradores e vítimas de mortes ocorridas com jovens entre 17 e 24 anos. 

Quanto à legislação penal decorrente do comércio ilegal e o tráfico internacional 
de armas de fogo, foram previstas penas mais específicas para essas condutas, até então 
especificadas como contrabando e descaminho. As penas para ambos os casos são de 
reclusão de quatro a oito anos e multa. Se a arma, acessório ou munição comercializada 
ilegalmente for de uso proibido ou restrito, a pena é aumentada da metade. Se o crime for 
cometido por integrante dos órgãos militares, policiais, agentes, guardas prisionais, 
segurança privada e de transporte de valores, ou por entidades desportistas, a pena 
também será aumentada da metade. Se a arma de fogo for de uso restrito, os crimes de 
posse ou porte ilegal, o comércio ilegal e o tráfico internacional são insuscetíveis de 
liberdade provisória, ou seja, o acusado não poderá responder ao processo em liberdade, 
considerando-se crime inafiançável. Só poderão pagar fiança aqueles que portarem arma 
de fogo de uso permitido e registrado em seu nome. 

Conquanto que as armas sejam registradas, o proprietário poderá entregá-la a 
qualquer tempo e o Estado irá indenizar seus proprietários. Este tem o prazo de três anos 
para a renovação do registro. Foi extinto o prazo para os usuários de armas de fogo sem 
registro após a Campanha do Desarmamento. 

Dessa forma, a aquisição de armas por particulares (civis) manteve-se permitida 
no Brasil, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 

a) Possuir idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos; 
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b) Possuir ocupação licita e residência certa; 
c) Comprovar idoneidade por meio de apresentação de certidões negativas de 

antecedentes criminais, certidões negativas de distribuição de processos criminais e não 
estar "respondendo a inquérito policial"; 

d) Apresentar capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma 
de fogo, atestados por profissionais credenciados pela Polícia Federal; 

e) Declarar efetiva necessidade; 
f) Proceder ao pagamento da respectiva taxa  
O termo empregado pelo artigo 4º, inciso I, do Estatuto do desarmamento, 

relativamente ao termo "respondendo inquérito policial" foi uma grave impropriedade 
legislativa, uma vez que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo que, segundo 
doutrinas e jurisprudências atuais, não garante ao investigado o direito ao contraditório e 
ampla defesa, inexistindo, na Lei Processual Penal, qualquer dispositivo que determine 
quando uma pessoa passa a "responder" ao inquérito policial, que, não raro, se desenvolve 
sem a ciência do investigado. 

Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são afiançáveis, seja pela 
autoridade judicial ou policial. 

  
DA AQUISIÇÃO DA ARMA DE FOGO 

 
A aquisição de armas de fogo em território nacional é permitida nas seguintes 

hipóteses, satisfeitas as exigências da lei: 
Por pessoas físicas: 
Mediante declaração de efetiva necessidade: nos termo do já citado Art. 4º. 

Apesar de a lei falar em declaração e não em comprovação a Instrução normativa nº23 de 
2005 DG/PF fala em demonstrar fatos e circunstâncias na declaração de efetiva 
necessidade 

-Pessoas autorizadas ao porte citadas no Art. 6º: embora não tenha havido a 
proibição do comércio de armas, nos termos do Art. 36, as entidades que mesmo com a 
proibição poderiam continuar a adquirir armas por certo que continuam a poder adquirir 
armas, como aliás ocorreu antes do referendo. O artigo fala em entidades, mas isso inclui 
as seguintes pessoas físicas: 

-Magistrados e membros do ministério público, por terem tal direito em lei própria, 
conforme o caput do Art. 6º 

-Integrantes da Forças Armadas, nos termos do regulamento da lei (Decreto nº 
5123 de 1º de julho de 2004), conforme o parágrafo 1º do próprio artigo 6º 

-Integrantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civis e Militares, e dos 
Bombeiros Militares. Caso existisse a Polícia ferroviária Federal seus integrantes também 
poderiam portar armas. Nestes casos o porte é nos termos do regulamento 

-Integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios 
com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no 
regulamento desta Lei 

-Integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 
(cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço, nos 
termos do regulamento da lei 

-Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do 
Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, nos termos do regulamento da lei 

-Integrantes das polícias legislativas da Câmara e do Senado Federal, nos 
termos do regulamento 

-Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os 
integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias, nos termos do parágrafo 1º-B, 
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do próprio artigo integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário 

Obs. 1:Em algumas dessas hipóteses a aquisição é condicionada a algumas 
exigências. 

Obs. 2: O artigo 6º fala em membros de entidade de desporto legalmente 
constituídas e em caçadores de subsistência, mas nesses casos há regras mais específicas 
que serão tratadas posteriormente. 

Obs. 3: Membros das forças armadas tem lei própria, porém o Estatuto do 
Desarmamento ainda assim estabeleceu normas para tais pessoas. 

Para colecionadores: É necessário ter registro no Exército Brasileiro, nos termos 
do Art. 24, o chamado Certificado de Registro (CR), e ter a atividade de colecionamento 
apostilada.  

Para atiradores: Os atiradores também precisam ter registro no Exército, possuir 
CR, nos termos do Art. 24, e ser vinculado a uma entidade de prática de tiro, mesmo que 
com a rejeição do Art. 36 em Referendo, a lei não exige ser membro de entidade de 
desporto. 

Para caçadores: A situação dos caçadores é bastante parecida com a dos 
atiradores, é também necessário ser registrado no exército, possuir CR, e é necessário ser 
membro de uma entidade de caça mesmo que o Art. 24 não o exija. 

Para caçadores de subsistência: ao contrário dos demais caçadores, os 
caçadores de subsistência têm seu registro e porte de arma emitidos pela polícia federal, e 
não são membros de qualquer entidade, a aquisição nestes casos é permitida para 
residentes em área rural que comprovem depender do emprego de arma de fogo para 
prover sua subsistência alimentar familiar poder, desde que declarem efetiva necessidade. 
Cada caçador de subsistência poderá ter apenas uma arma de uso permitido, de tiro 
simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 
(dezesseis), tal arma tem poder de fogo insuficiente para se caçar um javali, espécie cuja 
caça é autorizada. 

  
POR PESSOAS JURÍDICAS 

 
O Estatuto do Desarmamento pouco fala de pessoas jurídicas, e quando o faz 

não o faz de maneira clara. Na parte em que há referência ao porte são citadas as empresas 
de segurança e os tribunais e ministérios públicos que tenham guarda própria, também se 
cita que membros de determinadas entidades poderão portar arma, nesse sentido a própria 
entidade é citada no artigo. Nesse caso o porte dá direito à aquisição, conforme o Art. 36, 
mesmo que a proibição do comércio tenha sido rejeitada em referendo. Ademais o decreto 
5123 de 2004 cita expressamente a aquisição de armas por determinados órgãos e 
entidades, tanto em seu Art. 1º quanto no Art. 2º 

No caso dos comandos militares há também uma referência a eles no parágrafo 
único do art. 27, que os autoriza a adquirir armas de calibre restrito, porém também lhes é 
permitida a aquisição de armas de calibre permitido. 

A aquisição de arma de fogo é autorizada para as seguintes pessoas jurídicas: 
Empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos 

termos do Estatuto do desarmamento 
Tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os 

Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus 
quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na 
forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

As Forças Armadas 
As Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civis e Militares, e os Bombeiros 

Militares, caso existisse a Polícia Ferroviária Federal também poderia adquirir armas. 
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As guardas municipais de municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes 

A Agência Brasileira de Inteligência e Departamento de Segurança do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República 

As polícias legislativas da Câmara e do Senado Federal 
As guardas prisionais e portuárias 
A entidades de tiro e/ou de caça 
colecionadores pessoas jurídica: Mesmo a lei falando apenas em 

colecionadores, sem especificar se estão incluídas pessoas jurídicas o Exército Brasileiro 
autoriza a aquisição de armas por pessoas jurídicas que sejam colecionadores 

Representações diplomáticas 
Lojas de armas. 

 
CRÍTICAS 

 
O total de assassinatos no Brasil superou os 50 mil em 2012, o que equivale a 

30% de todos os homicídios da América Latina e do Caribe e, a 10% dos homicídios 
registrados em todo o mundo naquele mesmo período.  

  A Campanha do Desarmamento, cujo objetivo é desarmar a sociedade, é 
apontada, por apoiadores ao porte de arma, como ineficaz pois, segundo seus opositores 
e críticos, desarma os cidadãos, mas não consegue desarmar os criminosos; elevando, 
portanto, o índice de crimes violentos. Denúncias apuradas revelam que, em algumas 
ocasiões, armas entregues por cidadãos nas campanhas de desarmamento, que deveriam 
ser destruídas, foram desviadas indo parar em mãos criminosas. Constantemente, fábricas 
clandestinas de armas de fogo, para uso criminoso, são descobertas em várias cidades do 
país.  

Grupos que defendem o direito dos cidadãos possuírem armas de fogo para 
legítima defesa, como o Movimento Viva Brasil, presidido por Bene Barbosa e o Instituto de 
Defesa, apontam o desarmamento da sociedade como uma das causas do aumento nos 
índices de crimes violentos e assassinatos já que, ao agredirem os cidadãos, os criminosos 
o fazem com a certeza de que estes estarão indefesos. Tais grupos também defendem a 
revogação total do Estatuto do Desarmamento, argumentando que, ao insistir em mantê-
lo, o governo desrespeita a decisão tomada pela maioria no referendo de 2005. O Projeto 
de Lei 3722 de 2012 determina a revogação completa do Estatuto do Desarmamento.  

 
CONCLUSÃO 

 
É inegável que o projeto de liberação do porte de armas está se tornando um 

verdadeiro cabo de guerra. De um lado há aqueles que consideram esse projeto um avanço 
para a sociedade, pois devolve ao cidadão o direito de legítima defesa. Em contrapartida, 
os que apoiam o desarmamento afirmam que quanto mais armas, maiores as possibilidades 
de ocorrer um assassinato. 

Na sociedade atual, a maioria das pessoas anda pelas ruas em alerta, com medo 
de serem assaltadas, rendidas por bandidos ou expostas a situações de risco a qualquer 
momento. Nesse cenário, segundo os opositores do desarmamento, o porte de arma torna-
se imprescindível, pois garante ao cidadão o direito de se defender e anula as diferenças 
de força e tamanho entre o atacante e a vítima. Além disso, os defensores do porte de arma 
apostam que a liberação irá diminuir a criminalidade. Isso porque os criminosos terão receio 
da vítima estar armada e reagir ao crime. 

Entretanto os defensores do desarmamento afirmam que o porte de arma 
potencializará as mortes por brigas domésticas, no trânsito e por motivos fúteis.  
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CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA, DIREITO A LIBERDADE DE IMPRENSA 
E DEMOCRACIA, CASO LULA  

 
Guillermo Gallardo Lagos ggallardo@hotmail.com 

 
 

RESUMO: O seguinte artigo tem por finalidade analisar a intenção de entrevistar ao Ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se pode-se apelar a liberdade de informar e a 
liberdade de imprensa, para entrevistar um réu que cumpre pena de cárcere, por 
condenação em segunda instancia, e que poderia influenciar de alguma forma o resultado 
das eleições? Quais são os argumentos a favor e contra esta entrevista informados pelos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto para permitir como para proibir tal entrevista?. 
Como objetivo geral, será analisar o direito a informar dos meios de comunicação, neste 
caso escrito através de uma entrevista a um preso condenado em segunda instancia por 
tribunal colegiado. Como objetivos específicos verificar-se-á o direito do réu a emitir 
entrevistas, o direito do jornal de realizar a entrevista, o direito do público a ser informado. 
Os resultados da pesquisa levam a entender que os argumentos contra a realização da 
entrevista tem um peso maior que o direito a liberdade de imprensa e que não pode ser 
autorizada a entrevista ao Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
PALAVRAS CHAVE: Liberdade de expressão e imprensa, direito a saber. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Hoje em dia vive-se a era das comunicações, em alta velocidade, sendo possível 

através das redes sociais, ficar sabendo de notícias quase que em tempo real, e onde 
muitos meios de comunicação utilizam de forma bidirecional as informações geradas pelos 
usuários de redes sociais, para atualizar as suas notícias, e estes mesmos usuários ficam 
informados das notícias emitidas pelos meios de comunicação, gerando um sistema ganha-
ganha entre meios e público em geral. 

Frente a este cenário, fica quase impossível pensar em algum tipo de restrição 
as informações por parte do Estado a um público cada vez mais informado. 

A operação lava jato, não fico alheia a esta grande avalanche de informações 
durante os últimos três anos, e menos ainda com a transmissão ao vivo da prisão do ex-
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, por crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, no caso do Triplex de Guarujá, na 22ª etapa da operação Lava Jato. A partir do 
dia 7 de abril de 2018 ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, condenação 
realizada em segunda instancia pelo TRF-4 Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

Visto a importância do personagem em questão, sua prisão por condenação em 
segunda instancia, fato também relevante por sim só, já que o entendimento até esse 
momento era que só poderia existir prisão quando o processo fosse transitado em julgado, 
Art 5º, LVII CF/88, após as deliberações do STF (supremo tribunal federal) que muda o 
entendimento ao respeito disso, a midia não deixou de informar um minuto sequer da sua 
prisão. 

Quando tudo aparentava certa tranquilidade, surge o fato novo de que o agora, 
réu em prisão insiste em ser candidato a presidência da República, sometendo ao STF a 
vários recursos que permitissem a sua candidatura, sabendo-se que pelo fato de cair baixo 
a influência da Lei da ficha Limpa (lei complementar 135/2010), não poderia levar adiante 
tal candidatura, mudando-se então para o atual candidato Fernando Haddad (PT), que até 
este momento aparecia como um porta-voz da candidatura do agora ex-presidente, que 
continua sendo o maior líder do partido dos Trabalhadores-PT. 

Neste cenário, o jornal Folha da Manhã, solicita ao STF autorização para poder 
entrevistar ao ex-presidente Lula da Silva, sendo outorgada em primeira instancia pelo 
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Ministro Lewandowski, e que surge a problemática deste artigo, pode-se apelar a liberdade 
de informar e a liberdade de imprensa, para entrevistar um réu que cumpre pena de cárcere, 
por condenação em segunda instancia, e que poderia influenciar de alguma forma o 
resultado das eleições? Quais são os argumentos a favor e contra esta entrevista 
informados pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto para permitir como para 
proibir tal entrevista? 

Como objetivo geral, será analisar o direito a informar dos meios de 
comunicação, neste caso escrito através de uma entrevista a um preso condenado em 
segunda instancia por tribunal colegiado. 

Como objetivos específicos verificar-se-á o direito do réu a emitir entrevistas, o 
direito do jornal de realizar a entrevista, o direito do público a ser informado 

A justificativa jurídica deste artigo, tem relação com a tutela dos direitos de 
informação, e do Estado de não permitir uma influência negativa nas eleições presidenciais. 
Também verificar em face do direito à informação, se é licito realizar a entrevista ao ex-
presidente condenado. 

A justificativa social seria a de determinar uma possível desinformação do 
público em relação ao maior líder do partido PT, que atualmente se encontra privado de 
liberdade.  

O material utilizado na pesquisa corresponde às legislações específicas 
aplicadas na área dos direitos fundamentais, a leitura das liminares que outorgam e rejeitam 
a solicitação da entrevista. Assim, trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa, 
desenvolvida a partir do método dedutivo. Como técnicas de pesquisa, utilizou-se da 
pesquisa bibliográfica e documental, como também dados de legislação estrangeira de 
situação similar. 

 
BASES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO A LIBERDADE DE IMPRENSA 

 
Neste artigo serão analisados os direitos constitucionais de liberdade de 

expressão e imprensa, através da análise das bases constitucionais que garantem estes 
direitos face ao processo de solicitação de entrevista ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, ou qualquer outro réu, que solicite o mesmo direito. 

O título II, chamado dos direitos e garantias fundamentais, no seu capitulo I, dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, aparece em primeiro lugar no seu Art. 5º IV, é livre 
a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. (CF,1998). 

Isto quer dizer que qualquer pessoa tem o direito a manifestação do seu 
pensamento, sem restrição por parte do Estado ou qualquer de seus órgãos, já que 
constituiria Censura, e a volta a capítulos sombrios da ditadura. 

Sem embargo, a pergunta é se isto se aplica a pessoas privadas de liberdade, 
em cumprimento de penas, e sometidas ao regime especial de suprimento de direitos, como 
por exemplo o direito de ir e vir. 

No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poder-se-ia pensar ainda 
mais na necessidade do eleitorado do seu partido de ouvir as suas opiniões, ou no caso 
contrário como isto poderia afetar o normal curso de eleições presidenciais. Segundo o 
Ministro Ricardo Lewandowski, este direito não pode ser negado baixo nenhuma 
circunstância, assim expressado no seu entendimento Reclamação 32.035 Paraná, na qual 
expressa: 

 
O STF, em inúmeros precedentes, mesmo antes do julgamento da ADPF 130/DF, 
já garantiu o direito de pessoas custodiadas pelo Estado, nacionais e estrangeiros, 
de concederem entrevistas a veículos de imprensa, sendo considerado tal ato como 
uma das formas do exercício da autodefesa. Confira-se:  
Ext 906-ED-ED/República da Coreia, Rel. Min. Marco Aurélio; 
Ext 1.008/Colômbia, Rel. Min. Gilmar Mendes; 
Pet 2.681/Argentina, Rel. Min. Sydney Sanches; 
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Ext 785 terceira/México, Rel.Min. Néri da Silveira. (Reclamação 32.035, 2018) 

 
E também foi concedido em casos famosos, como os citados a seguir: 

 
Ex-Senador, Luiz Estevão, concedeu entrevista ao “SBT Repórter” em 28/5/2017;  
Suzane Von Richthofen concedeu entrevista ao programa “Fantástico” da TV Globo 
em abril de 2006; 
Luiz Fernando da Costa (Fernandinho Beira-Mar) concedeu entrevista ao “Conexão 
Repórter” do SBT em 28/8/2016; 
Márcio dos Santos Nepomuceno (Marcinho VP) concedeu entrevista ao 
“Domingo Espetacular” da TV Record em 8/4/2018; 
Gloria Trevi concedeu entrevista ao “Fantástico” da TV Globo em 4/11/2001, 
(Reclamação 32.035,2018) 

 
E do ponto de vista do meio de comunicação que tem por dever informar ao seu 

público, e este a ser informado como parte do processo democrático. A constituição garante 
no seu Art. 5º IX- é livre expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença. (CF,1988). Neste caso a 
Empresa Folha da Manhã e a jornalista Sra, Mônica Bergamo, alegam seu direito a não 
censura, solicitando ao tribunal FEDERAL DA 12ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, tendo 
seu pedido indeferido. 

O exercício profissional jornalístico também está assegurado no Art. 5º XIV – é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. (CF,1988) 

E finalmente, no capítulo V, da comunicação social, o Art. 220 caput e § 2º, da 
constituição federal traz a seguir: 

A manifestação do pensamento, a criação, à expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição. (CF,1988) 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
(CF,1988). 

Segundo o entendimento do Ministro Lewandowski, “[a] decisão que indeferiu o 
pedido de entrevista das reclamantes constitui inegável ato de censura, violando a 
Constituição Federal (artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220) e os princípios estabelecidos 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, que asseguram o acesso da 
jornalista à fonte da informação”, (Reclamação 32.035, 2018)  

Analisa-se agora o estabelecido no ADPF 130 (Arguição de descumprimento de 
principio fundamental), nesta ADPF, se estabeleceu a garantia aos conceitos de não 
censura, liberdade de informação e por último a estreita relação entre Democracia e 
imprensa que será analisado no seguinte ponto. 

A não censura, já estabelecido como um direito constitucional elencado no Art. 
5º IX, bem a ser ratificado nesta ADPF 130: 

 
“O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação 
jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um 
direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, 
assim como do mais evoluído estado de civilização” (ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres 
Britto). Grifo nosso 

 
Visto os preceitos constitucionais, pode-se asseverar que a constituição cidadã, 

garante, tanto o direito da imprensa, como o direito da opinião pública a ser informada, de 
fatos relevantes, que não pode existir um viés político nem de nenhum tipo que permita a 
censura. Dito isto, analisa-se os argumentos contrários a esta reclamação 35.035. 
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BASES LEGAIS PARA NEGAR A ENTREVISTA 
 
Em 30 de julho 2018, a Empresa Folha da Manhã e Mônica Bergamo 

apresentaram perante a 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, nos autos da Execução 
Provisória n° 5014411-33.2018.4.04.7000, pedido para realização de entrevista jornalística 
com o ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra preso na 
carceragem da Polícia Federal em Curitiba/PR. O ex-Presidente concordou expressamente 
com o pedido de entrevista. Este pedido foi negado pela Magistrado da 12ª Vara, alegando 
os seguintes argumentos: 

Art. 41, XV, da lei de execução penal: contato com o mundo exterior por meio de 
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam 
a moral e os bons costumes. (Lei  7.210/1984). 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. (Lei 
7.210/1984) 

Isto quer dizer que os direitos do preso, podem ser restringidos, e não ampliados, 
assim neste entendimento o fato de dar entrevista, seria uma ampliação dos direitos do réu. 

Um segundo argumento e que o contato do preso com o mundo exterior não é 
total e absoluto, como não é seu direito à liberdade de manifestação, seja quanto aos meios 
de expressão, seja quanto ao seu conteúdo. (Execução Provisória n° 5014411-
33.2018.4.04.7000).  

Cite-se, exemplificativamente, a vedação legal expressa à utilização de meios 
eletrônicos de comunicação Art. 50, VII da lei de execução penal, tiver em sua posse, utilizar 
ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros 
presos ou com o ambiente externo. (Lei 7.210/1984). 

Assim o preso não teria direito a comunicação livre como o meio externo, o qual 
pode ser interpretado como o fato de oferecer entrevistas livremente, ao meio exterior, 
passando através de meios de comunicação, que divulgarão a sua mensagem. 

O magistrado também, sustenta que se for concedida a entrevista, teria que ser 
dada a mesma possibilidade aos outros detentos, considerando ademais, que pela alta 
investidura que possui o réu de ser ex-presidente da República, já tem privilégios, como 
ficar recluído em instalações independentes, do resto da população carcerária. Consigna a 
Magistrado:  

 
A situação fica bastante clara ao se notar, por exemplo, a evidente inviabilidade, por 
questões de segurança pública e de administração penitenciária, de universalização 
aos demais detentos da possibilidade de comunicação com o mundo exterior 
mediante acesso de veículos de comunicação para reiteradas sabatinas ou 
entrevistas. Alie-se a isso a ausência de qualquer peculiaridade na custódia do 
executado que autorize tratamento diverso quanto a essa questão. (Execução 
Provisória n° 5014411-33.2018.4.04.7000). 

 
 

Este argumento e rebatido pelo Ministro Lewandowski, citando os muitos 
exemplos de autorização de concessão de entrevistas por réus de alta periculosidade, ou 
famosos, que já foram realizadas anteriormente, como citado no ponto anterior. 

Vistos os argumentos a favor e contra iniciais, e autorizada a entrevista por uma 
autorização do Ministro de Supremo tribunal Federal, esta deveria ser realizada, sem 
embargo, a esta decisão monocrática foi oposto uma ação do partido Novo, aceita pelo 
Ministro Luiz Fux, que nega a realização da entrevista. 

Na SL 1.178 o Ministro Luiz Fux, suspende liminarmente, acatando o pedido do 
partido Novo, de não interferência nas eleições, por parte da entrevista solicitada pelo Ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva: 
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Trata-se de Suspensão de Liminar, com fundamento no art. 4º da Lei n.º 8.437/1992, 
exarada nos autos da Reclamação n.º 32.035, de relatoria do Min. Ricardo 
Lewandowski, ajuizada pelo Partido Novo em face da Empresa Folha da Manhã, de 
Mônica Bergamo e de Luiz Inácio Lula da Silva (SL 1.178/2018) 

 
Os principais argumentos que o Ministro Fux esgrime para a suspensão liminar 

são: a interpretação conferida ao conteúdo do julgamento desta Corte nos autos da ADPF 
n.º 130 exorbita de seus termos e expande a liberdade de imprensa a um patamar absoluto 
incompatível com a multiplicidade de vetores fundamentais estabelecidos na Constituição. 
(SL 1.178/2018). 

Em segundo lugar: A regulação da livre expressão de ideias é particularmente 
importante no período que antecede o pleito eleitoral, porquanto o resguardo do eleitor em 
face de informações falsas ou imprecisas protege o bom funcionamento da democracia (art. 
1º, parágrafo único, da CRFB), a igualdade de chances, a moralidade, a normalidade e a 
legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CRFB). (SL 1.178/2018) 

Estabelece o Art. 1º parágrafo único- Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição 
(CF/1988) 

No Art. 14, § 9º refere-se à inelegibilidade de candidatos, a normalidade e 
legitimidade das eleições: 

 
Lei complementar  estabelecerá outros casos de ineligibilidade e ós prazos de sua 
cessação, à fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o 
exercicio do mandato, considerada sua vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou 
de abuso do exercicio de função, cargo ou emprego na administração direta ou 
indireta. (CF/1988) 
 

Importante notar neste caso, que o Ex-presidente e o partido dos trabalhadores 
PT, informaram a opinião pública que permanecia como candidato a presidência nas 
eleições de 2018, apesar de estar impedido pelo fato de ser condenado por colegiado em 
segunda instancia. 

Neste nível já se tem uma boa visão dos argumentos a favor e contra a 
concessão da entrevista, agora será analisado do ponto de vista temporal, ou Linha de 
tempo das decisões, para verificar com que velocidade foram tomadas as decisões neste 
caso concreto, e como isto não se dá em outras situações nas quais os réus passam anos 
esperando por decisões. 

30 de julho de 2018, a Folha da Manhã e a periodista Mônica Bergamos 
apresentam pedido para realização de entrevista ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Pedido indeferido pela 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, nos autos da Execução 
Provisória n° 5014411-33.2018.4.04.7000. 

28 de setembro de 2018 o Ministro do STF Ricardo Lewandowski, emite RCL 
32.035 autorizando a realização da entrevista, vide os argumentos supracitados. 

28 de setembro de 2018 o Ministro do STF Luiz Fux, vice presidente do STF e 
atuando em função de presidente em exercício do tribunal emite a SL 1.178, suspende ex 
tunc os efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamação n.º 32.035, até que o 
colegiado aprecie a matéria de forma definitiva. 

01 de outubro de 2018 o Ministro do STF Ricardo Lewandowski emite a RCL 
31.965, concede novamente o pedido de entrevista: 

 
reafirmo a autoridade da decisão que se busca preservar na presente reclamação, 
no sentido de garantir ao reclamante o direito constitucional de exercer a plenitude 
da liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de 
censura prévia, bem como o direito do próprio custodiado de conceder entrevistas 
a veículos de comunicação. (RCL 31.965/2018). 
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Segundo o Ministro Lewandowski, conforme estabelece taxativamente a norma 
legal, apenas Ministério Público ou pessoa jurídica de direito público têm legitimidade para 
propositura da medida. "Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, de 
acordo com o Código Civil. Por tal motivo, a medida proposta nem mesmo poderia ser 
conhecida". 

Ao contrário do que aponta a decisão do Ministro Luiz Fux, a presente 
reclamação teve o mérito julgado monocraticamente, não se tratando de deferimento de 
liminar. A reclamação foi julgada procedente em favor das peticionárias para lhes assegurar 
o exercício da garantia constitucional da liberdade de imprensa, e o acesso à fonte de 
informação jornalística, essencial ao seu exercício profissional. (RCL 31.965/2018). 

01 de outubro de 2018 o Ministro presidente do STF Dias Toffoli, confirmou 
liminar concedida pelo ministro Luiz Fux. 

Diante de uma decisão desta natureza e analisando a linha temporal dos fatos, 
podemos concluir que a Justiça e célere quando quer ou precisa, segundo as tendencias 
politicas já demostradas pelos seus ministros. 
 
DEMOCRACIA E IMPRENSA 

 
A constituição defende os valores da democracia, e da livre imprensa, sendo 

constituída a República Federativa do Brasil em Estado democrático de direito.  
A maior expressão da democracia e o direito a voto, triunfo das diretas já, que 

foi tomado pelos constituintes e colocado no Art. 60 §4º inciso II- o voto direto, secreto, 
universal e periódico, ao nível clausula pétrea.  

Sem embargo, um voto sem informação corresponderá a um direito mal 
exercido, por desconhecimento por parte do povo, dos programas que os candidatos 
oferecem para seus eleitores, visto isto, a imprensa joga um papel importante neste sentido, 
tanto para garantir o acesso a informação ou pelas informações falsas que circulam hoje 
em dia, chamadas de “fake news”. 

No caso concreto deste artigo, está em jogo o direito a saber a opinião de um 
ex-presidente, que cometeu delitos, através de uma entrevista a um jornal, que tem o direito 
de requerer as informações na fonte, e o direito do povo, que poderia ser induzido a erro, 
ao ouvir as opiniões deste causando confusão no seu legitimo direito ao voto. 

Sinala o Ministro Barroso, por metonímia, o que se deve ler é que os elementos 
essenciais do Estado democrático são intangíveis. Note-se que a referência ao voto secreto 
visa a proteger a liberdade de participação política, que deve estar imune a injunções 
externas indevidas. (BARROSO, Roberto, 2015, p. 208). 

O Ministro Ayres Britto já fazia menção ao relevante papel da imprensa: 
 

[...] A imprensa como plexo ou conjunto de ‘atividades’ ganha a dimensão de 
instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo 
formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, 
Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas 
respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade (ADPF 130/DF, Rel. Min. 
Ayres Britto). 

 
Na democracia, o direito individuais são garantidos na constituição, a situação 

em particular desta entrevista, ao Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a batalha de 
liminares, entre os Ministros do Supremo, levam a crer que a nossa democracia, não estava 
preparada para a situação de um ex-presidente preso, condenado a 12 anos por corrupção, 
aonde nem sequer um presidio adequado existia, tendo que ser implementado um nas 
dependências da polícia federal de Curitiba, para poder dar melhores acomodações. 

Na nossa democracia, a igualdade frente a Lei, tem alguns sesgos, por um lado 
temos réus nas cadeias públicas e penitenciarias em péssimas condições e por outro lado 
réus que cumprem suas condenas em instalações especiais, e isto a opinião pública tem 
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direito a ser informada, através da prensa, que será o veículo licito para obter desde a fonte 
todas estas informações. 

Um dos argumentos do Ministro Lewandowski, para baixar a suspensão liminar 
feita pelo Ministro Fux, e que foi aceita a reclamação de um partido político, a saber o partido 
Novo, devindo ser o MP (ministério público) pessoa jurídica de direito público e não uma 
pessoa jurídica de direito privado, como é o caso de um partido político. 

Em nota a imprensa emitida pela procuradora Geral da república no dia 20 de 
outubro, sinala: Esta Procurada geral, Raquel Dodge, defende a liberdade de expressão e 
de imprensa, mas ressaltou que, em algumas situações, há possibilidade de proibir que 
presos concedam entrevistas. Para Dodge, entre as finalidades da condenação de presos 
está o objetivo de cumprimento da pena “com discrição e sobriedade”. (UOL, 2018). 

Conclui-se que a proibição de que Luiz Inácio Lula da Silva conceda entrevistas 
em áudio e vídeo, apesar de ser restritiva da sua liberdade de expressão, é medida 
proporcional e adequada a garantir que as finalidades da pena a ele imposta sejam 
concretizadas. Sendo por tanto, compatível com a ordem jurídica do pais. (UOL,2018). 

Passadas as eleições, será imprescindível que o STF, veja o mérito da questão 
elencada neste artigo, colocando em perspectiva, o direito à liberdade de imprensa, a 
liberdade de oferecer entrevistas por presos condenados, e finalmente como este processo 
tudo veio a colocar em questão a democracia e os direitos fundamentais estabelecidos na 
carta Maior. 

Também estabelecer um procedimento claro frente as inúmeras decisões dos 
Ministros de forma, monocrática, que deixam a vista as grandes diferencias em suas 
opiniões e suas ações, passando de decisões técnicas a decisões do tipo ativismo judicial, 
segundo o viés político de cada um deles. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando as bases constitucionais, os argumentos a favor e contra à 

autorização de entrevista para o Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode-se concluir 
que existe uma falta de entendimento entre os diferentes atores, ministros do Supremo em 
relação ao direito a liberdade de imprensa e os direitos de um réu condenado em segunda 
instancia por um tribunal colegiado. 

O direito a informar, não pode em tese nenhuma, influenciar o direito democrático 
a eleições presidenciais, justas, e bem informadas. 

O fato de realizar a entrevista, pode causar confusão entre o eleitorado, já que 
pouco tempo antes da solicitação desta, o Ex-presidente, alegava ser candidato a 
presidência, em quanto permanecia impedido pela sua condenação, caso que foi publicado 
em cadeia nacional, tanto na fase de julgamento do STF, como a entrega a policia Federal 
e posterior prisão em Curitiba. 

Deverá ser revisado o mérito da questão pelo pleno do STF, a fim de aclarar os 
argumentos esgrimidos tanto a favor como contra, já que alguns deles colocados pela 
Magistrado da 12ª Vara Federal, tem pouca fundamentação, como o argumento do 
comprometimento a moral e os bons costumes, segundo o próprio ministro Lewandowski 
sinala, na decisão reclamada, todavia, não há qualquer menção à forma como a concessão 
de entrevista jornalística comprometeria a moral e os bons costumes. (RCL 32.035). 

Também a revisão do argumento do Ministro Lewandowski, que diz: 
 
Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que 
pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas”, disse o relator ao 
concluir pela impossibilidade de qualquer tipo de censura estatal à imprensa, 
citando na sequência o decano da Suprema Corte: “Ou, nas palavras do Ministro 
Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três 
Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’”. (RCL 32.035) 
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Já que não está em questão a entrevista a uma pessoa que tem todos os seus 
direitos garantidos, que goza de liberdade, ao contrário, trata-se de um réu condenado em 
segunda instancia por um tribunal colegiado, cumprindo pena, e que argumenta ser 
candidato a presidente, ainda que pela Lei da ficha limpa (lei complementar 135, de 4 de 
junho de 2010), isto não seja possível, lei que foi aprovada durante o seu governo. 

Considerando-se que o candidato Fernando Haddad, foi expressamente a 
solicitar instruções, imediatamente no outro dia de saber do resultado da primeira instancia 
das eleições, donde ficou comprovado que passou a segunda volta, junto com o candidato 
Jair Bolsonaro. 

Em conclusão não é possível aprovar a entrevista solicitada pelo Jornal Folha da 
manhã, através da jornalista Mônica Bergamo, considerando o dano que esta poderia 
produzir ao causar confusão no eleitorado, em época de eleições presidenciais. 
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SEGURO DE PESSOAS HISTÓRICO E CONCEITOS 
 

Álvaro Nadal Maravieski 
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Jéssica Diatczuk 
 
RESUMO: O seguro no Brasil hoje virou uma ferramenta de ganho enorme para as 
empresas do segmento, devido a legislação que passa uma proteção grande a este tipo de 
operação e também pelas ferramentas criadas pelas empresas para abranger grupos 
grande de pessoas transformando pequenas apólices em grandes operações conjuntas.  
 
PALAVRAS CHAVE: Seguro de Vida, UNOPAR, conceitos e Histórico. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O nome originário da palavra seguro vem do latim “securus”, veio da criação do 

contrato entre partes, segurador, no papel de indenizador o outro, e o segurado, que, 
havendo uma ocorrência descrita no contrato firmado, será indenizado de acordo com os 
termos e valores estipulados. 

Diante dos fatos, com o rápido crescimento da população, o homem viu-se na 
necessidade de controlar os riscos. Indícios mostram, que na Babilônia, séculos antes de 
cristo, já haviam prejuízos nas caravanas, onde as pessoas perdiam sues animais e 
recursos, durante as travessias de cameleiros pelo deserto. Na China antiga e no Império 
Romano, já haviam meios rudimentares de seguros, através de associações, onde o 
objetivo era ressarcir os prejuízos dos membros daquela sociedade.  

Diante dos transportes aventureiros dos mercadores chineses, que com suas 
embarcações débeis, desciam correntezas de grandes rios continentais, na tentativa de 
minimizar as suas ruínas, dividiam-se em porções, para que cada comerciante pudesse 
garantir o sucesso do seu transporte, com isso, aplicando o princípio básico do seguro, 
garantindo que não se perdesse toda a mercadoria, caso uma embarcação viesse a 
naufragar. O mesmo pode-se relatar em relação aos comerciantes árabes, que dividiam os 
seus bens entre as suas caravanas, com o mesmo propósito. 

Na época em que surgiu o Renascimento e o Mercantilismo, a expansão 
marítima da época, passou a ganhar nova importância, passando a existir as operações de 
Contrato de Dinheiro e Risco Marítimo, onde era realizado um empréstimo ao navegador, 
com o objetivo de garantir um perdão da dívida, caso a embarcação e carga fossem 
perdidas, e a cobrança de um valor maior, caso obtivessem sucesso na viagem. Foi através 
dos seguros marítimos, que se desenvolveu na maior parte do mundo, a gestão de riscos. 

Foram essas formas de seguro, ainda que pitorescas, que acabaram trazendo 
credibilidade aos seguros existentes hoje em dia, pois naquela época, inspiravam dúvidas 
sobre as seguradoras, por tratar-se de pessoas que assumiam os riscos. 

Com o passar dos anos, o seguro foi criando força e tendo a sua credibilidade 
conquistada, foi em Gênova, nos entornos de 1347, que se deu a escritura do primeiro 
contrato de seguro, sendo que nesse, eram contidas inúmeras clausulas que davam 
isenções e ou garantias aos seguradores pra que se pagassem as indenizações. As 
primeiras apólices são datadas de 11.07.1385 (Pisa-Itália) e 10.07.1397 (Florença-Itália) e 
reforçam que a sua origem se deu no final do século XIV. 

Em decorrência do grande incêndio em Londres, no ano de 1666, que acabou 
por destruir cerca de 25% da cidade, é que o mercado securitário conseguiu ter uma 
expansão significativa e ganhar novas coberturas terrestres e de novos produtos, ganhando 
o seu espaço como item indispensável em praticamente todas as áreas da atividade 
humana, por conta dos avanços tecnológicos, atividades de alto risco e novos meios de 
transporte, que poderiam vir a trazer prejuízos de proporções incalculáveis. 
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Com toda essa evolução as seguradoras, por sua vez, precisaram criar meios 
de adaptar-se a nova demanda do mercado, pois era necessário que se suprisse as novas 
exigências, para que fosse possível acompanhar o crescimento das industrias, do comércio 
e dos meios de transporte. Hoje, algumas das seguradoras, controlam valores por vezes 
vultuosos, o que acaba por contribuir com a sociedade, na geração de empregos e com 
projetos de responsabilidade social. 
  
SEGUROS EM PORTUGAL 
  

Em 1293, houve uma remonta na história dos seguros, pelo Rei D. Diniz – O 
Lavrador _ que passo a estabelecer a primeira forma de seguro, dedicada e moldada aos 
interesses dos transportes marítimos e seus riscos, tendo realizado entre os mercadores, 
um acordo e precedia ao pagamento de certas quantias, o chamado prêmio sobre as 
embarcações. 

As primeiras leis que foram promulgadas sobre os seguros, vieram em 1370, por 
D. Fernando I, que fixava por lei, o pagamento de duas coroas por cento, sobre o valor dos 
navios, e constituiu as bolsas no Porto e em Lisboa. 

O primeiro cargo de escrivão de seguros, ligado a embrionária atividade 
seguradora, veio a partir da Carta Régia, em 15 de Outubro de 1529. 

Em 1552, é que foi alterado um dos mais antigos livros de tratados de seguros, 
escrito por Pedro Santarém ou Pedro Santerna, o chamado “Tractatus de Assecurationibus 
et Sponsionibus Mercatorum”. 

1578 assiste a criação de uma figura reguladora de seguros, o corretor de 
seguros, e estipulou-se ser até 5 vezes superior ao rendimento do escrivão de seguros. 

Criada por Alvará Régio em 1791, a Casa de Seguros de Lisboa, instituição essa 
que recebe a função de corretor de seguros, e que ao mesmo tempo permite que fossem 
criadas as companhias de seguros privados. No mesmo ano, surge a primeira companhia 
de seguros portuguesa, a Companhia Permanente de Seguros. 

Os anos subsequentes, são anos de generalização de companhias, algumas 
ainda existentes, não com o mesmo nome, mas originarias das que existem atualmente, 
através de fusões e aquisições. Inicialmente, eram realizados somente seguros terrestres 
e de incêndios, e progressivamente passaram a abranger outras áreas, como seguros de 
vida e não-vida.  

Com a nacionalização das companhias, durante a chamada Revolução dos 
Cravos, todo o empreendedorismo dessas companhias, sofre um interregno, alavancado 
pelo Decreto- Lei nº. 135-A/75, de 15 de março do referido ano. 

No ano de 1982, houve a criação da APS- Associação Portuguesa de 
seguradores, a alteração do título para supervisor de seguros, e passando a ser o Instituto 
Nacional de Seguros e ter a designação atual de ISP- Instituto de Seguros de Portugal.   

A década final do século XX, caracterizou-se pelo surgimento das chamadas 
seguradoras diretas, ou LOWCOST, estendendo-se ao século XXI, e devido a associações 
e as fusões, moldaram a malha seguradora portuguesa.  
 
SEGUROS NO BRASIL  
 

A vinda da Família Real Portuguesa, a abertura dos portos, no ano de 1808, e a 
intensificação das navegações, deram origem a primeira seguradora conhecida no nosso 
país, a companhia de seguros Boa Fé, que tinha por objetivo, operar no ramo de seguro 
marítimo. 

As leis que regulamentavam os seguros, ainda eram provenientes das leis 
portuguesas, e só passaram a ter sua própria regulamentação em 1850, com a 
promulgação do “Código Comercial Brasileiro” (Lei nº556, de 25 de junho de 1850). 
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O advento do “Código Comercial Brasileiro”, teve sua importância consolidada 
no Brasil, incentivando o aparecimento de inúmeras outras seguradoras, que estenderam 
os seus negócios, antes limitados a área marítima, expressamente previsto na legislação, 
e deram início as atividades do seguro terrestre. O seguro de vida, antes proibido pelo CCB, 
foi autorizado em 1855, sob o fundamento que o Código Comercial só proibia o seguro de 
vida, se esse fosse feito juntamente com o seguro marítimo. A expansão desse setor, 
empresas estrangeiras despertaram interesse pelo nosso mercado, surgindo, por volta de 
1862, as primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior, essas mesmas 
sucursais transferiam seus recursos financeiros obtidos pelos prêmios cobrados, para suas 
matrizes, provocando uma significativa evasão de divisas. De forma e os interesses 
econômicos do país fossem protegidos, ocorre a promulgação da Lei nº 294, em 5 de 
setembro de 1895, que dispunha exclusivamente sobre as companhias de seguro de vida, 
determinando e seus recursos fossem aplicados no Brasil, para fazer frente aos riscos aqui 
assumidos.  

Algumas sucursais vieram a fechar suas filiais, por conta do desacordo perante 
as disposições contidas no referido diploma legal.   

No final do século XIX, o mercado segurador brasileiro já havia alcançado um 
satisfatório desenvolvimento, concorreram para isso, em primeiro lugar, o Código 
Comercial, e estabelecia regras necessárias sobre seguros marítimos, aplicadas também 
para os seguros terrestres, e em segundo lugar, a instalação no Brasil de seguradoras 
estrangeiras, com vasta experiência em seguros terrestres.   

Criado pelo governo Vargas, em 1939, o Instituto de Resseguro do Brasil (Atual, 
IRB Brasil Re), atribuído a ele a função de exercer o monopólio, quebrado em 2007, do 
resseguro do país. Em 1996 surgiu a superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para 
e fosse substituído o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização como 
órgão oficial fiscalizador das operações de seguro, estabelecendo-se assim o Sistema 
Nacional de Seguros Privados. 
 
SEGURO E SEUS CONCEITOS 

 
As contribuições mais relevantes do seguro para a sociedade são 

compartilhamento de riscos, consórcio de riscos e capacidade de transferência de riscos, e 
as medidas de prevenção de sinistros, que são inerentes ao modelo de negócios do seguro 
e fundamentais para o bom funcionamento de uma economia, mas que permanecem 
praticamente invisíveis. 

Para entendermos precisamos primeiramente definir seguro. 
Conforme Cavalieri Filho, o seguro assim é:  
 

“Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o 
recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe 
uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se 
materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências 
econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las. Frise-se 
que em se tratando de contrato de seguro, o segurador só poderá se exonerar de 
sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado. Da mesma 
forma, o agravamento do risco pode servir de preceito ao não pagamento do sinistro, 
haja vista o desequilíbrio da relação contratual, onde o segurador receberá um 
prêmio inferior ao risco que estará cobrindo, em desconformidade com o avençado”  
 

Já para Celso Marcelo de Oliveira cite que: 
 

“O seguro é um negócio extremamente lucrativo no mundo todo, como os bancos, 
as seguradoras são instituições financeiras lucrativas e que mais têm crescido neste 
país”. 
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Fla também que: 
Ainda Celso Marcelo de Oliveira) concluiu que  
“Os contratos de seguro forma responsáveis por uma grande evolução 

jurisprudencial, no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos 
mais social, mais comprometido com a equidade e menos influenciado pelo dogma da 
autonomia da vontade”, evolução esta que ganhou ainda mais relevo com o Código Civil. 

Cavalieri Filho também afirma que existem três elementos essenciais do seguro 
que formam um tri pé: 

- Risco, que nada mais é do que a possibilidade de dano decorrente de 
acontecimento futuro e possível mas que não depende da vontade das partes. 

-Mutuidade, nada mais é do que a reciprocidade do fato. 
- Boa Fé, que conforme definição do STJ é um padrão ético de conduta para as 

partes nas relações obrigacionais. 
São características do contrato de seguro: 
1) contrato de natureza bilateral: contrato de seguro é bilateral devido aos efeitos 

por ele gerados que, exatamente, a constituição de obrigações para ambos os contraentes 
2) contrato oneroso: pois traz prestações e contraprestações, sempre na busca 

de vantagens. 
3) contrato aleatório: por não haver equivalência entre as prestações, o segurado 

não poderá antever, de imediato, o que receberá em troca da sua prestação, pois o 
segurador assume o risco que é elemento essencial desse contrato,  

4) contrato formal: segundo entendimento da jurista Maria Helena Diniz, o 
contrato de seguro seria formal, visto ser obrigatório a forma escrita, já que não obriga antes 
de reduzido a escrito, considerando-se perfeito o contrato desde o momento em que o 
segurador remete a apólice ao segurado, conforme  arts.758 e 759. 

5) contrato de execução sucessiva: destinando a subsistir durante um período 
de tempo, por menos que seja, pois visa proteger o bem ou a pessoa.  

6) contrato por adesão: formando-se com a aceitação pelo segurado, sem 
qualquer discussão, das cláusulas impostas ou previamente estabelecidas pelo segurador 
na apólice. 

7) contrato de boa-fé:  também previsto no Código Civil através dos artigos 
765,766, pois o contrato de seguro, por exigir uma conclusão rápida, requer que o segurado 
tenha uma conduta sincera e leal em suas declarações a respeito do seu conteúdo e dos 
riscos, sob pena de receber sanções se proceder de má-fé. 

O contrato de seguro para ter ampla validade deve ser composto de alguns 
elementos: 
- SEGURADOR: é aquele que suporta o risco, assumindo mediante o recebimento do 
prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização. - SEGURADO: é o que tem interesse direto 
na conservação da coisa ou da pessoa, fornecendo uma contribuição periódica e 
moderada, isto é, o prêmio, em troca do risco que o segurador assumirá de, em caso se 
incêndio, abalroamento, naufrágio, furto, falência, acidente, morte, perda das faculdades 
humanas, etc., indenizá-los pelos danos sofridos. Dessa forma, ao contrário do que se dá 
com o segurador, qualquer pessoa pode figurar na posição de segurado, sendo necessário, 
em princípio ter capacidade civil. 
- BENEFICIÁRIO: é uma figura que exsurge nos contratos de seguro de vida e no 
obrigatório de acidentes pessoais em que ocorre morte por acidente e que consiste na 
pessoa a quem é pago o valor do seguro, a “indenização”.  Não é qualquer pessoa que 
pode figurar como beneficiário, deve-se observar os arts.793 e 1814, CC. 
- CO SEGURADOR: no caso de seguros vultosos, pode acontecer de uma pluralidade de 
seguradores dar cobertura simultaneamente e a um mesmo risco, configurando-se a 
multiplicidade de seguros. Contudo o art.778, CC, dispõe que “nos seguros de dano, a 
garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da 
conclusão do contrato...”. Dessa maneira, é defeso ao segurador celebrar mais de um 
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contrato relativo ao mesmo bem, pelos mesmos riscos de maneira que, em ocorrendo o 
sinistro, receba-se a indenização integral de todos os seguradores.  
-RESSEGURADOR: a figura do resseguro consiste na transferência de parte ou toda 
responsabilidade do segurador para o ressegurador, com a finalidade de distribuir para mais 
de um segurador a responsabilidade pelo adimplemento da contraprestação. 

 
Analisando o Código Civil, verificamos uma gama de artigos que tratam 

especificamente sobre seguro. 
O artigo 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 

E, nos termos do artigo 765 do mesmo diploma legal, “o segurado e o segurador 
são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele 
concernentes”. 

A boa-fé a que se refere o artigo 765 do Código Civil deve ser entendida como 
boa-fé objetiva, consagrada como princípio pelo artigo 422 do Código Civil e aplicável a 
todas as relações obrigacionais. 

O Código Civil brasileiro de 1916, embora não tenha previsto a boa-fé como 
princípio, referiu-a em inúmeros dispositivos, sempre para o fim de reconhecer a 
importância da crença do agente de que agia conforme o direito e inclusive para alterar 
soluções que seriam diversas acaso não fosse considerada a posição psicológica daquele. 

A boa-fé subjetiva impunha ao agente exclusivamente o dever de abster-se de 
prejudicar e era entendida como o convencimento do agente de que estava agindo de forma 
correta e de que seu comportamento estava acorde com o Direito. 

Por sua vez, a boa-fé objetiva não diz respeito ao estado mental do agente, mas 
sim ao seu comportamento. A boa-fé objetiva exige que o agente coopere para a 
consecução dos objetivos do negócio jurídico e constitui elemento de interpretação do 
contrato, visando à apreciação da conduta das partes na celebração e na execução de suas 
obrigações contratuais. Exige-se das partes que se conduzam com lealdade e honestidade, 
que esclareçam reciprocamente os fatos referentes ao contrato e o conteúdo das cláusulas 
contratuais, visando à manutenção do equilíbrio contratual e evitando o enriquecimento sem 
causa. 

Assim como a boa-fé, a veracidade, também exigida pelo artigo 765 do Código 
Civil, refere-se ao objeto do seguro, às circunstâncias e às declarações referentes ao seu 
objeto. 

Em relação ao contrato de seguro de vida, a veracidade das informações 
prestadas pelo contratante no preenchimento da proposta adquire importância ímpar, 
considerando-se que essas declarações serão o fundamento para a aceitação  ou não  da 
proposta pelo segurador e, futuramente, em caso de requerimento de pagamento de 
indenização, constituirão também o fundamento para a aferição da boa-fé do contratante 
no momento da contratação do seguro. 

A respeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que “(s)e o segurado, por si 
ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam 
influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de 
ficar obrigado ao prêmio vencido”. 

A doença pré-existente à data do preenchimento da proposta do contrato de 
seguro constitui um dos principais fundamentos para a negativa de pagamento de 
indenização pela seguradora. 

Porque o princípio da boa-fé objetiva deve necessariamente reger a conduta do 
contratante do seguro, nos termos dos artigos 422 e 765, ambos retro transcritos, nada 
justifica que o segurador desconfie das declarações prestadas pelo interessado. 
Rememorada a regra de que a boa-fé é sempre presumida, uma vez prestadas as 
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informações pelo proponente, é de se tê-las como verdadeiras, sob a presunção de sua 
estrita boa-fé, em obediência ao dever legal que lhe é imposto. 

Entretanto, se não se exige do segurador que submeta o proponente a exames 
de saúde prévios ou que imponha ao proponente a condição de apresentação de laudos 
de exames realizados previamente, também não se proíbe ao segurador que os exija. E, 
se este não os exige, assume o risco inerente ao contrato de seguro, à exceção da hipótese 
de comprovação da má-fé do segurado. 

Para fins de diferenciação dos casos em que a indenização é devida daqueles 
em que não o é, a verdadeira discussão a respeito da doença pré-existente não se refere 
à sua existência, mas sim ao conhecimento de sua existência pelo segurado e à sua 
omissão quando do preenchimento da proposta de seguro. 

O só fato de o segurado ser portador de uma doença à data do preenchimento 
da proposta de seguro, e não a informar, não permite a conclusão de que tenha agido de 
má-fé, considerando-se que, se não tinha conhecimento da doença, não se lhe poderia 
exigir tal informação. 

Assim, por exemplo, se o segurado falece em decorrência de um problema no 
pulmão, e se constata, em decorrência das condições do órgão, que a doença já estava 
instalada quando do preenchimento da proposta de seguro, tal circunstância absolutamente 
não comprova, por si, a má-fé do segurado, já que a existência da doença quando do 
preenchimento da proposta não comprova que o segurado tinha conhecimento da doença 
da qual estava acometido quando preenchera a referida proposta. 

A mera realização de exames de rotina ou de check-ups em datas anteriores 
próximas à do preenchimento da proposta do seguro, com resultados negativos para a 
doença posteriormente constatada como pré-existente, tampouco pode ser reconhecida 
como prova da má-fé do segurado, porque a realização dos exames não comprova o 
conhecimento do proponente a respeito da doença causadora de sua morte e pré-existente 
à data do preenchimento da proposta de seguro. 

Entre os princípios orientadores dos contratos, o princípio da autonomia da 
vontade das partes passou por alterações importantes para chegar à interpretação que se 
lhe reconhece nos dias atuais. Embora se reconheça às partes a liberdade de contratação 
e de escolha do objeto de contratação, é inegável que, em se tratando de contratos dirigidos 
a um número indeterminado de indivíduos, a redação prévia das cláusulas pelo contratado 
retira do contratante a liberdade que de forma genérica lhe é garantida. 

É o que se dá nos contratos de seguro de vida, os quais, como contratos de 
adesão, têm todas as suas cláusulas elaboradas pelo segurador, restando ao contratante 
apenas aderir ao previamente estabelecido, ato obviamente imprescindível ao 
aperfeiçoamento do negócio jurídico. 

A manutenção do equilíbrio contratual nos contratos de adesão exige a sua 
interpretação sempre em benefício do contratante, que não teve a possibilidade de 
discussão a respeito das cláusulas contratuais previamente redigidas. 

A evolução do contrato, de negócio jurídico individualista a negócio jurídico que 
deve respeitar o interesse comum, permite a conclusão de que “a força obrigatória dos 
contratos não se aprecia tanto à luz de um dever moral de manter a palavra empenhada, 
mas sob o aspecto de realização do bem comum e de sua finalidade social”.  

Aplicada a teoria à prática dos contratos de seguro de vida, prestadas as 
informações pelo segurado quando do preenchimento da proposta de seguro, são 
presumidas verdadeiras, e o ônus da prova de que o segurado tinha conhecimento de que 
as informações prestadas não eram verdadeiras recai exclusivamente sobre o segurador. 

No ensinamento de J. M. Carvalho Santos, "o segurado, em se tratando de 
seguro de vida, deve, regra geral, esclarecer a idade, a profissão, o estado de saúde. 
Qualquer informação falsa ou errada, qualquer omissão ou reticência, da parte do 
segurado, dará motivo à nulidade do contrato, pelas razões já conhecidas. Mas, 
evidentemente, quando o segurador, por esse fundamento, recusa pagar o seguro, claro 



Semana de Integração Jurídico Acadêmica - 2018 

 

que lhe cabe provar: a) não só que o segurado, no momento da celebração do contrato, já 
sofria da moléstia de que veio a falecer; b) como ainda que ele a conhecia e que 
efetivamente a dissimulou". 

A presunção de boa-fé opera sempre em benefício do segurado, o que equivale 
a dizer que, não comprovado pelo segurador que aquele, à data do preenchimento da 
proposta do contrato de seguro, tinha conhecimento da doença de que estava acometido e 
em razão da qual faleceu, e a omitiu quando das declarações a respeito de seu estado de 
saúde, é de se reconhecer ao beneficiário o direito ao recebimento da indenização. 

Se por um lado a boa-fé do segurado é presumida e prevalece em caso de 
dúvida, por outro lado se permite ao segurador a comprovação da má-fé do segurado, 
mediante a prova de que este tinha conhecimento, à data do preenchimento da proposta 
do contrato de seguro, da doença que posteriormente causou a sua morte, e 
deliberadamente deixou de informá-la. 

A conduta do proponente, de omitir deliberadamente a doença de que se sabe 
acometido, comprova a sua intenção de burlar o seu dever de informação e retira do 
segurador a possibilidade de decidir se o aceita ou não no grupo nas suas reais condições 
da saúde. 

Essa conduta caracteriza a má-fé do proponente e permite a negativa de 
pagamento de indenização pelo segurador. 

Assim, por exemplo, se o segurado faleceu em decorrência de complicações 
cardíacas cuja ocorrência está intimamente relacionada à doença de chagas, e esta não foi 
informada quando das declarações prestadas pelo segurado, embora o diagnóstico já lhe 
houvesse sido informado e já se submetesse a tratamento regular contra os efeitos da 
moléstia, é de se reconhecer que a sua omissão caracteriza a má-fé a fundamentar a 
negativa de pagamento pelo segurador. 

O mesmo se diga quanto ao falecimento do segurado em decorrência de 
consequências do diabetes, sem que a moléstia tenha sido informada quando do 
preenchimento da proposta de seguro e desde que comprovado que o segurado tinha 
conhecimento da doença e realizava acompanhamento regular dos seus efeitos. 

Também caracteriza a má-fé do segurado a sua omissão quanto à informação 
de que já se submetera a cateterismo, pelo mesmo fundamento. 

O equilíbrio contratual no contrato de seguro de vida, assim como em qualquer 
outro contrato, deve ser mantido pela conduta das duas partes. Comprovada a ofensa ao 
equilíbrio contratual por conduta do segurado legalmente proibida (artigos 422, 765 e 766, 
todos do Código Civil), deve ser reconhecido ao segurador o direito à negativa de 
indenização. 

Em conclusão, ao prestar declarações sabidamente falsas a respeito de suas 
condições de saúde, aí incluída a omissão a respeito de moléstias de que se sabe 
acometido, de procedimentos e tratamentos médicos a que se tenha submetido e de 
internações e intervenções cirúrgicas sofridas, o proponente gera um desequilíbrio na 
relação jurídica contratual que justifica a negativa de pagamento da indenização se a causa 
do falecimento do então segurado tem ligação com as falsas informações prestadas. 

E, por outro lado, se, apesar da doença pré-existente, não existir prova do seu 
conhecimento pelo proponente no momento do preenchimento da proposta de seguro, vale 
a presunção de sua boa-fé, o que impõe ao segurador o dever de pagamento da 
indenização. 

 
CONCLUSÃO 
 

Colamos aqui uma pequena noção da importância do produto seguro de vida 
para a sociedade. Hoje as estruturaras familiares passaram a depender e muito deste tipo 
de serviço criando, visando o conforto e o bem estar. Também muitos grupos sociais 
passaram a utilizar com forme de benefício aos seus colaboradores e também para usar 
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com incentivos fiscais, visto que no Brasil este tipo de serviço beneficia as instituições e 
empresa quanto a pagamento de tributos. 

Sabemos que hoje o seguro não pode substituir as estruturas familiares, 
substituir a perca, porém vem como alento e conformo visto que vivemos em um mundo 
capitalista com visões de ganham acima do bem pessoas. 
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RESUMO: A fim e coibir os excessos por parte das empresas, que vem causando danos a 
saúde do trabalhador, como depressão, estresse, Síndrome de Burnout, vem surgindo no 
Direito brasileiro uma nova modalidade de dano extrapatrimonial conhecida como dano 
existencial. Que visa a indenização pelo tempo que se deixa o convívio familiar e social e 
seus projetos de vida. 
 
PALAVRAS CHAVE: Dano existencial, Sindrome de Burnout, trabalho,  
 
INTRODUÇÃO 
 

Muito se tem discutido o equilíbrio entre a qualidade de vida do trabalhador e 
dentro e fora do ambiente de trabalho, o trabalho é natural e necessário na vida humana, e 
o mercado exige cada vez mais, onde a concorrência também aumenta drasticamente. As 
empresas visam lucro, eficiência, rapidez, mas nem sempre levam em consideração as 
condições cujo o empregado está sujeito.   

O presente artigo tem como intuito abordar temas ligados ao âmbito trabalhista 
que possam vir a de alguma forma prejudicar a saúde física e mental de um trabalhador 
dentro e fora do seu ambiente laborativo, levantando questões como depressão, dano 
existencial e moral e a cada vez mais comum síndrome de bournout como seus maiores 
destaques. 
 
FUNDAMENTO HISTÓRICO 
 

Desde os primórdios da humanidade, utilizava-se a mão- de-obra escrava. Na 
idade média era usual utilizar a força de trabalho, dos prisioneiros de guerra em pedreiras, 
no regime de escravidão.  

Muitas tribos na antiguidade, que perdiam os confrontos com tribos inimigas, 
serviam de escravos para os vencedores. No Brasil entre os séculos XVI e XIX, milhões de 
negros foram tirados sua terra, escravizados, para trabalhar em fazendas. (LORA,2013) 

Com a revolução industrial no século XVIII, na Inglaterra, surgiram o tear 
mecânico, a máquina a vapor e a fiadeira hidráulica, aumentando consideravelmente a 
produção. A classe operaria por sua vez era submetida a jornadas de trabalho exaustivas 
e eram mal remuneradas. Sendo necessário que até mesmo mulheres e crianças 
trabalhassem para a subsistência de suas famílias. (LORA,2013) 

Tendo em vista os abusos praticados por empregadores ao longo dos séculos, 
a Constituição Cidadã de 1988 buscou corrigir as distorções no capítulo II, ao tratar dos 
Direitos Sociais, prescrevendo direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, regulando entre 
outros temas a jornada de trabalho e as condições de prestação do trabalho. Veja:   

 
 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva;  
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

mailto:patymj@ibest.com.br


Semana de Integração Jurídico Acadêmica - 2018 

 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 
 

Em que pese existir legislação constitucional e infraconstitucional 
regulamentando a prestação do trabalho, as empresas não cumprem as normas, almejando 
somente lucro, não respeitando o direito dos trabalhadores a férias, descanso semanal 
remunerado, ultrapassando o limite previsto em lei para realização de horas extras. 

O risco é calculado pelos empregadores, mesmo que infrinjam as leis, nem todos 
os funcionários, vão buscar guarida do poder judiciário para fazer valer seus direitos. 
Somente a condenação por horas extras tem sido insuficiente para inibir o desrespeito com 
as leis por parte das empresas. 

Vale ressaltar que o desrespeito à legislação trabalhista além de acarretar em 
prejuízo financeiro para o trabalhador, com consequente enriquecimento ilícito do 
empregador, ainda traz consigo inúmeros outros prejuízos como enfraquecimento dos laços 
familiares e até mesmo doenças ocupacionais, físicas ou psíquicas, como Dort (Disturbios 
Osteomuscalares Relacionadas ao Trabalho), LER (Lesões por esforços repetitivos), 
depressão, estresse e síndrome de burnout. (LORA,2013) 

O poder judiciário vem compreendendo atualmente a complexidade do tema, 
pois não é apenas a falta de contrapartida financeira que prejudica o trabalhador, mas 
principalmente os reflexos negativos que o excesso de trabalho pode acarretar na vida do 
trabalhador fora do ambiente laboral. 

Diante do exposto, muitos magistrados estão concedendo indenizações a título 
de danos existenciais, buscando uma compensação ao trabalhador privado do convívio 
familiar e social, que em muitos casos acaba inclusive desenvolvendo patologias severas 
de ordem física e/ou psíquica. 

  
CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL 

 
A teoria do dano existencial tem início na Itália em meados do século XX, com o 

pronunciamento jurídico em alguns tribunais para casos desta natureza, levando em conta 
que o código civil italiano de 1942, mais este só previa indenizações por danos 
extrapatrimoniais vindas ainda somente de casos de condutas penais e não tão 
profundamente de relações cíveis, mais especificamente na década de 1970, foram 
emitidos diversos pronunciamentos judiciais reconhecendo o dever de indenizar os 
denominados danos “biológicos”, considerados, grosso modo, como danos à saúde da 
pessoa, criando jurisprudências que guiariam essa forma de julgamento criando preceitos 
e normas para tal. 

O dano existencial consiste primariamente em uma renúncia involuntária 
provocando a privação total ou parcial de um indivíduo de desfrutar de seus direitos 
trabalhistas do convívio social e familiar, ferindo preceitos fundamentais para uma 
preservação da integridade física, mental deste, causando alterações cotidianas 
prejudiciais no projeto de vida deste trabalhador. 

Júlio César Bebber, um dos autores a adotar essa expressão para designar as 
lesões que comprometem a liberdade de escolha e frustram o projeto de vida que a pessoa 
elaborou para sua realização como ser humano, esclarece haver optado por qualificar esse 
dano com o epíteto já transcrito justamente porque o impacto por ele gerado "provoca um 
vazio existencial na pessoa que perde a fonte de gratificação vital." (BEBBER, 2009, p.28). 

Essa são algumas das possíveis situações que podem vir a causar uma condição 
de dano existencial: perda de um familiar ou o abandono parental em momento crucial do 
desenvolvimento da personalidade, o assédio sexual, o terror psicológico no ambiente de 
trabalho no contexto escolar ou na intimidade familiar,  atentados promovidos por 
organizações extremistas e o terrorismo de Estado, prisões arbitrárias ou fruto de erro 
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judiciário, Guerras civis, revoluções, golpes de Estado e conflitos armados multiétnicos e 
internacionais, acidentes de trânsito. 

A materialização desta síndrome por alguém se dá quando ela está sentindo 
uma perda de sua existência, causando o que podemos chamar de “vazio existencial”, tal 
dano se prolonga no tempo e mostra seus efeitos posteriormente.                                                                       

E alguém que sofre ou já sofreu alguma situação desta natureza tem até três 
anos para reparar esse dano judicialmente, mais para que haja comprovação judicial desta 
síndrome são necessárias provas para exteriorizar que houve um ato ilícito por parte do 
agressor e isso ter um nexo de casualidade com a situação que o indivíduo está passando 
quanto a gravidade e repercussão desta ofensa. 

Dano existencial é uma espécie de dano imaterial, oriundo do direito Italiano, 
onde começou a ser estudado no início dos anos 60, e mais recentemente incorporado pela 
doutrina e jurisprudência pátria. 

Consiste em privar o trabalhador total ou parcial de desfrutar dos benefícios do 
convívio social e familiar, bem como de atividades recreativas, fora do ambiente laborativo, 
como frequentar clubes, igrejas, fazer turismo. 

A privação do trabalhador do convívio social e familiar fere de morte os direitos 
fundamentais do mesmo. É de suma importância preservar a integridade física, psíquica e 
moral do indivíduo. 

Veja o que diz Bouchinas Filho sobre o conceito de Dano existencial 
 
O dano existencial no Direito do Trabalho, também chamado de dano à existência 
do trabalhador, decorre da conduta patronal que impossibilita o empregado de se 
relacionar e de conviver em sociedade por meio de atividades recreativas, afetivas, 
espirituais, culturais, esportivas, sociais e de descanso, que lhe trarão bem-estar 
físico e psíquico e, por consequência, felicidade; ou que o impede de executar, de 
prosseguir ou mesmo de recomeçar os seus projetos de vida, que serão, por sua 
vez, responsáveis pelo seu crescimento ou realização profissional, social e pessoal. 
(BOUCHINAS FILHO, 2013, P.30) 

 
Os magistrados entendem que o dano existencial independe do dano financeiro, 

ou seja, por mais que haja ressarcimento monetário, pelas horas trabalhadas além do 
pactuado, não se compensara pelo dano psicológico e moral causado. (LORA,2013) 

Lora nos relata a primeira sentença da Corte italiana, sobre dano existencial 
conforme segue: 

 
A sentença 500, de 22.07.1999, proferida pela Corte de Cassação Italiana, é 
apontada como prova de reconhecimento, pelo Judiciário, da nova tendência 
doutrinária, na medida em que admitiu a pretensão indenizatória fundada tão 
somente na injustiça do dano e na lesão a uma posição constitucionalmente 
garantida. Em um segundo momento, considerado de maior relevo, a mesma Corte 
de Cassação Italiana proferiu a sentença 7.713, de 07.06.2000, reconhecendo 
expressamente o dano existencial. Tratasse de ação em que o pai foi condenado a 
pagar indenização pelo dano existencial causado ao filho, em razão da conduta 
omissiva do genitor, que resistiu inflexivelmente ao adimplemento das prestações 
de alimentos, somente vindo a efetuar o pagamento anos depois do nascimento do 
filho e em razão de determinação judicial, conduta que ofendeu o direito do autor de 
ser tratado com a necessária dignidade e comprometeu seu desenvolvimento. 
(LORA, 2013, p.20)  

 
Pode-se constatar que a modalidade de dano existencial vem para compensar 

os danos causados a dignidade das pessoas. 
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DAS DIFERENÇAS ENTRE O DANO MORAL E O DANO EXISTENCIAL 
 

Podemos diferenciar o dano moral e o dano existencial em pontos muitos simples 
apesar das duas condições serem decorrentes de situações de degradação física, mental, 
de sua honra e imagem, não tendo um cunho financeiro primeiramente. 

 
Para Sergio Martins, em sentido amplo, dano “É um prejuízo, ofensa, deterioração, 
estrago, perda. É o mal que se faz a uma pessoa. É a lesão ao bem jurídico de uma 
pessoa. O patrimônio jurídico da pessoa compreende bens materiais e imateriais 
(intimidade, honra, etc.)” (MARTINS, 2008, p.18) 

 
Dano existencial se refere a uma limitação da vida social do trabalhador, que 

muitas vezes é submetido a longas jornadas de trabalho, sem férias ou período para 
descanso. Os prejuízos causados pelo dano existencial são físicos e psicológicos, e para 
comprovar esse problema é necessário demonstrar as situações a que os trabalhadores 
são submetidos, além de apontar quais foram os prejuízos causados pelas jornadas 
excessivas. 

Diferente do dano existencial, que acontece especificamente no ambiente de 
trabalho, são diversas as situações que podem ocasionar um dano moral. Alguns exemplos 
comuns de onde acontece esse tipo de dano: no trânsito (quando alguém sofre 
consequências psicológicas por causa de um acidente ou mal-entendido, por exemplo), no 
trabalho (quando um trabalhador é exposto diante dos demais) e em protesto de cheque 
prescrito — quando um cheque é colocado em protesto sem aviso prévio ao devedor. Essas 
são algumas situações em que o dano moral acontece, mas existem outras inúmeras 
possibilidades que levam uma pessoa a sofrer dano moral. 

Então entendesse que dano existencial e dano moral apesar de sua proximidade 
em conceitos não são sinônimo entre si, sendo considerado dano existencial situações 
ocorridas no ambiente de trabalho, já para o dano moral requisitasse situações em âmbito 
social.  

O dano existencial e um dano imaterial de natureza extrapatrimonial que afeta a 
essência do ser humano, sua dignidade. 

Importa ressaltar que o Dano Existencial não se confunde com o Dano Moral, 
em que pese ambos tenham natureza extrapatrimonial,  

Boucinhas Filho nos descreve a diferença entre dano moral e dano existencial 
vejamos: 

 
Conquanto sejam espécies do gênero dano de natureza extrapatrimonial, dano 
moral e dano existencial não devem ser confundidos. Não são expressões 
sinônimas, como se poderia equivocadamente acreditar. O dano moral consiste na 
lesão sofrida pela pessoa no tocante à sua personalidade. Envolve, portanto, um 
aspecto não econômico, não patrimonial, que atinge a pessoa no seu âmago. O 
dano existencial, por sua vez, independe de repercussão financeira ou econômica, 
e não diz respeito à esfera íntima do ofendido (dor e sofrimento, características do 
dano moral). Trata- se de um dano que decorre de uma frustração ou de uma 
projeção que impedem a realização pessoal do trabalhador [...] (BOUCHINAS 
FILHO, 2013, P.43) 

 
A reparação do dano moral destina-se, em dar ao trabalhador uma compensação 

ainda que monetária, pela desconsideração por parte do empregador do estado físico e 
psicológico do mesmo. Essa compensação se dá, porque o empregador viola os direitos a 
honra, liberdade, integridade física, saúde, imagem, intimidade e vida privada.  

O dano moral diz respeito a esfera intima, ao padecimento da alma, dor angustia, 
magoa sofrimento. No julgamento da lide tem uma dimensão subjetiva, não exige prova. 
(BOUCINHAS FILHO, 2013) 
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O dano existencial, por sua vez, não diz respeito a esfera intima do ofendido. 
Tem uma constatação objetiva, necessárias provas matérias para a comprovação do 
mesmo. (BOUCINHAS FILHO, 2013) 

O dano existencial se dá quando o trabalho em excesso dificulta ou impossibilita 
nosso relacionamento com terceiros, ou quando interfere em um projeto de vida, ou na sua 
liberdade de escolha. 

Além disso, também não se pode confundir dano existencial com a perda de uma 
chance, ambos são figuras novas na responsabilidade civil, entretanto, a perda de uma 
chance, trata sobre algo real, palpável, uma chance que realmente existia, enquanto que o 
dano existencial atinge o projeto, sonho, ideia. 
 
DANO EXISTENCIAL NO DIREITO BRASILEIRO 
 

O direito brasileiro diferentemente do direito italiano tem uma abertura maior para 
julgar casos desta natureza pois o nosso código civil de 1916 já vislumbrava regras para 
regular possíveis danos interpessoais, pois nosso CC/16 caracteriza por adotar um regime 
de atipicidade, permitindo indenizações deste cunho antes mesmo da elaboração da nossa 
Constituição Federal de 1988. 

O fato do regime brasileiro não se parecer com o regime italiano, faz surgir na 
doutrina defensores de que não seria necessária a criação de uma forma autônoma de 
dano, classificando como dano existencial, como afirma Fernando Noronha: 

 
“Realmente é preciso considerar o dano existencial, mas não é necessário fazer 
dele uma categoria autônoma, para ser contraposta ao dano anímico. Pelo menos 
entre nós, em que não existem restrições à reparação desta espécie de danos, o 
dano existencial será um dos tipos que é possível distinguir dentro dos danos 
anímicos. Não é necessária a criação dessa nova categoria e, por outro lado, não 
parece ser exata a classificação dos danos em geral (danos patrimoniais, morais e 
existenciais) em que ela assenta e que é pressuposta pelos juristas que a 
sustentam. ” (NORONHA, 2005, p.83).  

 
No direito pátrio encontramos uma rede de proteção que visa evitar os abusos e 

reparar os danos efetivamente suportados pelos jurisdicionados. 
Em nossa Carta Magna encontram-se expressamente consignados o direito a 

imagem, a personalidade, a plenitude do bem-estar, bem como a reparação pelos danos 
imateriais suportados pelos ofendidos. 

Como exemplo pode-se citar: 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.   
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;             
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva; 
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XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por 
cento à do normal;                  
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 
 

Nosso código civil prescreve de forma clara que aquele que violar direito ou 
causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, bem como 
determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Veja: 

 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 
e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
 

Na Consolidação das Leis do Trabalho verificamos a preocupação do legislador 
com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Conforme descreve: 

 
Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade 
privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 
expressamente outro limite. 
Art. 59.  A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em 
número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho. 
Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) 
horas consecutivas para descanso. 
Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e 
quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou 
necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 
parte. 
Art. 70 - Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados 
nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria.  
Art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, 
sem prejuízo da remuneração.   
 

Como se observa pelo disposto na CLT, o legislador buscou criar limitadores 
justamente para possibilitar que os trabalhadores pudessem além de trabalhar manter o 
convívio familiar e social. 

São inúmeros os artigos que limitam o tempo de trabalho, que estabelecem o 
direito ao descanso semanal remunerado e a férias, tudo isso em prol de resguardar a 
saúde física e mental dos trabalhadores. 

Em que pese a recente reforma trabalhista tenha relativizado inúmeros direitos, 
o fato é que ainda há uma proteção legal para coibir excessos, sem a qual certamente 
teríamos condições exaustivas de trabalho, as quais inviabilizariam qualquer projeto de 
vida, convívio familiar e social. 

Justamente por haver o desrespeito à legislação pátria, com condições de 
trabalho extremas, verificou-se a necessidade de coibir tais práticas lesivas. 

Frisa-se que condenar o empregador a pagar pelas horas extras laboradas não 
atinge a finalidade de coibir os abusos que atingem e marcam a vida dos trabalhadores, 
mesmo porque a condenação ao pagamento das horas extras laboradas apenas ressarce 
a força de trabalho e evita o enriquecimento ilícito do empregador. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art186
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Quando o empregador inviabiliza o convívio familiar e social do empregado, as 
sequelas se alastram desde a saúde do trabalhador até mesmo aos vínculos pessoais que 
se esfacelam ou enfraquecem. 

As atribuições que sejam realizadas pelo trabalhador, durante seus períodos de 
descanso, ainda que longe da empresa, afetam seu convívio familiar e social. 

O trabalhador, por vezes à revelia, se sujeita a tal situação, por acréscimo salarial 
ou medo de demissão. Muitas vezes chegando ao extremo de se sujeitar a condições 
degradantes ou condições análogas à de escravo. 

As horas extras, não devem ser regra, devem ser eventuais, há essa 
necessidade de limitação de tempo das horas de trabalho. O trabalhador necessita 
desconectar do trabalho, desenvolver outros aspectos de sua personalidade, desenvolver 
atividade social e cívica. 

O dano existencial surge de um abuso de direito, um ato ilícito, levando a 
frustração do ser humano pela perda do seu projeto de vida. Tem cunho de reparação 
social, que visa impedir sobre o ponto de vista macroeconômico, que as empresas 
continuem lucrando sobre a situação precária do empregado. 

Reconhecendo que a simples condenação em pagamento pelas horas extras 
laboradas não surtiam o efeito desejado, em casos mais extremos, onde efetivamente se 
configura uma ofensa ao projeto de vida do trabalhador, a justiça do trabalho passou a 
reconhecer o direito de ressarcimento pelo dano existencial.  
                        
SINDROME DE BURNOUT 
 

Os estudos sobre Burnout começaram a aumentar em meados da década de 70, 
por meio de uma pesquisa realizada pelo médico psiquiatra Freudenberguer, em que foram 
identificados, em um grupo de jovens voluntários e idealistas que ajudavam usuários de 
substâncias psicoativas, sentimentos como incompreensão, falta de motivação 
e desumanização para com os pacientes, diante da dificuldade de aderência ao tratamento.  

Nessa época, o conceito de Burnout foi empregado para falar do desgaste físico 
e emocional que os profissionais da área da saúde apresentavam, entendendo que a 
síndrome está ligada às questões do trabalho (PEREIRA, 2002).  

No decorrer dos anos, esse conceito passou por ampliações como forma de 
melhorar a compreensão de seus conceitos e dos fatores a ele relacionados, hoje se 
entende que a síndrome, além de estar ligada a situação do trabalho, também é 
compreendida pelo contexto de vida na qual o trabalhador encontra-se inserido, além de 
envolver aspectos das relações interpessoais (FERREIRA, 2012). 

O desencadeamento da síndrome pode ser influenciado por inúmeros fatores do 
ambiente corporativo, trabalho em excesso, recompensas ou reconhecimento insuficiente, 
falta de controle sobre o trabalho, falta de imparcialidade, estar na função errada de acordo 
com as capacidades. 

Mascoli nos discorre sobre três formas de perceber a Síndrome de Burnout, 
exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal e profissional. 
(MASCOLI,2018) 

A exaustão emocional e demonstrada pela falta de energia, amargura, irritação, 
falta de tolerância. 

A despersonalização e dada por atitudes negativas, falta comprometimento com 
o trabalho. O indivíduo fica distante emocionalmente, não tem sensibilidade, trata os 
colegas de trabalho como objetos. 

Sobre a redução da realização pessoal e profissional podemos dizer que ela está 
ligada a decepção e frustração, o trabalhador tem dificuldade de concentração, insônia, 
depressão, estresse e também dores físicas como enxaqueca. 

A Síndrome de Burnout, também pode ser descrita como a síndrome de 
ineficiência do trabalho, onde o indivíduo coloca as expectativas maiores que os resultados.  
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O trabalhador demonstra que quer ser sempre o melhor da equipe, para cumprir 
as metas vão contra seu modo de agir, não consegue se desligar, não deixa de trabalhar 
mesmo em seus horários de descanso, utiliza a tecnologia de um modo excessivo, ficando 
em estado de aguardo o tempo todo. Fala muito de seu trabalho mesmo fora dele, em seus 
momentos de lazer. 
  
DIFERENÇA ENTRE ESTRESSE E SINDROME DE BURNOUT 
 

O burnout é um estado de exaustão emocional, mental e física, causado pelo 
excessivo e prolongado stress. Ele ocorre quando você se sente sobrecarregado e incapaz 
de responder às constantes demandas. Enquanto o stress continua, você começa a perder 
o interesse ou motivação que o levou a assumir uma certa posição em primeiro lugar.  

Sua produtividade é reduzida e sua energia é drenada no burnout, deixando você 
sentindo-se cada vez mais desamparado, sem esperanças, cínico e ressentido, em algum 
momento você sentirá que não tem mais nada para oferecer.  

Já o stress é a forma que seu corpo tem para responder a qualquer tipo de 
demanda. Pode ser causado por experiências boas e ruins. Quando pessoas se sentem 
estressadas por algo que está acontecendo ao redor delas, seus corpos reagem liberando 
substâncias no sangue. Estas dão mais energia e força para as pessoas, o que é bom se 
o estresse foi causado por algum tipo de ameaça corporal.                           

Mas também pode ser ruim, se o estresse ocorre em resposta a algo emocional 
e não há saída para esta força e energia extra. Características principais da síndrome de 
burnout é a total exaustão e desmotivação, levando a um estado de marasmo e depressão 
que pode, gradualmente, fazer com que pense que a vida não valha mais a pena.  

O stress envolve muitas coisas: muita pressão que demanda muito de você 
fisicamente e psicologicamente. Pessoas estressadas ainda podem imaginar que se tudo 
ficar sob controle irão se sentir melhores. Por outro lado, o burnout, é sentir-se vazio, 
desmotivado e além de qualquer ajuda, pessoas que estão sob efeito do burnout 
normalmente não tem qualquer esperança de mudanças positivas da situação em que se 
encontram, se o stress excessivo é como estar se afogando em responsabilidades, o 
burnout é estar seco de tudo.  

Uma outra diferença entre os dois: enquanto você normalmente está consciente 
de quando está sob muito stress você nem sempre percebe o burnout quando acontece. 
São características do stress: Caracterizado pelo excesso de comprometimento as 
emoções apresentam reações em excesso Produz urgência e hiperatividade Perda de 
energia causa distúrbios de ansiedade o dano primário é físico pode matá-lo 
prematuramente. São características do burnout: Caracterizado pelo descomprometimento 
as emoções não são reativas Produz desamparo e desespero Perda de motivação, ideais 
e esperança leva a depressão e a indiferença o dano primário é emocional pode fazer com 
que a vida pareça não valer mais a pena o burnout pode ser causado por stress em 
excesso, mas não é a mesma coisa. E mesmo que o stress seja um pré-requisito para o 
burnout, este não será necessariamente causado por muito stress.  

Para que o burnout ocorra deve existir um fator psicológico adicional. Depois de 
viver com stress e, em muitas vezes, gostando dele, chega em um ponto em que não há 
mais como evoluir. O sentimento de estar sobrecarregado sem energia ou esperanças. 

Pode-se iniciar em um quadro de estresse, que se não verificado e tratado, pode 
chegar a Síndrome de Burnout que é o grau mais avançado. 
    
SINTOMAS DA SINDROME DE BURNOUT 
 

Sentir estresse e falta de vontade para sair da cama é comum e pode acontecer 
com todo o mundo, porém, quando esses sentimentos estão presentes quase todos os dias, 
pode indicar o início de uma síndrome de burnout.  
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Além disso, outros sintomas que podem ser identificados incluem: Sentir-se 
cansado e sem energia quase sempre, ter dor de cabeça frequente, alterações no apetite, 
dificuldade para pegar no sono, ter sentimentos constantes de fracasso e insegurança, 
sentir-se derrotado e sem esperança, dificuldade para cumprir com responsabilidades do 
trabalho, vontade de se isolar dos outros. Geralmente, estes sintomas começam de forma 
muito leve mas vão piorando ao longo do tempo e, por isso, é possível que de início as 
outras pessoas não notem as alterações no comportamento, porém, com o tempo, é comum 
que as outras pessoas refiram alterações na forma de ser da pessoa afetada. (FALCO, 
2016) 

Sempre que existir dúvidas sobre o surgimento da síndrome de burnout é 
recomendado consultar um psicólogo para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, caso 
seja necessário.  

O tratamento para a síndrome de burnout deve ser orientado por um psicólogo, 
mas normalmente é recomendado que a pessoa tire umas férias, faça atividades 
relaxantes, como dançar, ir ao cinema ou sair com os amigos, e evite o excesso de trabalho, 
reorganizando os objetivos mais exigentes que tinha planejado. Porém, caso os sintomas 
se mantenham, o psicólogo pode recomendar psicoterapia ou indicar um psiquiatra para 
iniciar a ingestão de remédios antidepressivos, como Sertralina ou Fluoxetina, por exemplo.  

Para evitar o surgimento da síndrome, sempre que surgirem os primeiros sinais 
de burnout é importante focar em estratégias que ajudam a reduzir o estresse, como: definir 
pequenos objetivos na vida profissional e pessoal, participar em atividades de lazer com 
amigos e familiares, fazer atividades que "fujam" à rotina diária, como passear, comer num 
restaurante ou ir no cinema, evitar o contato com pessoas "negativas" que estejam 
constantemente reclamando dos outros e do trabalho, conversar com alguém de confiança 
sobre o que se está sentindo, além disso, fazer exercício físico, como caminhada, corrida 
ou ir na academia, por pelo menos 30 minutos por dia também ajuda a aliviar a pressão e 
à aumentar a produção de neurotransmissores que aumentam a sensação de bem-estar. 
Por isso, mesmo que a vontade para fazer exercício seja muito reduzida deve-se insistir 
com o exercício, convidando um amigo para caminhar ou andar de bicicleta. São pequenos 
exemplos para evitar um futuro desenvolvimento desta síndrome. (FALCO, 2016) 
 
CONCLUSÃO 
 

As doenças laborais, sejam elas físicas ou psíquicas, causam diversos prejuízos, 
para a sociedade. O trabalhador não consegue ter uma vida plena, usufruindo de seu 
convívio familiar, e realizando seus projetos futuros, tendo estresse, depressão e em último 
estágio Síndrome de Burnout. 

O prejuízo para as empresas se dá pela alta rotatividade de funcionários, baixa 
qualidade na tarefa desempenhada pelo trabalhador, alto número de licenças médicas.  

Para sociedade, pois e ela quem banca a máquina do estado, que vem 
aumentando cada vez mais o número de auxílios doença e aposentadorias por invalidez 
pagas pelo INSS por afastamentos do trabalho por motivos psicológicos. 

Desta forma devendo ser coibido através do poder judiciário, com Dano 
existencial, os prejuízos causados ao trabalhador pelo excesso de trabalho. Para que ele 
possa ter uma vida social fora do ambiente de trabalho. 
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GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO E A LACUNA NORMATIVA BRASILEIRA 
 
RESUMO: O presente estudo tem como problema de pesquisa a análise da técnica de 
gestação por substituição e os efeitos que surgem como consequência da lacuna normativa 
no Brasil. Nesse sentido, seu objetivo geral é analisar a necessidade de regulamentação 
legal a respeito da técnica de gestação por substituição, por meio da análise dos efeitos 
que a atual lacuna traz para as famílias que optam pelo procedimento, e também para a 
sociedade em geral. Metodologicamente, este estudo é uma pesquisa bibliográfica 
descritiva com objetivo informativo e reflexivo a respeito do tema. O mesmo é organizado 
a partir do método dedutivo.  
 
PALAVRAS CHAVE: gestação por substituição; lacuna normativa. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os avanços tecnológicos e científicos têm beneficiado principalmente o campo 
da medicina, onde casais que não conseguem ter filhos pelo modo convencional tem a 
chance de realizar seu sonho com a ajuda da medicina e da ciência, através das mais 
variadas técnicas de reprodução assistida e também através da gestação por substituição. 

O direito, ao contrário da ciência, caminha lentamente de tal forma que ainda 
não temos essa matéria regulada legalmente, há apenas a Resolução n° 2.168/2017 do 
Conselho Federal de Medicina que estabelece normas éticas para a utilização das técnicas, 
porém de cunho essencialmente administrativo. 

Por conta desta lacuna, muitos problemas surgem sobre a cessão temporária do 
útero (gestação por substituição), pois a resolução requer que exista um grau de parentesco 
entre a gestante e a doadora, e impossibilita que a técnica utilizada tenha caráter lucrativo.  
Por ser de natureza meramente administrativa, a resolução não possui o poder de restringir 
atividades, sendo assim, torna-se ineficaz como forma de regulamentar a matéria. 

Dúvidas surgem a respeito da maternidade de substituição: quem é a mãe? A 
que gestou? A que cedeu o óvulo? Ou a que recorreu ao centro de reprodução assistida? 
E também a respeito dos contratos de maternidade por substituição, poderia ter validade? 
Mesmo com tantos questionamentos, não há dispositivos legais específicos que imponham 
limites ao emprego dessa técnica. Essa lacuna na lei faz com que a pessoa humana se 
torne vulnerável, pois não há suficientes parâmetros jurídicos limitantes ou impedientes de 
práticas abusivas. Como faz o julgador diante de um conflito desses? 

Assim, o estudo tem como problema de pesquisa a análise dos efeitos da lacuna 
normativa na prática da gestação por substituição na sociedade. Apresenta, dessa forma, 
como objetivo geral demonstrar a necessidade de regulamentação legal da técnica de 
reprodução assistida e gestação por substituição através dos efeitos que a atual lacuna trás 
para as famílias que optam por esse procedimento e também na sociedade em geral. Ainda, 
apresenta como objetivos específicos compreender sobre as técnicas e possiblidades de 
reprodução assistida, compreender qual a opinião dos doutrinadores sobre direitos da 
maternidade, analisar as possibilidades de um contrato de gestação por substituição e os 
efeitos da prática de reprodução assistida. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS RELEVANTES ACERCA DA GESTAÇÃO POR 
SUBSTITUIÇÃO  

 
As modernas práticas científicas vêm evoluindo rapidamente, trazendo 

inovações a humanidade, que não tão rápido quanto à ciência vem se adaptando a tais 
inovações. Atrás da evolução cientifica e da humanidade vem o Direito tentando prever e 
solucionar as consequências trazidas por tantas novidades tecnológicas que apesar de ter 
aspecto muito positivo também pode gerar grandes riscos as pessoas que se expõem a 
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elas. É o que ocorre com as pessoas que se submetem as técnicas de reprodução assistida 
em útero alheio, chamada de gestação por substituição.  

No que diz respeito a chamada gestação de substituição, deve-se ressaltar que 
o recurso à participação de uma terceira pessoa para que, através da procriação, perpetue 
uma raça, um nome ou uma família, não é patrimônio de nossa época. (MEIRELLES 1998, 
apud COTTO, 1987 p.128). 

Sarai mulher de Abrão, não lhe dava filhos e sugeriu que o marido engravidasse 
a escrava para que ao menos através dela, poder atingir a maternidade. (MEIRELLES, 
1998, apud GENESIS, 16). 

Também Raquel ofertou sua serva a Jacó e propôs que o parto se realizasse 
sobre seus joelhos de modo que, pela escrava, também tivesse filhos. (MEIRELLES, 1998, 
apud GENESIS, 30:3).  

Segundo os ensinamentos de MEIRELLES, (1998, apud FERRAZ, 1991, p. 56): 
 

Quanto à utilização das técnicas de reprodução humana assistida para se atingir o 
mesmo fim, o primeiro registro data de 1975, quando, em um jornal da Califórnia, 
um casal estéril anunciou estar à procura de uma mulher que mediante um 
pagamento se dispusesse a ser inseminada artificialmente e após o parto, entregar 
a criança aos anunciantes. 
 

A partir de então surgiram agências destinadas a intermediar as negociações 
referentes à maternidade por substituição em vários países. Até 1989 cerca de 500 casais 
estéreis recorreram a tais acordos na intenção de ter um filho. (MEIRELLES, 1998 apud 
AZZALI, 1989 p. 125). 

No Brasil, o primeiro médico a realizar a técnica foi o Dr. Karam Abou Saab, do 
Centro Paranaense de Fertilidade, tendo efetuado em 1990 a transferência de pré-embriões 
entre duas irmãs. (MEIRELLES 1998, apud REPRODUÇÃO..., 1992 p. 5). 

De acordo com Meirelles (1998 p. 35): 
 

As técnicas de reprodução humana assistida foram evoluindo até atingirem o 
estágio atual em que a substituição de gestantes, impossível ainda há algum tempo, 
é hoje em dia praticada sem transtornos do ponto de vista médico, porém 
apresentando efeitos jurídicos preocupantes. 
 

Fica, portanto, evidente a evolução da ciência em relação a reprodução assistida 
e a gestação por substituição e através delas muitos casais realizaram o sonho da 
maternidade - paternidade.  
 
GESTAÇÕES POR SUBSTITUIÇÃO  

 
Essa técnica possui várias denominações, dentre elas: cessão temporária do 

útero, gestação por outrem e gestação por substituição, popularmente conhecida como 
“barriga de aluguel”. 

Na maioria das vezes a inseminação artificial e a fecundação in vitro são 
utilizadas para engravidar a mulher diretamente interessada na maternidade, mas já se 
observa também a sua utilização para obter a gravidez em outra mulher que se compromete 
a entregar a criança logo após o parto, a quem, na intenção de ter filho, se submeteu a 
prática. (MEIRELLES, 1998, p. 67). 

Meirelles (1998, p. 67) define a técnica como sendo a prática pela qual uma 
mulher mantém em gestação uma criança com a intenção de que seja entregue, após o 
parto, a quem com ela pactuou, gratuita ou onerosamente, a desse modo proceder. 

Essa prática, desencorajada pela maioria dos países, representa um último 
recurso na cura da infertilidade de casais cuja mulher apresenta qualquer anomalia uterina 
que lhe impeça a gestação normal. (MALUF, 2002, p 216). 
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Cabe bem esclarecer que o uso de inseminação artificial, e da fertilização in vitro 
eliminou a necessidade de relação sexual com o fim de estabelecer a gestação substituta. 
(MEIRELLES, 1998, p. 67). 

Segundo Meirelles (1998, apud CARRILO COUTO, 1987, p. 136): 
 

É realizada uma espécie de seleção entre as mulheres que se apresentam como 
candidatas, por meio do qual o profissional médico se assegura de que a eleita 
apresenta estabilidade emocional normal, características físicas semelhante às da 
mãe contratante e compatibilidade sanguínea com o pai contratante. 
 

O emprego da técnica envolve questões bastante delicadas cerca da 
determinação da maternidade do novo ser gerado, pois através dela abre-se a possibilidade 
de identificação de até três figuras maternas para a criança que é gerada em útero alheio, 
pois para o emprego da técnica de gestação por substituição é imprescindível a participação 
de uma terceira pessoa, e dependendo da necessidade até uma quarta participante, é 
relevante se atentar para os direitos maternais de cada uma delas.  

Segundo os ensinamentos de Meirelles (1998, p. 69):  
 

A gestação por outrem assume diferentes formas e para delineá-las devem-se 
distinguir inicialmente as três figuras essenciais, chamadas aqui hipoteticamente 
“mães”, que pertencem a categorias diferenciadas conforme a sua participação no 
pacto efetuado: a “mãe social” (S) é a que pretende o filho; a “mãe genética” (G) é 
a doadora do óvulo, que fecundado dará origem a criança; e a “mãe biológica” (B), 
também denominada de “mãe hospedeira” ou “mãe substituta” que é a que cede o 
útero, mantendo a gestação em favor da” mãe social”.  

 
No que concerne a variações das possíveis figuras maternas, Meirelles (1998, 

p.69, 70) explica da seguinte forma: 
 

Admitindo que as categorias aqui elencadas possam confundir-se na mesma 
pessoa, tem-se por hipóteses mais observáveis na prática:  
a) a fertilização in vitro em que óvulo e sêmen são provenientes do casal 
interessado, e o zigoto resultante é transferido e implantado no útero da mãe 
substituta, que mantém a gestação. Neste caso, mãe social e genética são a mesma 
pessoa.  
b) através da inseminação artificial ou fertilização in vitro, a mãe substituta tem seu 
óvulo fecundado com sêmen do marido ou do companheiro da mãe social e mantem 
a gestação para o casal interessado. Nesse caso a mãe substituta é também a mãe 
genética, enquanto a mãe social nenhuma participação biológica tem na gravidez.    

 
As hipóteses citadas acima exemplificam a possibilidade de duas possíveis 

figuras maternas, entretanto, há outras possibilidades menos frequentes da participação de 
três mulheres no processo de procriação. 

A mãe biológica mantém a gestação de óvulo doado por outra mulher (a mãe 
genética), para que a criança seja atribuída a uma terceira, a mãe social. (MEIRELLES, 
1998 p. 70). 

Todas as hipóteses envolvem questões delicadas acerca da determinação da 
maternidade no novo ser gerado caso alguma das participantes descumpra o acordo.  

 
PRESUNÇÃO DA MATERNIDADE 

 
O período da gestação e o parto sempre foram suficientes para determinação da 

maternidade, até o surgimento das técnicas de reprodução assistidas e da gestação por 
substituição jamais se cogitou a hipótese de investigação de maternidade pois até então 
era uma hipótese sem nexo e até mesmo impossível de ocorrer.  

Segundo Dias (2015, p.436):  
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A ação declaratória de maternidade não dispõe sequer de um dispositivo legal 
próprio, talvez em face da presunção da mater semper certa est que é determinada 
pela gravidez e pelo parto. Porem em face das modernas técnicas de reprodução 
assistida, não se pode negar a possibilidade de ser questionada a maternidade. O 
fato de a gestação ter sido levada a termo por uma mulher não mais significa que 
ela é a mãe do fruto de seu ventre. Basta lembrar a gestação por substituição, mais 
conhecida como barriga de aluguel. 
 

O código civil brasileiro estabelece o sistema de parentesco materno-filial com a 
certeza da maternidade determinada pelo parto e a figura paterna se estabelece tendo em 
vista a figura da mãe. Se a mãe for casada, incide a presunção da paternidade ao marido. 
(MEIRELLES 1998, apud FACHIN, 1992, p. 20, 21). Entende-se que a maternidade seja 
sempre certa, posto que somente a paternidade possa ser contestada. (MEIRELLES 1998, 
p. 100). 

Independente da verdade biológica, a lei presume que a maternidade é sempre 
certa, e o marido da mãe é o pai de seus filhos. Trata-se de presunção tão antiga que é 
identificada por uma expressão latina: pater is est quem nuptiae demonstrant. (DIAS 2015, 
P. 392). 

A respeito da possibilidade de uma ação de investigação de maternidade os 
autores costumam afirmar que esse tipo de ação é incomum porque a mãe é sempre 
determinada objetivamente (MEIRELLES, 1998, p. 100):  

Trata-se, todavia de ação bastante rara, mesmo porque, como diziam os 
romanos, “mater semper certa est”. (MEIRELLES, 1998, apud MONTEIRO, 1993, p. 261) 

A dificuldade em estabelecer o parentesco com a mãe é menos séria, pois a 
gravidez e o parto revelam externamente de maneira veemente. “Mater semper certa est”. 
(MEIRELLES, 1998, apud RODRIGUÊS, 1989, p. 308). 

A ação de investigação de maternidade, promovida contra a suposta mãe, ou se 
já tiver falecido, contra seus herdeiros, pelo próprio filho, se capaz ou por seu representante 
legal, se incapaz, é raríssima devido á parêmia “mater semper certa est”. (MEIRELLES, 
1998, apud, DINIZ, 1996, p. 337). 

Segundo Meirelles (1998, apud PEREIRA, 1991, p. 188): 
 

A maternidade, que já o romano considerava sempre certa – mater semper certa 
est – pode ser reconhecida formalmente em ato autêntico, ou no assento do 
nascimento ou por testamento. Dada, porém a sua certeza constante, oriunda dos 
sinais externos e aparentes (gravidez, parto, aleitamento, educação), emana com 
plena regularidade. Diz-se, então, que em relação ao filho, e para garantia de seus 
direitos, a maternidade poderá decorrer apenas da notoriedade, dispensadas outras 
provas ou títulos. 
  

A gestação por outrem vem romper a configuração tradicional de família, 
consagrada pelo princípio “mater semper certa est” (“a mãe é sempre certa”). Visto que com 
a utilização da técnica é possível apresentarem-se duas ou até três figuras maternas, e já 
não é tão simples afirmar com certeza da maternidade. (MEIRELLES, 1998, p. 100). 

Nos ensinamentos de Meirelles (1998 apud SCARPARO, 1991, p. 52, 53):  
 

A maior dificuldade proveniente da utilização da técnica de gestação em útero de 
outrem implica saber quem deve ser considerada a mãe da criança gerada nessas 
condições: se a mãe genética que forneceu o óvulo, se a mãe biológica que por 
nove meses gestou a criança e suportou o parto, se a mãe social, a que deu inicia 
ao projeto de nascimento, com vistas a acompanhar o desenvolvimento da criança.  
 

Há de se considerar, ainda, a possibilidade de que a mãe genética e a mãe 
substituta se confundam na mesma pessoa, quando a mãe substituta participa do processo 
não só mantendo a gestação, mas também doando o próprio óvulo que fecundado com o 
sêmen do marido ou do companheiro da contratante substituída (mãe social) é implantado 
no útero da primeira. (MEIRELLES 1998, p. 93). 
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Meirelles (1998, apud AGAZZI 1986, p. 62-63) menciona que:  
 

 A mãe é habitualmente reconhecida nos dias de hoje é, ao mesmo tempo, mãe 
genética, mãe biológica e mãe social, o que equivale dizer que a maternidade se 
caracteriza por reunir em si todos esses aspectos. Na medida em que eles são 
separados e relacionados a diferentes pessoas, surge o problema de se estabelecer 
quem é a verdadeira mãe no sentido técnico jurídico, ou seja, a quem devem ser 
atribuídos os direitos e deveres relativos a maternidade.   
 

A participação de mais de uma mulher no processo de gestação abala, portanto, 
a certeza da maternidade e, por conseguinte, todo o sistema de filiação. (MEIRELLES 1998, 
p. 93). 

A possibilidade de uso de útero alheio elimina a presunção da maternidade e da 
paternidade, pois quem dá à luz não é a mãe biológica e o marido da mulher que dá à luz 
também não é o pai. 

 
POSSIBILIDADE DE VALIDADE DE UM CONTRATO DE GESTAÇÃO POR 
SUBSTITUIÇÃO 
 

Antes de adentrar no tema específico sobre a validade de um eventual contrato 
de gestação por substituição é pertinente analisar os pressupostos de validade do contrato 
à luz da doutrina e do código civil brasileiro. 

O contrato sendo um negócio jurídico bilateral exige agentes capazes, objeto 
lícito, possível e determinado ou determinável e consentimento válido, além da forma 
prescrita ou não vedada em lei. (WALD,2006, p.211). 

Existente um contrato é preciso verificar se o mesmo pode ser considerado 
válido, embora a concreta manifestação de vontade seja imprescindível, cabe ressaltar que 
só há validade se a vontade for emanada de maneira livre e de boa fé. (GAGLIANO, 2010, 
p.56). 

Segundo os ensinamentos de Senise (2010, p.110): 
 
O grau de discernimento do sujeito para celebração do contrato é pressuposto de 
sua validade, já que se refere a elementos estranhos ao ajuste isoladamente 
considerado, concernentes a identificação das partes, ao bem da vida contratado e 
ao conteúdo do negócio jurídico.  Não há contrato válido se uma das partes for 
absoluta ou relativamente incapaz para a prática do negócio jurídico, nos termos da 
legislação em vigor. 
 

No que diz respeito a idoneidade do objeto, a coisa deve ser res in comércio, 
para que não suceda qualquer vedação legal de circulação do bem em sociedade, com 
alternância de titularidade. Esse fenómeno é a possibilidade jurídica. (SENISE, 2010, p. 
112). 

O objeto do contrato deve ser idôneo, considerado lícito (ou seja, não proibido 
pelo Direito e pela Moral), possível (jurídica e fisicamente) e determinado ou determinável 
(com elementos mínimos que lhe permitam caracteriza-lo). (GAGLIANO, PAMPLONA 
FILHO, 2010, p.57). 

A causa final lícita é a motivação que leva uma pessoa a realizar determinado 
ato ou negócio jurídico, em conformidade com a lei. o desiderato das partes em firmar 
contrato deve ser lícito, isto é, não pode contrariar o ordenamento jurídico. (SENISE, 2010, 
p. 116). 

A ilicitude do objeto ou a impossibilidade absoluta de realização da prestação no 
momento em que é convencionada importam em nulidade do contrato. (WALD, 2006, p. 
212). 

Por fim, a forma do contrato deve ser a adequada, entendida esta como a 
prescrita ou não defesa em lei. 
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Sempre que a lei não proibir, será facultada às partes a adoção da forma que 
preferirem para contratar. Contudo, quando a lei impuser determinada forma, esta deve ser 
observada, sob pena de nulidade. (SENISE, 2010, p. 116). 

Atualmente existem inúmeras agências especializadas em oferecer o serviço de 
intermediação entre os contratantes, tais centros se espalham em várias partes do mundo, 
porém no Brasil esses contratos são feitos sem qualquer auxílio e amparo legal. 

Nos Estados Unidos, onde a pratica é mais difundida, geralmente um advogado 
representa um casal e é quem entrevisto a mãe substituta que deve apresentar 
determinados requisitos tais como: estado de casada ou união estável reconhecida, ao 
menos um filho e ter menos de 40 anos de idade. (MEIRELLES 1998, apud AZZALI, 1989, 
p. 126). 

No acordo que usualmente se estabelece a mulher que deseja o filho (mãe 
social) só não é capaz de manter a gestação e, portanto, contrata outra pessoa (mãe 
substituta) para carregar e alimentar o embrião. Nesse tipo de negociação a mãe substituta 
não tem relação genética com o bebê, posto que o óvulo é proveniente da mãe social. 
(MEIRELLES 1998, p. 77).  

A mãe substituta concorda que lhe seja implantada um embrião, e concorda 
também que uma vez nascida a criança, haverá de renunciar a todos os direitos de mãe 
em favor dos pais genéticos. (MEIRELLES 1998, apud CARRILO COTTO, 1987, p. 137). 

O ajuste financeiro se dá pela quantia dos gastos médicos necessários, como 
roupa de maternidade, alimentação, despesas com laboratório, farmácia, terapia e todos 
os gastos relacionados a gravidez. (MEIRELLES 1998, apud, CARRILO COTTO, 1987, p. 
137). 

Segundo Meirelles (1998 apud VÁSQUEZ, 1988, p. 241) a mãe substituta recebe 
uma quantia referente às despesas médicas e outros gastos associados ao nascimento da 
criança, além de uma remuneração substancial. 

Essa cláusula referente ao acordo financeiro tem sido objeto de críticas em razão 
de estipular uma espécie de “pagamento por serviços prestados”, criando com isso uma 
situação similar à venda de crianças. (MEIRELLES, 1998, apud CARRILO COTTO, 1987, 
p. 137). 

O argumento mais obvio e firme contra estes acordos consiste na afirmação de 
que o pagamento da gestação e da entrega do filho traduz-se numa coisificação da pessoa, 
numa degradação da pessoa e, por isto, é contrário à dignidade da pessoa humana. 
(OLIVEIRA 1992, p. 22). 

Já os defensores do contrato oneroso encaram de outra maneira, como sendo o 
pagamento de um serviço de caráter pessoal, como se paga ao médico particular que faz 
uma fertilização in vitro, ou um médico que faz um aborto em uma clínica particular. 
(OLIVEIRA 1992, p. 23). 

Porém a ideia de que se paga pelo serviço e não pela criança não tem 
convencido a maioria dos autores, na medida em que verdadeiramente o que interessa ao 
casal pretendente não é o serviço da gestação, mas o produto final. (OLIVEIRA 1992, p. 
24). Esse argumento contrário ao caráter oneroso do contrato de gestação alegando sobre 
a possibilidade de venda de bebés perde o sentido quando “o comprador” é o pai biológico 
da criança.  

Motivos menos nobres podem ser vistos de forma negativa como as razões 
estéticas ou profissionais que levam uma mulher a contratar uma gestante substituta tão 
somente por não querer se submeter aos incômodos ou ás modificações estéticas da 
gravidez, sem que esse estado lhe cause particular risco ou perturbação. (MEIRELLES, 
1998, p. 72). 

Pela peculiaridade do fim que se pretende atingir, o ajuste efetuado entre as 
partes que se submetem a um contrato de gestação por outrem é de difícil qualificação.  
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De modo geral, ante a extrema dificuldade em inserir o acordo em alguma 
categoria dos negócios jurídicos previstos na legislação brasileira, costuma-se aproxima-lo 
da prestação de serviços. (MEIRELLES, 1998, p. 79). 

Os serviços prestados pela mãe substituta vão desde a prestação de alimentos, 
respiração, calor, ambiente propício para o crescimento do embrião até uma série de 
condutas que deve assumir como a observância de hábitos alimentares, moderação nos 
esforços físicos, consultas médicas regulares e etc. (MEIRELLES, 1998, apud RIZZARDO, 
1991, p. 65). 

Ao se qualificar o acordo de gestação em útero alheio como uma locação de 
serviços estar-se-ia reconhecendo à gestante o dever de executar uma atividade, que seria 
a prestação de seu ventre, de todo seu organismo, e o negócio jurídico seria nulo por conta 
da ilicitude de seu objeto. (MEIRELLES, 1998, apud LLEDO YAGUE, 1998, p. 149, 150).  

No entanto, deixando à margem a questão da ilicitude, a caracterização ainda 
não estaria perfeita, porque a mãe substituta não somente deve manter a gestação, como 
ao final, entregar o filho aos interessados. Portanto o objeto não é a atividade em si, mas o 
resultado, o que torna o acordo mais próximo de uma empreitada. (MEIRELLES, 1998, 
apud LLEDO YAGUE, 1998, p. 149, 150).  

Alguns autores ainda afirmam que o contrato de gestação é livremente permitido, 
em razão da inexistência de qualquer vedação legal, pois o princípio norteador das relações 
jurídicas entre particulares assevera ser permitido tudo o que não for expressamente 
proibido. (MEIRELLES, 1998, p.81). 

Não há vedação específica a respeito da possibilidade de validade de um 
contrato de gestação por outrem, porém em razão da ilicitude do objeto, não cabe, por hora, 
essa possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO PRESENTE ACERCA DA GESTAÇÃO POR 
SUBSTITUIÇÃO 

 
Como já mencionado, o ordenamento jurídico brasileiro apresenta atualmente 

um único ato disciplinante para gestação por substituição, que provém do Conselho Federal 
de Medicina. 

O Código Civil de 2002 menciona em seus artigos de maneira sucinta apenas a 
reprodução assistida heteróloga tratando da presunção de paternidade. Conforme o art. 
1597 do Código Civil presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: V 
- havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do 
marido. 

Assim, o Conselho Federal de Medicina vem tentando regular o tema da 
gestação por substituição mesmo que de maneira paleativa, pois a resolução não tem 
força coercitiva para restringir o que a lei formal não proíbe. (MEIRELLES, 1998, p.81).  

A própria resolução menciona em seu texto que o dispositivo tem caráter 
deontológico e seu objetivo é nortear as condutas dos médicos brasileiros no que diz 
respeito ao procedimento da gestação por substituição. 

Segundo Maluf (2013, p.216): 
 
No Brasil, a única exigência normativa provém do Conselho Federal de Medicina – 
Resolução n°1.957 /10, que prevê a obrigatoriedade do vínculo familiar entre a mãe 
social e a mãe portadora (até 2° grau) visando descaracterizar a relação comercial 
e dar uma certa segurança jurídica a prática. Essa precaução faz com que a mãe 
portadora venha na realidade a desempenhar dois papéis concomitantemente na 
vida do novo ser: tia/mãe, avó/mãe, prima/mãe. Casos muito específicos que 
representem exceção a essa regra podem ser analisados perante o Comitê Médico, 
que, dependendo da natureza do caso concreto, pode autorizar a gestação sub-
rogada não relacionada. 
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A primeira resolução do Conselho Federal de Medicina foi publicada em 1992 e 
tem sido regularmente atualizada conforme a evolução do direito, já foi atualizada quatro 
vezes desde então, a mais recente foi publicada em 2017. Ela estabelece critérios para a 
realização da gestação por substituição norteados pela ética, bioética e segurança. 

Existem vários projetos de lei em tramitação envolvendo as técnicas de RA e 
inseminação artificial, porém em virtude das polêmicas e da delicadeza do assunto nenhum 
dos projetos veio a termo. 

Dentre os projetos em destaque cabe mencionar o Projeto de Lei n°1.184 de 
2003, de autoria do Senador José Sarney. 

Segundo Maluf (2013, p.207): 
 
O projeto prevê quanto ao destino do embrião, que ele seja transferido à fresco; 
autoriza a doação de gametas; privilegia as mulheres solteiras e casais; não 
autoriza gestação por substituição nem redução embrionária; prevê o número 
máximo de embriões a serem produzidos sendo dois; visa possibilitar a quebra do 
sigilo do doador em caso de necessidade clínica, privilegiando assim a filiação 
social. 
 

Tal projeto ainda se encontra em tramitação aguardando Parecer do Relator na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Vários outros projetos de lei foram 
criados na tentativa de regular o tema da melhor forma, porém a maioria foi arquivado e 
apensado ao projeto n°1.184 de 2003. 

Como ainda não temos norma coercitiva que proíba a prática no Brasil, os 
cidadãos podem fazer tudo que não for proibido em lei em virtude do Princípio da Autonomia 
da vontade e da legalidade a prática tem sido realizada sem maiores impedimentos.  

Algumas mulheres procuram outras para ser sua barriga de aluguel enquanto 
algumas se oferecem para o serviço. 

As mesmas publicam anúncios em sites públicos de vendas e também em redes 
sociais, de maneira clara e objetiva. Raros são os casos em que se ofereçam para ser 
barriga solidária, ou seja, sem valor lucrativo para se dispor. 

Normalmente as mulheres que publicam anúncios se oferecendo para gestar 
filho de outrem mediante pagamento em dinheiro normalmente estão em situações 
financeiras precárias, pois junto ao anúncio relatam seus dramas vividos motivando o 
porquê de estarem se sujeitando á pratica. 

Há procura por casais hétero e homossexuais e também por homens e mulheres 
solteiras. 

Normalmente a parte interessada arca com as despesas da gestação como: 
medicamentos, o próprio procedimento da inseminação que normalmente é feito em 
clínicas especializadas, em alguns casos quando a barriga de aluguel vem de estado 
diferente dos interessados, paga-se aluguel e todas as despesas até o nascimento da 
criança. 

Alguns casais mais precavidos vão para outros países realizar o procedimento, 
onde o mesmo é legalizado, porém em função do alto custo são poucas pessoas que 
conseguem proceder dessa forma. A maioria prefere correr o risco. 

Os valores cobrados variam de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$200.000,00 
(duzentos mil reais), além do valor cobrado também contém nas descrições dos anúncios 
informações sobre a aparência, saúde, tipo de alimentação, estilo de vida e a beleza dos 
filhos que já possuem, as que já são mães. Algumas inclusive mencionam ser assistidas 
por advogados, pois o acordo em alguns casos é feito mediante contrato. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como se pode concluir a evolução da ciência contribuiu de forma significativa 
em relação as técnicas de reprodução assistida e juntamente com ela a possibilidade da 
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realização da gestação por substituição, pois trouxe alento á casais e demais pessoas que 
sonhavam em constituir família e exercer a maternidade/paternidade, pois a livre iniciativa 
familiar é direito constitucional. 

Devido à complexidade do tema, como exposto, principalmente em relação aos 
impedimentos de ordem moral e religiosa presume-se que o legislador preferiu se abster. 
Pois apesar da tentativa de legalizar com proposições de vários projetos de lei, até o 
momento atual não há regulamentação legal eficaz. 

A questão da gestação por substituição está totalmente sem solução jurídica e 
tem sido praticada de maneira desenfreada sem maiores preocupações com os 
desdobramentos que essa conduta pode causar a todos os envolvidos, tanto a maternidade 
quanto a paternidade. Pois de acordo com a posição legislativa atual, diante de um caso 
concreto caso a mãe portadora se recusasse a entregar a criança a mãe biológica 
provavelmente ia gerar grandes discussões e desgastes gigantescos principalmente a 
criança e seria considerada mãe a que levou a gestação a termo. 

Porém o legislador prefere pagar para ver ou deixar para o judiciário a 
responsabilidade caso ocorra um possível conflito envolvendo o tema. 

O único dos projetos que aborda o tema que ainda está em trâmite proíbe a 
prática da gestação por substituição, como na maioria dos países, mas até que se torne lei 
efetivamente, não possui força coercitiva para inibir a pratica. 
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MAQUILA PARA O FOMENTO DA ECONOMIA PARAGUAIA PELOS EMPRESÁRIOS 

BRASILEIROS 
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RESUMO: O Estado tem grande potencial para incentivar a economia de um país, o que 
fez empresas de grande porte mudarem suas fábricas pela oportunidade de menor custo 
de produção e benefícios fiscais. Este estudo foi realizado em face da Lei de Maquila, de 
autoria paraguaia, que consiste na concessão de benefícios fiscais aos empresários que 
optem por instalar suas industrias no Paraguai, tanto para a importação da matéria prima, 
como também para a exportação dos produtos industrializados para países do Mercosul. O 
autor buscou compreender quais as circunstâncias que levaram os empresários brasileiros 
a migrarem sua produção para outro país e exportá-los para o Brasil. Nesse sentido, o autor 
utilizou o método dedutivo e analisou no contexto geral os principais pontos determinantes 
para a migração das indústrias brasileiras ao Paraguai, confrontou com a realidade 
brasileira e contrapôs com a situação econômica enfrentada atualmente. Com a análise dos 
fatores que ensejaram a mudança das indústrias brasileiras ao Paraguai, concluiu-se que 
sua legislação foi o fator mais significativo que levou os empresários à mudança do setor 
produtivo, além de que a economia paraguaia tem caminhado a passos largos de 
crescimento se comparado com a economia brasileira. 
 
PALAVRAS CHAVE: Lei de Maquila. Direito internacional público. Economia paraguaia. 
Economia brasileira. Benefícios fiscais. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Como forma de alavancar a economia e incentivar empresários a instalar 

indústrias no país, o Paraguai criou a Lei de Maquila, que regula a atividade de indústrias 
estrangeiras que se instalam no país para manufaturar seus produtos e exportarem aos 
países do Mercosul. 

Pela crescente migração de indústrias brasileiras ao Paraguai, criou-se um 
anseio em compreender os motivos pelos quais essas mudanças estão ocorrendo, 
analisando a referida Lei de forma mais aprofundada, podendo elencar os pontos 
determinantes que ensejaram o fomento da economia paraguaia nos últimos anos. 

Na busca de respostas para a ascensão da economia do Paraguai, serão 
analisados de forma dedutiva os principais aspectos de custos de produção no país de 
modo geral, comparando-os com os brasileiros através da observância de documentos e 
evolução histórica de empresas que aderiram à Lei de Maquila, realizando uma pesquisa 
quantitativa para alcançar uma compreensão mais específica destes impulsos econômicos. 

Em primeiro momento serão analisados os principais momentos de evolução do 
direito internacional público e suas organizações internacionais. Já no segundo capítulo 
será discutido o papel do Mercosul, suas inovações e conquistas desde a criação da 
organização. E, por fim, será discutido os motivos pelos quais a Lei de Maquila serviu como 
alavanca da economia paraguaia e qual é o poder que uma lei possui para modificar a 
realidade econômica de uma nação.  
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O DIREITO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO E AS ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
 

O Direito Internacional vem ganhando espaço no cenário mundial, visto que as 
necessidades de relações entre países se fazem cada vez mais importantes para que se 
possam alinhar os interesses das partes. 

As relações em sociedade e o crescimento populacional, desde a antiguidade, 
foram ensejadores da criação do Direito Internacional, pois este é fruto de transformações 
sociais, políticas e econômicas que necessitaram ser ordenadas através de um controle 
além da localidade originária. (MAZZUOLI, 2016, p. 74). 

No tocante à sua criação e desenvolvimento, fica evidente que o Direito 
Internacional passou por momentos marcantes em sua construção até os dias atuais, sendo 
moldado de acordo com as novas demandas que aparecem e fomentando a construção 
social e paz entre as sociedades. 

Muito se fala sobre quando o Direito Internacional surgiu no mundo, porém não 
há uma data precisa para o seu surgimento. Sabe-se que ele denota das próprias relações 
em si, onde era necessária a criação de regras entre as relações das civilizações, como 
nos feudos. Nesse sentido, Valério de Oliveira Mazzuoli, assevera que, 

 
Suas primeiras e mais singelas manifestações apareceram em razão dos 
intercâmbios existentes entre os vários feudos da Idade Média – lembre-se do 
grande poder de relacionamento e do enorme prestígio que detinham os senhores 
feudais nessa época – e das alianças que celebravam entre si, muitas delas 
relacionadas a questões de segurança externa. (MAZZUOLI, 2016, p. 74). 

 
Assim, o Direito Internacional passou a ser aplicado nas relações entre feudos 

como uma forma de preservar a relação entre estes. 
Neste mesmo sentido, Ricardo Seitenfus e Deisy Ventura, comentando sobre o 

surgimento do Direito Internacional na sociedade, corroboram que: 
 

A sociedade internacional já existia na mais remota antiguidade, quando os povos 
mantinham relações entre si, podendo-se afirmar que o direito internacional é tão 
antigo quanto a civilização em geral, posto que seja consequência necessária e 
inevitável de toda a civilização. (SEITENFUS, VENTURA, 2012, p. 112).  

 
Como visto anteriormente, o Direto Internacional não tem uma data inicial 

especificada para o início de sua aplicação, mas têm-se como primícias que ele surgiu 
naturalmente a partir do momento em que foi necessário o regramento entre civilizações 
para que houvesse harmonia nas suas relações. 

Passados os momentos de surgimento e desenvolvimento inicial do Direito 
Internacional, com o desenvolvimento da sociedade, este começa a ganhar força de ciência 
autônoma e sistematizada. (MAZZUOLI, 2016, p. 76). 

Com as transformações sociais e a igreja católica dominando todo o cenário 
político, houve o conflito entre esta e os protestantes, o qual foi denominado de Guerra dos 
Trinta Anos, que acabou quando foram assinados os tratados de Westfália, divididos em 
Tratado de Munster que foi assinado pelos católicos e Tratado de Osnabruck assinado 
pelos protestantes (MAZZUOLI, 2016, p. 76). 

Com essa assinatura, foi denominada uma nova era do Direito Internacional, 
onde se instituiu este como um ramo autônomo do direito moderno. Pois, foi através da 
assinatura destes tratados que os Estados puderam, pela primeira vez, ser soberanos em 
seus territórios, não necessitando os civis se subordinarem a poderes distintos. 

Após o grande marco do Direito Internacional, denominado de nova era, 
passados cerca de 200 anos da assinatura destes tratados, surge o então Congresso de 
Viena, que vem para regulamentar as relações entre países Europeus que estavam em 
guerra, fomentando o diálogo no âmbito internacional. 
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Como forma de alimentar o diálogo entre estes países conflitantes, o Congresso 
teve, segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, o seguinte papel: 

 
O Congresso marcou o fim das guerras napoleônicas e estabeleceu um novo 
sistema multilateral de cooperação política e econômica na Europa, além de ter 
agregados novos princípios de Direito Internacional, como a proibição do tráfico 
negreiro, a liberdade irrestrita de navegação nos rios internacionais da região e as 
primeiras regras do protocolo diplomático. (MAZZUOLI, 2016, p. 77). 

 
Desta feita, o Congresso de Viena foi essencial para que os próprios Estados 

Europeus pudessem conviver em melhor harmonia, tanto no comércio, como também no 
respeito às pessoas – pela proibição do tráfico negreiro – fazendo com que houvesse uma 
relação de respeito entre eles, onde o que se contrata deve ser respeitado e cumprido, não 
somente interna, mas também externamente. 

Construindo um conhecimento histórico sobre a soberania no âmbito nacional, é 
mais claro compreender as transformações que o Direito Internacional realizou com o 
decorrer da história. 

Em primeiro momento faz-se necessário conceituar a soberania, mas não 
deixando de lado a premissa de que a soberania internacional é diferente da interna, que é 
definida como autônoma. De forma clássica, vários estudiosos jurídicos definiram a 
soberania como inseparável da ideia de Estado. 

O primeiro doutrinador que falou sobre a soberania no sentido clássico foi Jean 
Bodin. Conforme denota Francisco Rezek, “A soberania é, na visão deste doutrinador, 
figura inseparável do Estado, atuando de forma absoluta e perpétua. (REZEK, 2014, p. 
132). 

Em contraponto, a soberania definida tradicionalmente como uma forma de 
poder ilimitado e absoluto do Estado perante seus jurisdicionados, passou por inúmeras 
transformações atualmente, levando-se em consideração as manifestações sociais e a 
importância aos Direitos Humanos no âmbito internacional. Valerio de Oliveira Mazzuoli 
afirma que: 

 
A doutrina da soberania estatal absoluta, assim, com o fim da Segunda Guerra, 
passa a sofrer um abalo dramático com a crescente preocupação em se efetivar os 
direitos humanos no plano internacional, passando a sujeitar-se às limitações 
decorrentes da proteção desses mesmos direitos. Assim, a partir do surgimento da 
Organização das Nações Unidas, em 1945, e da consequente aprovação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o direito interacional dos 
direitos humanos começa a dar ensejo à produção de inúmeros tratados 
internacionais destinados a proteger os direitos básicos dos indivíduos. 
(MAZZUOLI, 2016, p. 452). 

 
Neste entendimento de que os Direitos Humanos precisavam ser respeitados e 

protegidos, a criação dos Órgãos Internacionais foi essencial para a efetivação dessa 
proteção, que se iniciou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, abrindo 
precedente para que outros tratados e acordos pudessem ser celebrados para proteção de 
direitos comuns entre Estados Internacionais. 

Ao se criar um organismo internacional para proteção dos Direitos Humanos e 
com o fim da Segunda Guerra Mundial, tudo começou a mudar, afastando a figura do 
Estado como único detentor da qualidade de sujeito internacional. 

É no século XX que esse cenário muda totalmente com a obrigatoriedade de os 
Estados terem que dividir o seu papel internacional com outros organismos que atuam em 
diferentes contextos, tendo as organizações internacionais cada vez mais força e 
reconhecimento no cenário internacional. (MAZZUOLI, 2016, p. 453). 

Corroborando com esse entendimento, Sidney Guerra, afirma que: 
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 Os Estados perceberam que existiam certos problemas que não poderiam ser 
resolvidos por eles sem a colaboração dos demais membros da sociedade 
internacional, fazendo com que o mundo se torneasse uma ‘aldeia global. 
(GUERRA, 2012, p. 117). 

 
Portanto, foi a partir desse momento que o papel das organizações 

internacionais ficou cada vez mais evidente, sendo detentora da defesa e efetivação de 
direitos, garantindo um diálogo mais igualitário entre os Estados, a própria organização e 
os indivíduos destes Estados. 

Como principal figura do Direito Internacional Público, temos as Organizações 
Internacionais que são as entidades interestatais, ou seja, são as entidades representadas 
por diversos Estados que possuem personalidade jurídica. 

A Organizações Internacionais são parte dos sujeitos do Direito Internacional 
Público contendo, ainda, segundo Mazzuoli (2016, p. 455) os Estados, as organizações não 
estatais e os indivíduos. As Organizações Internacionais, para Valerio de Oliveira Mazzuoli 
são:  

 
[...] entidades criadas por acordos constitutivos entre Estados com personalidade 
jurídica distinta dos seus membros. São elas produto da associação de vários 
Estados, estabelecida em tratado internacional, para gerir as finalidades às quais 
foram criadas. (MAZZUOLI, 2016, p. 455). 

 
Assim, as organizações internacionais representam de forma coletiva o interesse 

dos seus Estados membros no tocante a determinada matéria de relevância internacional. 
Corroborando com o referido entendimento, Sidney Guerra afirma que “Por 

organizações internacionais entende-se que são os entes formados por um acordo 
concluído entre Estados e que são dotados de personalidade própria [...].” (GUERRA, 2012, 
p. 287). 

Ainda, Ricardo Seitenfus conceitua as organizações internacionais como sendo 
“[...] uma sociedade entre Estados, constituída através de um Tratado, com a finalidade de 
buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre membros.” 
(SEITENFUS, 2016. p. 32-33). 

Pode-se dizer que as organizações internacionais e os Estados são órgãos muito 
distintos, merecendo ser estudados de forma mais aprofundada e comparativa para 
entendermos que seus papéis na sociedade se dão de forma específica, conforme assevera 
Sidney Guerra: 

 
Paul Reuter, costumava observar que as desigualdades quantitativas reinantes 
entre os Estados – no que concerne à extensão territorial, à dimensão demográfica, 
aos recursos econômicos - não obscurecem a sua igualdade qualitativa que são a 
promoção da paz, segurança e o desenvolvimento integral de determinada 
comunidade de seres humanos. (GUERRA, 2012, p. 290).  

 
Agora, tratando especificamente das organizações internacionais, Guerra 

afirma: 
 

Já no caso das organizações internacionais, as desigualdades reinam em ambos 
os terrenos: são quantitativas, por conta da diversidade do alcance geográfico, do 
quadro de pessoal ou do orçamento; mas são, sobretudo, qualitativas, porque não 
visam, as organizações, a uma finalidade comum. Seus objetivos variam, com 
efeito, entre a suprema ambição da ONU – de manter a paz entre os povos, 
preservar-lhes a segurança, e fomentar, por acréscimo, seu desenvolvimento 
harmônico – e o modestíssimo desígnio de uma UPU, consistente apenas em 
ordenar o trânsito postal extrafronteiras. (GUERRA, 2012, p. 290). 
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Sendo assim, fica evidente que o papel das organizações internacionais é 
definitivamente distinto dos Estados, pois a sua matéria e extensão geográfica variam muito 
e, em alguns casos, umas tem maior relevância social que outras. (GUERRA, 2012, p. 291). 

No tocante às características e privilégios das organizações internacionais, 
Rezek (2014, p. 306) afirma que não somente no lugar de sede da organização, esta goza 
de privilégios, mas também em outros locais. Segundo ele: 

 
Ela tem o direito de se fazer representar tanto no território dos Estados-membros 
quanto nos territórios de Estados estranhos ao seu quadro, mas que com ela 
pretendam relacionar-se deste modo. Seus representantes externos, em ambos os 
casos, são integrantes da secretaria – vale dizer, do quadro de funcionários neutros 
– e gozarão de privilégios semelhantes àqueles do corpo diplomático de qualquer 
soberania representada no exterior. Por igual, suas instalações e bem móveis terão 
inviolabilidade usual de direito diplomático. (REZEK, 2014, p. 307). 

 
Sendo assim, uma organização internacional possui privilégios em diversos 

territórios distintos de sua sede, por ser detentora de personalidade jurídica internacional, 
assumindo um papel transnacional e, face da coletividade. 

Para ingressar em uma organização internacional, um membro que pretende ser 
admitido precisa passar por análise de alguns pressupostos, os quais Francisco Rezek, 
define como: 

 
[...] três aspectos capitais: abordam-se primeiro as condições prévias do ingresso, 
vale dizer, os limites de abertura da carta dos Estados não membros; em seguida, 
o pressuposto fundamental, qual seja à adesão a carta; finalmente, a aceitação 
dessa adesão pelos Estados-membros, traduzida, na prática corrente, pelo 
beneplácito do órgão competente para tanto, nos termos do tratado. (REZEK, 2014, 
p. 310). 

 
Na análise dos referidos pressupostos de admissão, o Estado que não é membro 

de determinada organização internacional poderá fazer parte desta, desde que aprovado 
perante todos os trâmites estabelecidos pela própria organização internacional. 

Portanto, as organizações internacionais têm um importante papel não somente 
no âmbito local, onde está a sua sede, como também em âmbito internacional, onde países 
se unem e acordam por um objetivo em comum, onde se possa oportunizar o diálogo entre 
eles e a efetivação da finalidade pela qual foi criado o organismo internacional. 

 
O MERCOSUL – MERCADO COMUM DO SUL 

 
Sendo definido, então, como uma união aduaneira, o Mercosul tem a 

característica de fomento da circulação de bens e serviços de forma mais facilitada, onde, 
ao invés de criar-se rivalidades com os países vizinhos neste segmento, acaba-se por 
fortalecer o comercio local, unindo esforços para se obter um mercado diversificado, 
padronizado e mais forte internacionalmente. 

Com uma economia pouco desenvolvida e sem estrutura tecnológica suficiente 
para crescer, desde o tempo de Bolívar sonhava-se com uma América Latina unida, onde 
todos se fortaleceriam uns nos outros. (MAIA, 2014, p. 392). 

O início do projeto de se criar o Mercosul começou entre Argentina e Brasil em 
1985, quando os então presidentes José Sarney e Raul Afonsín assinaram a Ata de Iguaçu, 
que visava fomentar as atividades de comércio entre estes países, advindo do 
impulsionamento tecnológico e da união de forças industriais. 

Entretanto, mesmo a Ata de Iguaçu sendo um grande passo para que se 
fortalecesse a economia regional entre Brasil e Argentina, somente no ano de 1991 é que 
o Mercosul foi efetivamente criado. É o que comenta Maia: 
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Entretanto, o Mercosul nasceu somente em março de 1991, ocasião em que 
Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, reunidos em Assunção, firmaram o Tratado 
de Assunção. Recentemente a Venezuela foi aceita como quinto país-membro do 
bloco. (MAIA, 2014, p. 399). 

 
Assim, com apenas quatro membros, incialmente, o Mercosul é criado e veio 

para fomentar o comércio de seus países membros, ajudando no desenvolvimento da 
indústria e crescimento na utilização de tecnologias em seus meios produtivos. 

O que realmente trouxe a figura do Mercosul para a realidade foi o Tratado de 
Assunção, sendo este o documento criador do mercado. Ele é o: 

 
[...] instrumento fundacional do MERCOSUL, estabeleceu um modelo de integração 
profunda, com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum - com 
livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos - o estabelecimento 
de uma Tarifa Externa Comum (TEC) no comércio com terceiros países e a adoção 
de uma política comercial comum. (MERCOSUL, 2018). 

 
Desta feita, o Tratado de Assunção além de criar o Mercosul, teve importante 

papel na regulação do comércio internacional entre os países do bloco, regulamentando as 
formas de comércio, inclusive com a implementação da TEC, que vem para regular a tarifa 
alfandegária de produtos oriundos de países não ligados ao Mercosul. (MAIA, 2014, p. 400). 

Para dar maior ênfase no papel que o Mercosul já vinha realizando entre os seus 
países-membros, surge em 1994 um protocolo que veio para dar personalidade jurídica a 
esta organização internacional. Além disso, 

 
O Protocolo consagrou, também, a regra do consenso no processo decisório, listou 
as fontes jurídicas do MERCOSUL e instituiu o princípio da vigência simultânea das 
normas adotadas pelos três órgãos decisórios do Bloco: o Conselho do Mercado 
Comum (CMC), órgão superior ao qual incumbe a condução política do processo 
de integração; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do Bloco; e 
a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), órgão técnico que vela pela 
aplicação dos instrumentos da política comercial comum. 
No decorrer do processo de integração, e em grande medida em razão do êxito 
inicial da integração econômico-comercial, a agenda do MERCOSUL foi 
paulatinamente ampliada, passando a incluir temas políticos, de direitos humanos, 
sociais e de cidadania. Os dois marcos na área social e cidadã do MERCOSUL são, 
respectivamente, o Plano Estratégico de Ação Social (2011) e o Plano de Ação para 
o Estatuto da Cidadania do MERCOSUL (2010). (MERCOSUL, 2018). 

 
Assim, o Protocolo de Ouro Preto veio para dar ainda mais força ao Mercosul, 

trazendo normativas e regulamentando o que era necessário para então adquirir 
personalidade jurídica, podendo praticar atos de realização de seus objetivos; contratar e 
adquirir bens; demandar judicialmente e manter fundos monetários, realizando 
transferências, além de criar órgãos para a administração de todo o bloco econômico. 
(MAIA, 2014, p. 393). 

Dentre as organizações internacionais, o Mercosul se enquadra como uma 
União Aduaneira, pois facilita, através de mecanismos tarifários, a livre circulação de bens 
entre seus países-membros. Essa classificação foi ratificada no ano de 1995, onde o 
Mercosul, 

 
[...] transformou-se em uma união aduaneira: ou seja, além de reduzir as tarifas de 
importação entre os integrantes do Mercosul, foram implementadas regras 
unificadas para o comércio com nações de fora do bloco. O principal mecanismo 
nesse sentido é a adoção de uma Tarifa Externa Comum (TEC) para produtos 
importados de outros países. (SASAKI, 2016). 

 
Com a transformação do Mercosul em união aduaneira, a competitividade entre 

os países do bloco econômico se torna mais homogênea, pois, como dito, a tarifa cobrada 
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para a importação de produtos que vêm de outros países é igualada entre os membros do 
bloco. 

O que traz essa harmonia entre as tarifas alfandegárias, segundo Maia (2014, p. 
400) é a Tarifa Externa Comum (TEC), em que os países membros do Mercosul deverão 
estabelecer uma tarifa única para produtos vindos de nações diferentes a dos membros do 
bloco. “Assim, uma máquina importada do Japão pagará na alfândega brasileira a mesma 
tarifa que pagaria nas aduanas argentina, paraguaia, uruguaia e venezuelana. É a TEC.” 
(MAIA, 2014, p. 400). 

No entanto, como estamos diante de países membros que têm realidades 
diferentes de economia, a TEC padronizada beneficia alguns países, porém prejudica 
outros. Tudo isso porque o nível de industrialização dos países é bem diferente, segundo 
Maia (2014, p. 400). 

Diante das diversas realidades encontradas pelos países-membros do Mercosul, 
em 1994 eles entraram em um acordo quanto à cobrança da TEC. Porém, houveram 
exceções temporárias para que os países não fossem prejudicados com a referida tarifa. 
Na reunião realizada ficou estabelecido o seguinte: 

 
Prorrogar as exceções nas importações de bens de capitais, bens de informática e 
de telecomunicações; 
Que os bens de capitais, importados de países fora do Mercosul, ficam sujeitos à 
tarifa aduaneira zero até o ano de 2005 para a Argentina; 
Que Uruguai e Paraguai poderão importar vários produtos, até 2010, com tarifas 
menores. (MAIA, 2014, p. 401). 

 
Portanto, após muitas discussões e, mesmo o Brasil sendo o único país do bloco 

que não era detentor de exceção no acordo firmado, as tarifas foram fixadas e colocadas 
em prática, trazendo maior competitividade para o mercado latino-americano. 

Ambos os países, Brasil e Paraguai, estão em pleno desenvolvimento, buscando 
espaço no mercado internacional e se fortalecendo para crescer, gerar empregos e melhor 
qualidade de vida, objetivos estes também do Mercosul, conforme afirma Maia (2014 p. 
402). 

Ocorre que, não somente estes são aspectos semelhantes entre os países 
supracitados, mas também, de acordo com Brasil, Brasil e Paraguai 

 
[...] possuem mais de 1.300 quilômetros de fronteiras em comum. O Paraguai 
importa a maioria dos produtos que consome do Brasil – país que é um dos 
principais fomentadores da economia paraguaia. A Itaipu Binacional é a maior usina 
hidrelétrica do mundo e 76% da energia consumida no Paraguai é fornecida pelo 
Brasil. A dinâmica do PIB dos dois países é semelhante e é baseada no consumo, 
por isso o aumento da atividade comercial bilateral é tão importante - e já registrou 
quase US$ 4 milhões em 2017. (BRASIL, 2017). 

 
Conforme exarado, Brasil e Paraguai tem muito o que contribuir um para o outro, 

tanto na relação fronteiriça, como também na cooperação para o mútuo crescimento, já que 
um depende diretamente do outro para fomento de sua economia. (MAIA, 2014, p. 402). 

Portanto, a importância que o Paraguai tem para o Brasil e vice-versa, fica clara, 
inclusive com a participação de um mesmo bloco econômico, o Mercosul. Com isso, ambos 
os países conseguem circular bens e pessoas um para o outro sem grandes burocracias 
e/ou impedimentos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de ambos. 

 
O IMPACTO DA LEI DE MAQUILA PARA O FOMENTO DA ECONOMIA PARAGUAIA 
PELOS EMPRESÁRIOS BRASILEIROS 
 

A economia do Paraguai tem sido fomentada dia após dia pela implementação 
da Lei de Maquila, pois esta traz benefícios aos empresários paraguaios para importar 
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insumos e matérias primas de outros países, industrializar no território paraguaio e depois 
exportá-la. (CASADO, PAIAS. TEODORO, 2018, p. 4). 

Assim, o Paraguai se torna um atrativo para empresários brasileiros instalarem 
suas indústrias, pois as leis para importação não são tão burocráticas e os custos de 
produção são mais baixos que os brasileiros. (CASTELLI, 2016, p. 7). 

O Mercosul muito contribui para esse fomento da economia e da indústria 
paraguaia, pois os brasileiros que querem investir no Paraguai têm o benefício da livre 
circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, atraindo investidores que buscam mão de 
obra qualificada aliado com baixos custos de produção. 

Considerado pelos brasileiros como um país com economia muito fraca e pouco 
desenvolvida, o Paraguai, em 1997 criou a Lei de Maquila que veio para atrair investidores 
dos países-membros do Mercosul para o Paraguai. 

 
A Lei 1.064/97 chamada Lei de Maquila, promulgada pelo Decreto 9.585/2000 no 
Paraguai, tem como órgão executor e regulador das indústrias maquiladoras o 
CNIME – Conselho Nacional das Indústrias Maquiladoras e Exportadoras – 
pertencente ao Ministério de Indústria e Comércio do país e age em compasso com 
o Tratado do Mercosul, numa perspectiva de fomento ao desenvolvimento regional, 
com o objetivo principal de atrair investidores, principalmente regionais, para 
manufaturar seus produtos no Paraguai. (BAUMGRATZ, 2016, p. 8). 
O regime de Maquila é um sistema de produção de bens e prestação de serviços, 
cujo objetivo é o desenvolvimento industrial, a criação de emprego eo aumento das 
exportações. A produção ou prestação é feita por conta e ordem de uma empresa 
domiciliada no exterior, que é denominada matriz. Em virtude de um contrato 
internacional, tudo o que é produzido em território nacional é exportado para 
qualquer parte do mundo. (PARAGUAI, 2018, tradução nossa). 

 
Sendo assim, a Maquila vem para dar mais força à economia paraguaia, 

incentivando que investidores de outros países possam ver uma oportunidade de produzir 
os mesmos produtos que em seu país de origem, porém, segundo Baumgratz (2016, p. 5), 
com um custo mais baixo, devido aos custos com energia e mão de obra serem 
relativamente menos custosos que os do Brasil. 

Em seus estudos, Baumgratz (2016, p. 5) ressalta que, apesar de as indústrias 
poderem se instalar em qualquer parte do território nacional, acabam por sediarem-se na 
região fronteiriça, próximo à Ciudad Del Este. Isso tudo é aliado à facilidade de transporte 
de mercadorias, pois a fronteira fica mais próxima e o transporte menos demorado para o 
Brasil e Argentina, que são o destino de aproximadamente 90% destes produtos. 

A Lei de Maquila, basicamente confere incentivo fiscal para empresários que 
instalarem suas indústrias em solo paraguaio, e exportarem os produtos industrializados 
para outros países do Mercosul. Scheller em sua reportagem aponta que 

 
A estratégia de atrair investimentos e empregos ao abrir mão da cobrança de 
impostos tem dado resultado. A lei da maquila, que garante o pagamento de apenas 
1% de tributo às companhias que abrirem fábricas no Paraguai e exportarem 100% 
da produção, existe desde 1997. Outras vantagens incluem gastos menores com 
mão de obra e energia elétrica. O salto quantitativo desse programa, porém, se deu 
nos últimos três anos – justamente quando a economia brasileira começou a andar 
para trás. (SCHELLER, 2017). 

 
Sendo assim, o Paraguai viu uma forma de atrair os investidores onde mais lhes 

interessa, ou seja, atingindo diretamente a carga tributária e o baixo custo de 
industrialização dos produtos fabricados no país. E assim os investidores brasileiros 
começaram a ver uma grande oportunidade no Paraguai. É o que comenta o site Interseas 
em sua notícia: 

 
Eles foram atraídos por uma vertiginosa diferença (para menos) nos custos 
trabalhistas, na conta de energia elétrica e nos impostos, capaz de tirar do vermelho 
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suas margens de lucro e recoloca-los, com preços competitivos, na disputa global 
por consumidores. (INTERSEAS, 2017). 

 
É notória a crescente procura dos empresários brasileiros para investir o seu 

capital em território paraguaio, pois a grande maioria – 2/3 dos investimentos no – é de 
capital brasileiro, ou seja, os empresários estão deixando de investir no Brasil e vendo uma 
oportunidade de negócio em outro país, mesmo que aquele seja menos desenvolvido que 
este. 

Dentre os benefícios que a Lei 60/90 que regulamentou a Lei de Maquila trouxe, 
estão a não incidência de impostos na importação de matéria prima e maquinário para as 
empresas estrangeiras que decidirem fabricar no país; imposto de 1% do valor da 
mercadoria na exportação para os países do Mercosul e; liberação facilitada de cargas junto 
à aduana, que perdura, em média, o prazo de 7 horas. 

A única contrapartida que o país exige é que o produto oriundo da 
industrialização seja exportado na sua totalidade para o exterior dentro de um ano após a 
adoção do regime. 

A legislação em um país tem papel muito significativo para o desenvolvimento 
de determinada matéria a qual ela regulamenta. Como visto na legislação paraguaia, 
através da Lei de Maquila, a estratégia do governo em trazer investimentos estrangeiros ao 
país mediante a isenção e diminuição de impostos foi muito positiva. 

 
Ao investir no Paraguai as empresas também contam com a tranquilidade da 
economia estável do país, que há anos mantém a inflação baixa e controlada, e 
uma legislação trabalhista mais flexível, com encargos sociais 35% mais em conta 
e a energia elétrica é quase 50% mais barata. A previsão é de que com este baixo 
custo de produção, o empresário brasileiro chegue a uma economia de até 20% se 
comparado ao que gastaria ao produzir no Brasil. (INTERSEAS, 2017). 

 
Ainda, o Portal da Indústria também aponta grande diferença nos custos de 

produção, não somente nos encargos trabalhistas, mas também no custo da energia 
elétrica. 

 
Além dos baixos impostos, os custos da mão de obra, água e energia também são 
grandes atrativos no Paraguai. O custo do empregado sobre a folha de pagamento 
no país é de 35%, enquanto no Brasil é de 110%. A energia é 70% mais barata do 
que aqui. (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2017). 
 

Conforme exarado, para os encargos trabalhistas e custos de energia – 
principais custos de uma indústria - são fatores determinantes na fixação do custo final do 
produto produzido e, com os encargos mais baixos é possível atingir níveis de preços muito 
mais competitivos no mercado internacional. O que no Brasil se torna um pouco mais 
custoso, pois os encargos acabam onerando a indústria e refletindo diretamente no valor 
do produto final. 

Não obstante os benefícios fiscais e de baixos custos de mão de obra e energias, 
o Paraguai também possui maior acesso ao mercado europeu devido ao seu acordo 
firmado com a União Europeia pois, segundo o site Interseas: 

 
[...] produzindo no Paraguai, há acesso para o mercado europeu, por exemplo. Isso 
porque hoje o Paraguai mantém acordo com a União Europeia. Já para o Brasil, a 
União Europeia não concede atualmente o benefício do Sistema Geral de 
Preferências (SGP), idealizado para que mercadorias de países em 
desenvolvimento pudessem ter um acesso privilegiado aos mercados dos países 
desenvolvidos. 
Por isso, fábricas de confecções e de calçados, indústrias têxteis, indústria plástica, 
de autopeças, etc estão entre as principais empresas brasileiras utilizando os 
benefícios da Lei de Maquila no Paraguai. (INTERSEAS, 2017). 
 

http://interseas.com.br/acordos-internacionais-vantagens-para-o-comercio-exterior/#.Wi_Du1WnHIU
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/206-assuntos/categ-comercio-exterior/sgp-sistema-geral-de-preferencias/1798-sgp-a-administracao-do-sgp-no-brasil
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/206-assuntos/categ-comercio-exterior/sgp-sistema-geral-de-preferencias/1798-sgp-a-administracao-do-sgp-no-brasil
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Sendo assim, as mercadorias que são produzidas no Paraguai – inclusive as 
beneficiadas pela Maquila – recebem tratamento privilegiado para o comércio de 
exportação para a União Europeia, através do SGP que, segundo Brasil, foi idealizado 

 
[...] para que mercadorias de países em desenvolvimento pudessem ter um acesso 
privilegiado aos mercados dos países desenvolvidos, em bases não recíprocas, 
superando-se, dessa forma, o problema da deterioração dos termos de troca e 
facilitando o avanço dos países beneficiados nas etapas no processo de 
desenvolvimento. (BRASIL, 2018). 

 
Como o Paraguai é um país em desenvolvimento e possui acordo com a União 

Europeia, este consegue ter maior acesso e privilégio na comercialização de seus produtos, 
viabilizando a produção no país pela facilidade de escoamento para países desenvolvidos. 

A preocupação dos governantes é tão expressiva que o Senado Federal, através 
do Senador Eduardo Braga, instalou uma comissão externa para entender as possíveis 
causas das empresas brasileiras terem o interesse em mudar para o Paraguai. 

 
Sete em cada dez indústrias que se instalaram no Paraguai nos últimos cinco anos 
são brasileiras. Para entender esse fenômeno e tentar impedir a mudança de 
empresas para o país vizinho, o Senado vai instalar na quarta-feira (23) uma 
comissão externa formada por seis senadores. (SENADO FEDERAL, 2018) 
 

Com a instalação desta comissão, o Senador que a propôs se pronunciou 
dizendo que 

 
O fato é que está ocorrendo uma migração de parte da produção de bens industriais 
brasileiros para o país vizinho, com um interesse crescente de algumas indústrias 
brasileiras de deslocarem pelo menos parte de sua produção para o Paraguai. Esse 
fenômeno precisa ser melhor compreendido pelo Parlamento brasileiro para que 
possamos atuar de maneira a preservar os interesses nacionais. (SENADO 
FEDERAL, 2018). 

 
Vê-se com este pronunciamento que o próprio poder legislativo identificou que 

alguma situação está sendo determinante para que as empresas queiram se instalar no 
país fronteiriço, incitando-os a refletir sobre o próprio interesse nacional em resolver este 
problema que afeta a economia brasileira. 

Portanto, a legislação assume papel extremamente importante no fomento da 
economia e desenvolvimento da indústria em um país. Pois, através de ações que visam 
incentivar a produção e atrair investidores externos é possível modificar o cenário industrial 
de uma nação, sem que haja grande prejuízo aos cofres públicos, vez que fica evidenciado 
o quanto o Paraguai se desenvolveu nos últimos anos e a crescente procura de investidores 
brasileiros neste país. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No tocante à Lei de Maquila, percebe-se que o governo paraguaio, em busca de 

maiores oportunidades de horizontalização da indústria no país, criou uma normativa que 
viesse de encontro com o que mais chama a atenção nos empresários de ramos industriais, 
que é o impacto financeiro no custo do produto final. 

Estudando as mudanças na economia do Paraguai nos últimos anos, percebeu-
se que a indústria neste país cresceu consideravelmente se comparado com o Brasil, país 
fronteiriço e mais desenvolvido. Ocorre que, estudando as organizações internacionais e a 
evolução do Direito Internacional público, fica evidente o quanto essas instituições são 
importantes para alavancar a economia de um país, juntamente com ações do governo. 

Nesse sentido, a Lei de Maquila, ação do governo do Paraguai, teve importante 
papel para o cenário atual. Pois foi através dos incentivos que ela confere aos empresários, 
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que estes estão procurando retirar suas industrias do Brasil e leva-las para o Paraguai. Seja 
pela menor incidência de imposto ou pela economia em custos de energia e encargos 
trabalhistas. 

Em primeiro momento, foi estudado o histórico do Direito Internacional 
Contemporâneo e o importante papel das organizações internacionais na realidade 
mundial. Em seguida, evidenciou-se o papel que o Mercosul exerce frente às relações entre 
Brasil e Paraguai, com foco nos benefícios das relações mercantis. Por fim, destacou-se 
como a Lei de Maquila se faz peça chave para a ascensão da economia paraguaia, 
acarretando que os empresários brasileiros migrem suas indústrias para o Paraguai. 

Portando, verificou-se neste estudo que o governo tem o poder de mudar a 
realidade economia do país através de leis, fomentando áreas carentes de atenção e 
investimentos, aspecto este em que o Brasil precisa reavaliar as políticas públicas no 
tocante às indústrias. Pois se os empresários estão deixando o país para buscar 
oportunidades no país vizinho, é sinal que algo está desproporcional com a realidade 
brasileira, merecendo uma análise aprofundada de seus pontos prejudicais e a promoção 
das adaptações necessárias para não afastar as indústrias de nosso país. 
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SAÚDE NO BRASIL DO CONTEXTO HISTÓRICO À JUDICIALIZAÇÃO 
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RESUMO: O presente estudo tem como foco a Judicialização da saúde, mostrando de 
maneira clara os impactos desse ato no que se refere ao enorme gasto inerente a ações 
judiciais movidas contra o Estado, pleiteando um direito positivado pela constituição de 
1988. O estudo traz um referencial teórico da evolução da saúde dentro da constituição 
Brasileira, evidenciando sua ascensão como direito fundamental, e dever do estado. Bem 
como fazer uma análise das dificuldades enfrentadas pelo Estado em colocar em prática 
como políticas públicas algo que já é efetivado como um direito e o papel do judiciário em 
tutelar este conflito. Embasando-se nas pesquisas, o estudo traz uma série de criticas ao 
processo jurisdicional ao acesso a saúde. 
 
PALAVRAS CHAVE: judicialização, saúde, medicamentos, SUS. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O contexto histórico da saúde no Brasil é dotado da evolução de um direito 

fundamental através das constituições brasileiras que somente passa a ser assegurado 
pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196. 

Observa-se que até este acontecimento a saúde não era prioridade e muitos 
sofreram ou até perderam suas vidas em epidemias e falta de tratamento a doenças que 
depois foram efetivamente erradicadas. Somente eram assegurados os trabalhadores 
através da Previdência Social. 

Constata-se que mesmo sendo um direito fundamental garantido e sendo 
obrigação do Estado nem sempre este é efetivado, devido principalmente à falta de políticas 
públicas efetivas. 

Será abordada neste estudo a relevância do papel do Poder Judiciário neste 
cenário, bem como críticas à sua maneira de atuação. 

 
HISTÓRICO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE 

 
Durante a história no Brasil, sete constituições se fizeram presentes, as de 1824, 

1891, 1934, 1937, 1946, 1967, sendo a mais atual e vigente de 1988.  No decurso desse 
tempo a primeira constituição instituída no período de governo monárquico de 1824, trouxe, 
ainda que de maneira precária, alguns direitos, “assume os cuidados com a saúde dos 
escolares e pessoas com problemas mentais, entretanto nessa época os gastos com a 
saúde não ultrapassavam 1% de todo o orçamento”. (CASTILHO, 2014). 

Porém, depois de promulgada a constituição, observa-se que se deu início a 
exploração agrícola pela metrópole, dessa forma institui-se então o cargo de Provedor-mor 
de Saúde da Corte e dos Estados do Brasil, que tinha por finalidade promover normas 
sanitárias em portos, a fim de preservar a saúde da população, já que naquela época, 
doenças graves e até letais como a lepra e a febre amarela eram muito comuns e vinham 
assolando a população pela falta de tratamento eficaz. O Rio de Janeiro, principalmente, 
foi assolado por uma epidemia de febre amarela e somente medidas sanitárias não foram 
o suficiente para o combate. (CASTILHO, 2014) 

O Brasil estava somente no início das epidemias, muitas doenças chegaram ao 
país juntamente com os navios mercantes europeus e foram crescendo progressivamente, 
um grande surto de varíola foi enfrentado, foram criados em várias cidades os centros de 
vacinação para imunização da população que era o foco do Estado, o restante das 
moléstias eram de responsabilidade das instituições particulares e religiosas que se 

https://jus.com.br/tudo/orcamento
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encarregavam de atender aos moribundos, porém estas também não possuíam 
atendimentos médicos eficazes para atender a demanda. 

Através de um Decreto em 1828 o Império exime-se dos cuidados com a saúde 
pública repassando esta atribuição às municipalidades, porém esta medida não surtiu o 
efeito desejado e em 1843 o Império retoma domínio do Serviço de Inspeção de Saúde. Já 
em 1876 “foi recomendada a reorganização dos serviços sanitários terrestres e marítimos 
em todo o Império, bem como várias medidas para melhorar as condições higiênicas da 
cidade do Rio de Janeiro” (RAEFFRAY, 2005, p. 153).  

 Houve então no país um expressivo aumento nas doenças, entre elas a 
tuberculose, a varíola, a malária e a febre amarela que assolaram muitas pessoas 
principalmente nas regiões de proximidades às ferrovias e portuárias devido ao maior fluxo 
de pessoas nestas localidades. 

Com todos esses aspectos, nota-se que a política de controle a epidemias não 
surtiu o efeito desejado, então com o início do século XX, surge uma nova perspectiva para 
a saúde com a criação dos Institutos de Pesquisa e os Dispensários, que tinham como 
objetivo o combate a doenças infecciosas. A partir de então, cria-se também o Instituto 
Soroterápico Federal que era basicamente responsável pela criação de vacinas no combate 
à febre amarela e peste bubônica. (RAEFFRAY, 2005, p. 155). Um grande nome dessa 
época é sem dúvida Osvaldo Cruz que contribuiu no combate à febre amarela com a 
implantação de obras de saneamento. 

O governo federal tenta ser bastante efetivo e pode-se dizer até ofensivo quanto 
ao combate de epidemiologias, fato esse que em 1904 ocorre no Rio de Janeiro a Revolta 
da Vacina, onde por falta de informações adequadas a respeito da vacinação, obrigatória a 
toda a população, alguns se recusavam a ser vacinados, porém, só obtinham emprego 
aqueles que possuíam atestado confirmando a imunização através da vacina, o que gerou 
a revolta de muitos cidadãos que queriam trabalhar, mas tinham medo das reações à vacina 
originando este confronto com as autoridades da época. Ainda nesse contexto histórico 
observa-se o período pós-guerra entre 1918 e 1920, período este em que a gripe espanhola 
infestou o país propiciando uma verdadeira anarquia, deixando milhares de infectados na 
capital federal. (CASTILHO,2014) 

O Estado adotou então um modelo “campanhista”, caracterizado pelo uso 
corrente da autoridade e da força policial, obtendo controle de doenças epidêmicas, como 
erradicação da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro devido a uma melhor 
estruturação básica do sistema público de saúde, que passa realizar também ações 
curativas. 

No ano de 1923, o biólogo Carlos Chagas cria o Departamento Nacional de 
Saúde Pública, onde o saneamento e o combate a endemias eram o principal foco. Porém 
somente a partir de 1930 com o movimento capitalista e o aumento das bases sociais é que 
se inicia, ainda que restritamente, uma política nacional na área da saúde. Nesse período 
ocorre a revolução de 1930, que de certa forma foi um marco histórico no Brasil findando-
se a República Velha, e dando início a um governo provisório que então iria propiciar Getúlio 
Vargas, o líder civil da Revolução, no poder, que passa a dedicar-se à questão da saúde 
com a finalidade de proteger o interesse capitalista da relação de trabalho e produção. 

Também é na década de 30 que se inicia a seguridade social, bem como um 
aumento da medicina liberal trazendo aos trabalhadores certas vicissitudes, o que trouxe 
benefícios somente para um grupo seleto de cidadãos, os trabalhadores formais e a classe 
alta, sobre esse período: 
 

[...] cresce o número de médicos e diminui o número de pacientes em condições de 
custear o atendimento dito particular, organiza-se em redes de clinicas e hospitais 
com caráter lucrativo, que passam também a conveniar-se com a Previdência, ou 
diretamente com as empresas empregadoras, garantindo a assistência aos seus 
trabalhadores. Nesta atividade comumente conhecida como Medicina de Grupo ou 
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seguro privado de Saúde, atuam, inclusive, firmas de capital estrangeiro 

(CAMPOS, et al, 1987, p. 27).   

 
De acordo com Raeffray (2005, p. 167), em seu estudo “a Constituição Federal 

de 1934 é fruto do movimento de 1930, das mudanças operadas pelo Governo Provisório 
e da Revolução Constitucionalista de 1932”.  

A então constituição de 1934 passa a positivar o direito à saúde como 
responsabilidade do Estado conforme o “Art. 10 - Compete concorrentemente à União e 
aos Estados: II - cuidar da saúde e assistência públicas”.  

Já na carta de 1937, elaborada pelo Jurista Francisco Campos e outorgada por 
Getúlio Vargas, apesar de positivada o período então era de uma ditadura clara:  
 

Carta de 1937 não teve porém, aplicação regular. Muitos de seus dispositivos 
permaneceram letra morta. Houve ditadura pura e simples, o Poder Executivo e 
Legislativo concentrado nas mãos do Presidente da República, que legislava por via 
de decretos-leis que ele próprio depois aplicava, como órgão do Executivo (SILVA, 
2010, p.85). 

 
Sobre a constituição de 1937, Raeffray (2005, p. 181) explica que “foram 

reformuladas e ampliadas as organizações estaduais de saúde, intensificadas as ações do 
Governo Federal no combate às epidemias e grandes endemias e dedicados recursos à 
assistência à maternidade e infância”.  

Em 1942 o Brasil entra na II Guerra Mundial e Vargas começa a ver um 
depauperamento de seu governo, dessa forma surge a necessidade da criação de uma 
nova lei, “[...] a Assembleia Constituinte foi instalada em 01.02.1946, vindo a ser 
promulgada em 18.09.1946. Tratava-se da redemocratização do país, repudiando-se o 
Estado totalitário que vigia desde 1930” (RAEFFRAY, 2005, p. 201). O período da ditadura 
militar contribuí para o desenvolvimento de alguns setores:  
 

As principais inovações, após anos de ditadura, foram o fim da pena de morte, salvo 
em tempo de guerra, penas cruéis e tratamentos degradantes, a volta do direito de 
greve e demais leis trabalhistas que já haviam sido implantadas em 1934. Na nova 
ordem normativa, cabia à União legislar sobre assuntos da saúde, defendia a 
proteção ao trabalhador, vantagens previdenciárias; ainda nessa época a medicina 
preventiva e curativa cuidava quase que exclusivamente da saúde da classe 
trabalhadora. Entretanto em meados da década de 60 a saúde, assim como muitos 
outros ramos da ciência experimentam desenvolvimento incrível e as principais 
consequências desse aprimoramento foram os altos custos e uma consequente 
crise no Sistema Nacional de Saúde. (CASTILHO, 2014). 

 
Observa-se que a economia avança neste período, porém “no aspecto social, a 

imagem internacional do Brasil ficou marcada por baixos indicadores de saúde, educação e 
habitação, ou seja, dos fatores que medem a qualidade de vida de um povo (RAEFFRAY, 
2005, p. 225) 

 
Nota-se então, que somente a partir da década de 60 é que se dá maior ênfase 

para prevenção e cura das doenças, porém ainda de forma mais branda visto os obstáculos 
para irrefutabilidade. 

 
A CRIAÇÃO DO SUS 

 
Intensifica-se no país na década de 30 o crescimento das indústrias, bem como 

das cidades, evidenciando a necessidade de assistir aos trabalhadores formais foi instituída 
a Previdência Social que só atendia a essa classe de trabalhador contribuinte com o 
respectivo instituto. A camada mais pobre da população e os trabalhadores rurais eram 
assistidos pelo Ministério da Saúde. Este modelo, apesar de não ser tão efetivo, perdurou 
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por muitas décadas. Sobre a constituição de 1967 atinente a saúde, o Estado era quem 
legislava acerca de assuntos pertinentes à previdência, seguro-social e saúde, porém os 
estados-membros legislavam suplementarmente a União conforme discorre o artigo 158, 
inciso XV - assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva; e inciso XVI - previdência 
social, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, para seguro-
desemprego, proteção da maternidade e, nos casos de doença, velhice, invalidez e morte; 

Apesar de positivado o direito à saúde não era efetivado o que gerou grande 
insatisfação da população dando início a intensos movimentos que “entre o final da década 
de 70 e o início de 80, sindicatos e partidos políticos também iniciaram uma fase de 
discussão e mobilização, centrada na questão da saúde” (SOARES; MOTTA, 2014, p. 03). 

Castilho (2014) traz em seu estudo, que a partir disso os planos de saúde 
ganharam forças, pois atendiam não só os trabalhadores, mas a família como um todo, 
porém sua cobertura era restritiva ao local. Ainda sobre esse episódio, percebe-se que 
medidas para combate à pobreza não surtiram efeitos, bem como as políticas públicas, sem 
aumento de renda, educação e moradia resolver o problema da saúde era algo cada vez 
mais improvável.  

Na década de 70, sob o governo militar, com a criação da Lei n° 6.229/75 foi 
instituído o Sistema Nacional de Saúde que começava a integralizar as ações inerentes à 
saúde, e o atendimento começa a ser coletivo. Ainda na década de 70, iniciam-se os 
chamados convênios-empresas, onde as empresas assumem de forma mais efetiva a 
responsabilidade pelos cuidados médicos de seus empregados, “recebendo em troca 
subsídio da Previdência Social, levando ao surgimento da medicina em grupo, 
desencadeando tal sistemática a atenção médica supletiva” (RAEFFRAY, 2005, p. 242). 

Conforme Bôas (2005, p. 167), como importante precedente para o nascimento 
do SUS, aponta-se a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que contou 
com ampla participação da sociedade civil, passando-se a reconhecer, como direito de toda 
a população, não apenas o acesso aos diferentes níveis de assistência à saúde, mas 
também a participação na formulação de prioridades na área, o que interfere nos critérios 
de alocação de recursos, conforme definição de Barroso:  
 

Com a redemocratização, intensificou-se o debate nacional sobre a universalização 
dos serviços públicos de saúde. O momento culminante do “movimento sanitarista” 
foi a Assembleia Constituinte, em que se deu a criação do Sistema Único de Saúde. 
A Constituição Federal estabelece, no art. 196, que a saúde é “direito de todos e 
dever do Estado”, além de instituir o “acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A partir da Constituição 
Federal de 1988, a prestação do serviço público de saúde não mais estaria restrita 
aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal. Todos os brasileiros, 
independente de vínculo empregatício, passaram a ser titulares do direito à saúde. 
(BARROSO, 2009, p. 40.) 

. 
A saúde nacional passou por abundantes modificações com pontos positivos e 

negativos durante esse processo, contudo, foi em 1987 que “por iniciativa da Previdência 
Social foi proposta a unificação dos sistemas de saúde, em nível estadual, com a criação 
do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde” (RAEFFRAY, 2005, p. 248). Porém foi 
com a constituição de 1988 seguida da Lei 8.080 de 1990 que se origina então o SUS 
(Sistema Único de Saúde) com o arcabouço que é observado atualmente. Dessa maneira 
percebe-se que a dignidade da pessoa humana baseada nos direitos fundamentais era algo 
quimérico, conforme observado por Silva: 

É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só 
agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo 
princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos 
casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com a 
situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas 
constitucionais. (SILVA, 2010, p.311). 
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Após aprovação da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), é estabelecido o 
modelo organizacional e a estruturação do SUS, o Sistema Único e Saúde, que surge com 
intuito de estabelecer ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais da Administração direta e indireta.  

O SUS tem entre suas atribuições definir a política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, prevenção, tratamentos e outros insumos de interesse 
para a saúde e a participação na sua produção.  

A Lei nº 8.080/90 refere-se ao acesso universal para todas as pessoas às ações 
e serviços de saúde e discorre sobre as obrigações municipais e federais em relação à 
saúde em geral e à distribuição dos medicamentos, determina também apoio técnico e 
financeiro do Estado. Estabelece que a direção municipal do SUS deva planejar, organizar, 
controlar, gerir e executar os serviços públicos de saúde. 

Observa-se que os Estados e Municípios são responsáveis pelas políticas 
publicas de saúde, no entanto não quer dizer que devem custeá-los sozinhos. 

Como exemplo prático pode-se citar as diretrizes para fornecimento de 
medicamentos, que são definidas pela Portaria nº 3.916/98, do Ministério da Saúde, onde 
estabelece a Política Nacional de Medicamentos direcionando os propósitos prioritários da 
atuação municipal, assegurando o suprimento de medicamentos destinados à atenção 
básica à saúde, além de outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano 
Municipal de Saúde. 

 
CRIAÇÃO DA RENAME 

 
A Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080/90), no artigo 2.º, discorre sobre o direito 

humano fundamental, “devendo o Estado prover as condições indispensáveis para seu 
pleno exercício”, esclarece também que é o dever do Estado, quanto à garantia da saúde, 
além da formulação e execução de políticas públicas preventivas, e no estabelecimento, de 
condições de acesso “universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação”. E, no artigo 6.º refere-se à atuação do SUS, a assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica.  

A indústria farmacêutica é um dos ramos mais rentáveis do mundo, sabe-se do 
alto custo que é para as pesquisas e desenvolvimento, o que por sua vez, torna o valor 
muito alto para os beneficiários que nem sempre tem condições financeiras suficientes para 
manter os tratamentos, e em especial de enfermidades como câncer, doenças cardíacas e 
vasculares, entre outras, onde o custo é muito expressivo, com isso recorrem ao SUS para 
ter esperanças de uma recuperação ou de uma qualidade de vida, onde o sofrimento que 
a doença traz possa ser ao menos amenizado. 

O fornecimento de medicamentos nem sempre é tão fácil, pois como citado 
acima tem um valor alto para que o Governo repasse aos beneficiários, o custo de 
determinados recursos nem sempre os torna viáveis. Alguns medicamentos acabam tendo 
o fornecimento longo devido ao tempo do tratamento de determinados pacientes, tornando 
o custo individual da aplicação elevado. Assim como em outras épocas a prioridade para 
alocação de recursos, inclusive farmacêuticos, sãos as epidemiologias visto o impacto que 
causam na saúde de toda a população. 

Para facilitar o fornecimento, os profissionais da medicina devem dar preferência 
às medicações e tratamentos constantes no rol do Sistema Único de Saúde, desde que 
haja esta possibilidade e não ocorra nenhum prejuízo ao beneficiário. 

A União em parceria com os Estados e o Distrito Federal com a elaboração da 
Relação Nacional de Medicamento ocupa-se, sobretudo da aquisição e distribuição dos 
medicamentos de caráter excepcional, que são aqueles destinados ao tratamento de 
patologias específicas, que atingem número limitado de pacientes, e que apresentam alto 
custo, seja em razão do seu valor unitário, seja em virtude da utilização por período 
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prolongado conforme disposto nas Portarias nº 2.577/GM, de 27 de outubro de 2006, e nº 
1.321, de 5 de junho de 2007. 

 
Dentro desse contexto um acórdão proferido pelos Ministros da Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, fixam três requisitos para fornecimento de medicamentos 
pelo SUS 
 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade 
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos 
fármacos fornecidos pelo SUS; 
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;  
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos 
autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que 
os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto 
aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, 
ou seja, 4/5/2018. 

 
Desta forma, além da Rename, os beneficiários do SUS passam por um crivo 

para específico para obter o fornecimento de medicação. 
 
A PROBLEMÁTICA DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 
O direito a saúde passou a ser preservado pela carta de 88, porque as anteriores 

não trouxeram uma preocupação efetiva com esse importante direito fundamental 
relacionado à própria força vital.  

A saúde atualmente se encontra presente em vários dispositivos constitucionais 
é um direito fundamental previsto no Art. 6, e também preservado pelos artigos 196 e 200, 
e foi por meio do artigo 198 que foi criado o SUS, referência para a América Latina e para 
todos os países do direito comparado pela sua excelência formal, ou seja, uma lei 
importantíssima que traz princípios e regras de universalidade de atendimento, mas que 
enfrenta um desafio há muitos e muitos anos, o desafio da efetividade.  

O fato de se ter uma constituição não assegura a população o acesso aos 
direitos nela contidos, mesmo que este seja entendido como direitos fundamentais, os quais 
compreendem a liberdade, a igualdade de direito, onde todas as pessoas devem ser 
tratadas sem discriminações arbitrárias e exclusões, ter as mesmas condições elementares 
de educação, saúde, renda. 

Para Barroso (2009, p. 36), a Constituição positivou direitos subjetivos – 
políticos, individuais, sociais direta e imediatamente exigíveis, do Poder Público ou do 
particular, por via das ações constitucionais e infraconstitucionais contempladas no 
ordenamento jurídico. Com isso, passa a ser exigido do judiciário que comece a atuar de 
forma mais ativa em defesa aos direitos dos cidadãos e à busca efetiva do cumprimento da 
lei quando estes assim os requerer.  

A saúde é um direito que não se realiza sozinho, o direito fundamental à saúde 
depende necessariamente de políticas públicas, e sob a ótica dos direitos sociais, o que 
significa políticas públicas? É um conjunto de ações governamentais relacionadas a leis, a 
base constitucional, a atuação do poder público, na construção de hospitais, contratação 
de médicos, na compra de medicamentos, nas atividades preventivas e de pesquisas 
relacionadas à sua implementação.  

As Políticas Públicas com relação à saúde e aos demais direitos de segunda 
dimensão estão nas mãos do executivo no plano federal e nas estâncias estaduais e 
municipais, determinando que em uma questão legislativa, cabe ao legislador elaborar as 
leis necessárias para a realização do direito fundamental à saúde, porém, infelizmente o 
que se observa atualmente é que a população “bate na porta” do executivo e muitas vezes 
não encontra a implementação do direito a saúde, “bate na porta” do legislativo e esta 
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também não encontra muito “aberta”, desta forma o judiciário canaliza todas as frustrações 
populares relacionadas a saúde na modernidade, dando ensejo ao termo da judicialização 
da saúde. 

O conceito de saúde citado por Bôas (2005, p. 164), que é a definição da 
Organização Mundial da Saúde, associa a condição humana salutar não apenas à ausência 
de doença, de incapacidade ou de condições intrinsecamente patológicas (definição 
realmente tautológica), ou, ainda, à simples normalidade do funcionamento orgânico, mas 
a um estado de completo bem-estar, mental e social – mostra-se de tal vagueza e 
dificuldade prática de obtenção, pelos mais diversos motivos, que seria de se questionar se 
alguém poderia se dizer de fato saudável nestes termos! 

De acordo com Dallari (2005, p.5), “Os últimos anos do século vinte, contudo, 
revelam uma nova concepção da saúde pública, fortemente influenciada seja pelo relativo 
fracasso das políticas estatais de prevenção, que não conseguiram superar os limites 
impostos pela exclusão social, seja pela constatação – agora científica – da importância 
decisiva de comportamentos individuais no estado de saúde.  

O reconhecimento do direito à saúde é de grande relevância, os direitos sociais 
devem resguardar de fato, o acesso aos serviços públicos de saúde, sendo eles de 
natureza preventiva, curativo e medicamentoso, visto que “exige o envolvimento do Estado, 
ora para preservar as liberdades fundamentais, principalmente por meio da eficiente 
atuação do Poder Judiciário, ora para eliminar progressivamente as desigualdades, 
especialmente planejando e implementando políticas públicas” (Dallari, 2005, p.9). 

Flumian discorre a esse respeito afirmando que: 
 

 (...) a eficácia do Direito à Saúde, sobretudo vista do prisma da prestação 
jurisdicional, depende da observância das políticas sociais e econômicas propostas 
pela Constituição Federal, regulamentadas infra constitucionalmente, em 
consonância com diversos outros balizadores postos à disposição de todos e não 
somente pronta a atender aqueles que buscam o direito perante os 
tribunais.(FLUMIAN. 2008, p. 13). 

 
Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), os gastos com a judicialização 

da saúde cresceram 1.300% nos últimos 7 anos, e o que mais chama a atenção é que 80% 
dessas ações são inerentes a fornecimento de medicamentos que não pertencem a lista do 
SUS, a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), essa relação teve sua 
última atualização em 2017, passando a contar com 869 itens, um aumento de 27 
medicamentos em ralação a Rename de 2014, porém esse aumento não foi o suficiente 
para atenuar o crescimento nas demandas do judiciário. 

Também cita que os valores das ações são relativamente altos, sem contar que 
a taxa de êxito na causa, pois trata-se de medicamentos de fornecimento regular pelo SUS.  

Na avaliação do Tribunal, os tipos de ações judiciais versam, 
predominantemente, sobre mecanismos curativos de saúde, como medicamentos e 
tratamentos, e não em mecanismos preventivos. As disputas judiciais são 
predominantemente individuais e a taxa de sucesso é alta, pois algumas se referem a itens 
que deveriam ser fornecidos regularmente pelo SUS. (BRASIL. Tribunal De Contas Da 
União, 2017). 

No Brasil, é cada vez mais frequente o feito da Judicialização da Saúde, uma 
crescente demanda de processos judiciais, visando o cumprimento das disposições legais, 
devido principalmente ao crescente número da população, cujas políticas públicas não 
acompanham este crescimento populacional e consequentemente a demanda é cada vez 
maior. Ora, mas como falar de judicialização de um direito fundamental positivado? O fato 
é que com o crescente aumento da população, surgem através dos tempos doenças que 
não faziam parte do contexto durante a criação da constituição de 88, bem como surge no 
cenário algumas doenças erradicadas que voltam a tomar força devido à omissão dos 
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responsáveis em buscar a imunização, principalmente em crianças que é oferecida 
gratuitamente pelo SUS. 

A judicialização tem um certo contexto histórico, ela surge na década de 90, 
quando portadores de HIV/Aids pleiteavam junto ao estado, por meio de processos 
individuais e coletivos, medicamentos e procedimentos médicos, visto que já era algo 
concretizado constitucionalmente. E isso acaba resultando em uma jurisprudência favorável 
para que fosse de cumprimento imediato. (RIOS, 2003; VENTURA, 2003; SCHEFFER et 
al., 2005). Desta forma as políticas públicas que vinham com intuito de dar assistência as 
pessoas portadoras do HIV/Aids acabam despertando outros movimentos bem como a 
população num todo. Isso pode ser notado quando se observa o crescimento das 
demandas contra o Estado, pois acaba sendo um dispositivo de garantia de direito. Em 
contrapartida ao aumento das demandas, se tem uma redução na precursora desse meio, 
o HIV/Aids, em relação a demais doenças, devido ao forte incentivo de Políticas Públicas 
no que se refere a prevenção da doença. Tais Políticas Públicas denotam que sua influência 
também é de grande valia em campanhas de imunização em diversas doenças.  

O tema do aumento na Judicialização da Saúde foi debatido recentemente por 
coordenadores estaduais sob a supervisão do Conselho Nacional de Justiça e contou 
também com a participação de representantes do Comitê Executivo de Saúde, e dos 
ministros do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva e Paulo Dias de Moura Ribeiro, o foco do 
encontro foi discorrer a respeito de estratégias para enfrentar o cenário e buscar a interação 
de experiências na área a nível nacional, em destaque do conselheiro Arnaldo Hossepian, 
supervisor do Fórum, observa-se o desassossego a respeito do tema:  
 

[...] a crescente judicialização da saúde inquieta a magistratura brasileira e, em 
especial, o CNJ. “A nossa preocupação é que as pessoas tenham acesso à saúde 
e, se for necessário, pela via do Poder Judiciário, mas mediante aquilo que 
costumamos chamar da boa judicialização”, (BRASIL. Conselho Nacional de 
Justiça, 2018). 

 
Canut e Cadermartori (2011 p.24) mencionam que o STF — no Acórdão ora 

mencionado, elaborado com base nas conclusões dos debates ocorridos na Audiência 
Pública de 2009, esclarece, por intermédio do Ministro relator, que: Não obstante, esse 
direito subjetivo público é assegurado mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, 
não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, 
promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política 
pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, 
protejam e recuperem a saúde.  

Barroso (2009) traz algumas considerações críticas cautelares a respeito da 
jurisprudência que envolve os direitos sociais, a primeira delas: 
 

“se apoia na circunstância de a norma constitucional estar positivada na forma de 
norma programática. O art. 196 da Constituição Federal deixa claro que a garantia 
do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas, não através 
de decisões judiciais. ” (BARROSO, 2009, p. 44.) 

 
Portanto, cabe Poder Executivo conforme artigo citado a tarefa de garantir tais 

direitos através de políticas públicas eficientes. 
Outra consideração de Barroso afirma que: 

 
“Pode-se entender que a melhor forma de otimizar a eficiência dos gastos públicos 
com saúde é conferir a competência para tomar decisões nesse campo ao Poder 
Executivo, que possui visão global tanto dos recursos disponíveis quanto das 
necessidades a serem supridas. Esta teria sido a opção do constituinte originário, 
ao determinar que o direito à saúde fosse garantido através de políticas sociais e 
econômicas. As decisões judiciais que determinam a entrega gratuita de 
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medicamentos pelo Poder Público levariam, portanto, à alteração do arranjo 
institucional concebido pela Constituição de 1988. ” (BARROSO, 2009, p. 44.)  

 
O Poder Judiciário se vê muitas vezes consternado diante de pedidos que visam 

atender não mais que um direito básico, fundamental, já positivado, garantido 
constitucionalmente, neste ínterim o judiciário é também instado a decidir a respeito de 
situações não concernentes à sua formação, que caberiam ao Poder Executivo tratar, 
consoante a esta falta de conhecimento do legislador na área afirma Barroso (2009) que 
“Mesmo que instruído por laudos técnicos, seu ponto de vista nunca seria capaz de rivalizar 
com o da Administração Pública.” Este, por sua vez, ocupa-se em atender, dentro das 
possibilidades das políticas públicas, a investimentos que assistam a maioria da população, 
ocorre que casos especiais que excedem seus orçamentos e que significam para suprir o 
tratamento de um cidadão o equivalente a centenas de outros leva o órgão executor a se 
negar a arcar com esta demanda para que a “conta feche”. A saúde pública deve se 
concentrar em toda a população e não somente a um paciente. O cidadão que se vê 
acometido de uma enfermidade, na maioria dos casos rara, e por consequência sem acesso 
ao tratamento na rede pública, sem condições de financiar este tratamento recorre ao Poder 
Judiciário que no que lhe concerne vai racionalizar sobre nada menos que o custo do direito 
à sobrevivência biológica de um cidadão. Ao legislador cabe ponderar diante de processos 
que se encontram em rota de colisão e que envolvem partes cujos direitos são igualmente 
garantidos. 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
A presente pesquisa partiu de um precedente bibliográfico, através do estudo de 

artigos, súmulas. A pesquisa bibliográfica é definida por Marconi e Lakatos: 
 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 
meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 
conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, 
quer publicadas, quer gravadas. (MARCONI; LAKATOS, 2003, P. 183) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observa-se que a saúde desde sua ascensão como direito fundamental, está 
bem longe de sua efetividade tal como. Analisando-se números do aumento expressivo no 
que tange a processos que pleiteiam em sua maioria (80%) medicamentos e no mais 
espalhafatoso que possa parecer, ações que demandam por medicamentos que já 
deveriam ser fornecidos pelo SUS. O poder público cria uma lista chamada RENAME, onde 
lá se faz um rateio de medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS, o que de certa 
forma já é uma afronta ao Art. 196 da Constituição Federal, e mesmo assim não consegue 
cumprir o que ela mesma estipula, ou seja, o mínimo do mínimo.  

Outro ponto que se observa nessa falta de efetividade em um dos sistemas de 
saúde que é referência na América Latina, formalmente falando, é a plena falta de gestão, 
isso pode ser observado quando se tem a possibilidade de fornecer um medicamento ou 
um tratamento na rede pública que teria um custo bem reduzido do que os 40 ou 60 salários 
mínimos que são exigidos em uma ação. A essa falta de gestão acrescentasse ainda a falta 
de recursos para saúde, como já dito, a judicialização da saúde tem movido um valor 
superior aos 7 bilhões por ano, e a conta não fecha, exatamente porque o que se investe 
em saúde ainda não supre o necessário. O jornal O Estado de São Paulo em matéria 
publicada em Maio/2017 mostra que o Brasil está abaixo da média mundial segundo a OMS 
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(Organização Mundial de Saúde). Para se ter uma ideia do mal investimento feito em saúde 
no Brasil, um ranking publicado pelo Jornal O Globo, mostra que de 195 países o Brasil se 
encontra em 89ª lugar. Nesse raciocínio é de extrema importância lembrar que 7 bilhões 
por ano são gastos em ações judiciais, um valor relativamente alto, pra um país que tem 
investido em torno de 100 bilhões em saúde, e dessa forma a conta não fecha exatamente 
porque, essa falta de recursos não se deve ao fato da judicialização, se deve sim ao fato 
do baixo valor investido em saúde no Brasil. Some-se ainda a essa conta em média 2 a 3% 
que são desviados por meio de esquemas de corrupção, que daria em torno de uns 300 
milhões de reais, e somente nessa conta quantos tratamentos poderiam ser bancados sem 
a necessidade de judicializar, e esperar anos e anos por uma cirurgia ou um tratamento, 
“Dor tem pressa” como diz a Ministra Carmem Lucia em reportagem do CNJ de 2016.A falta 
de efetividade pode estar bem longe de ser resolvida uma vez que o “mix” da dificuldade 
financeira do brasileiro mais o envelhecimento populacional só vem a acarretar uma maior 
demanda de ações, uma vez que quem tem condições financeiras custeia seus remédios 
e seu tratamento na rede particular, e quando não existe essa possibilidade a opção é 
aguardar pelo SUS.  

Uma das questões deparadas nesse estudo é se o SUS é para prevenir ou tratar, 
já que nas contas do TCU o que predomina são ações para “curativos de saúde”, e a 
pergunta que não se cala é, por onde anda a tal política pública? Como visto no estudo, 
quando o poder público investe em políticas públicas o número vem sempre a ser benéfico, 
como é o caso do HIV/Aids que vem tendo uma redução exponencial nos casos, devido ao 
investimento na área. Investir em pesquisa, inovação, tecnologia, imunização, e quando se 
fala em imunização não se pode deixar de citar o exemplo do Paraná que criou lei ordinária 
19.534 de 4 de junho 2018, que exige que todo o aluno até os 18 anos seja em rede pública 
ou particular devem apresentar carteirinha de vacinação atualizada. 

Não distante dessa seara uma crítica que se faz ao judiciário na implementação 
de políticas públicas sem dúvidas é a suposta falta de legitimidade democrática de atuação 
do judiciário, porque afinal de contas o juiz não é eleito pelo povo para participar de políticas 
sociais. Rousseau trazia em seu conceito de democracia como vontade da maioria e para 
esse pensador a democracia só existiria de verdade se todos os cidadãos diretamente 
pudessem tomar conta da sua vida social, pudessem manifestar-se diretamente na vontade 
da sociedade. Diante dessa democracia o fato do juiz não ser eleito, não o credencia para 
não participar do processo de integração dos direitos sociais, desta forma, a 
responsabilidade do juiz é uma responsabilidade constitucional, ou seja, ele não fica de fora 
da integração das políticas públicas pelo simples fato de não ter sido eleito, porém, não 
pode atuar como coadjuvante no processo de criação de leis, como por exemplo, requisitos 
para fornecimento de remédios. Dessa forma independente dessas observações feitas, 
qual é o argumento chave para defender a legitimidade democrática do poder judiciário na 
implementação de políticas públicas mal prestadas, ou que não tenham sido cumpridas na 
forma constitucional? Alexi, jurista alemão defende a jurisdição constitucional 
argumentativa, o que significa, se tem na carta de 88 uma responsabilidade ainda maior 
para juízes de primeiro grau até o STF, e para tentar suprir um pouco essa suposta falta de 
legitimidade pela ausência do voto é importante destacar essa jurisdição constitucional 
argumentativa, ou seja, o juiz fundamenta a legitimidade de sua decisão na fundamentação, 
conforme diz o Art. 93 Inciso IX, e ali que deita as raízes da argumentação, da decisão 
judicial, é ali que o juiz expõe qual é a base de proteção, com base em qual princípio, inciso, 
alínea, parágrafo, qual é a regra que defende o direito fundamental a saúde, é da 
fundamentação que o juiz respalda a sua atividade democrática, ou seja, as sentenças não 
vem da mente, elas vem de um ordenamento jurídico posto e altamente excepcional, um 
ordenamento em que se prevê regras como nunca se viu antes na história nacional. A lei 
8080/90 lei do SUS, a lei 8142/90 que também complementa a lei do SUS, são leis 
importantíssimas que estabelecem regras objetivas, aliás até o orçamento público, de 
acordo com a constituição, deve se observar uma serie de princípios que se encontram 
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presentes expressamente no texto constitucional, então a responsabilidade do juiz para 
tentar suprir esse suposto déficit democrático é com boa argumentação jurídica, e alias boa 
argumentação jurídica não falta na constituição vigente, que como já dito traz o direito 
fundamental a saúde na sua mais ampla proteção. O direito fundamental a saúde no plano 
material com declarações constitucionais que imprimem um sentido legal a sua existência 
e também uma proteção com garantias fundamentais, o mandato de segurança coletivo, o 
mandato de injunção são diretas de constitucionalidade por omissão a ação civil pública, 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, são algumas das ferramentas 
encontradas na constituição a fim de preservar o direito fundamental a saúde. Deste modo 
então o juiz não julga apenas com seu sentimento ideológico de justiça, o juiz julga de 
acordo com o que se encontra na lei com princípios e regras presentes na constituição e 
no ordenamento infraconstitucional que respaldam a sua atuação, e como Alexi defende 
essa representação de argumentos, ela deve trazer bons argumentos jurídicos, principio 
lógicos e fáticos, mas deve contar com o apoio popular, a sociedade deve também 
concordar com essa jurisdição constitucional, a sociedade deve apoiar a atuação 
jurisdicional, e sim, é claro, na seara da saúde, são tantas as decisões importantes que 
agregam valores a saúde, então se acredita que esse suposto déficit democrático pela 
ausência do voto já tenha sido suprido pela constituição e pelos juízes constitucionais que 
recebem responsabilidades inúmeras pela nossa atual constituição. 

Outra crítica que se faz ao judiciário na fiscalização de políticas públicas 
relacionadas à saúde, é a suposta violação ao princípio da separação de poderes. Sabe-
se que o poder é uno e indivisível, imprescritível e indelegável, porém a experiência 
histórica mostra que esse poder nas mãos de um só, de um tirano que não fazia nada de 
errado, aliás, essa visão de que o rei não fazia nada de errado obviamente precisou ser 
ponderada ao longo dos séculos e se passa de um estado absolutista em que o rei 
representava o Estado, para estados governados pela lei e o poder que é uno, indivisível, 
imprescritível e indelegável precisou ser compartilhado , exteriorizado por funções distintas, 
funções no executivo, legislativo e judiciário. Mas ao analisar o fato até Montesquieu em “O 
espírito das Leis” já trouxe a importância de que cada poder, cada função do poder político, 
além de realizar suas atividades típicas precisavam esses três poderes se relacionar entre 
si numa visão simbiótica, harmônica, auto contendo o poder entre si, ou seja, sistema 
simbiótico de freios e contrapesos, limites recíprocos entre as funções do poder político, 
então apesar de ser responsabilidade do legislador a função legiferante, do executivo a 
função administrativa, e do judiciário a função jurisdicional sem dúvidas como estão em um 
sistema simbiótico de freios e contrapesos cabe a cada uma das funções corrigirem a 
omissão da função alheia. Mas vale ressaltar que a separação de poderes deve estar a 
serviço dos direitos fundamentais, então em caso de omissão, em caso de má prestação, 
cabe de acordo com a constituição o controle judicial, obvio que com limites, sem excessos, 
ponderando, porque as necessidades da população em geral são infinitas e os recursos 
escassos, porém, cabe ao juiz constitucional, não se omitir do dever de cumprir a 
constituição, obviamente que não ocorre uma ofensa da separação dos poderes se a 
atuação jurisdicional estiver bem fundamentada, analisada e ponderada a luz de princípios 
regidos pela constituição, o que não foi observado no acórdão citado no estudo. Ainda como 
um ponto de critica a essa atuação ao judiciário no que tange a saúde, é a falta de técnica, 
falta de conhecimento teórico na área, ora, de fato os juízes em sua maioria não são 
doutores no biodireito, nas ciências médicas, a única forma que se observa nesse caminho 
realmente é de se respeitar um laudo médico, uma perícia, e as sentenças precisam ser 
baseadas nesses métodos para que dessa forma possa ser garantido um medicamento ou 
um tratamento correto e assim dando acesso a um direito positivado. 

Por fim, diante da judicialização da saúde o judiciário é o mediador do conflito, 
pois é onde o precursor da ação acaba encontrando alento para a dor física, a qual acaba 
se juntando a uma dor psíquica, pois precisa exigir aquilo que é de seu direito, e neste 
contexto não como negar aquilo que de fato é necessário para uma vida digna, pois saúde 
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é vital. Mas a questão é como trazer o acesso universal a saúde que é um dever do Estado 
quando se cria barreiras para esse direito? Criar um filtro? E o que é mais inadmissível 
ainda, comprovar incapacidade financeira. Ora, quando se traz à tona o art. 196 da 
Constituição Federal a priori é que “A saúde é direito de todos e dever do Estado” o 
constituinte em nenhum momento quis saber da condição financeira do beneficiário, haja 
vista que o Brasil, tendo uma boa gestão teria capital suficiente para arcar com tais 
despesas, e quando se fala e boa gestão se parte do princípio que não haveria tantos 
gastos desnecessários com ações se houvesse uma breve leitura do cenário atual, onde 
um legislador perceba que é muito menos oneroso fornecer um medicamento do que 
aguardar que seja acionado judicialmente. Burocratizar um direito tem sido um caminho 
árduo, que precisa ter um olhar, um viés diferente dos dias atuais, qual a vantagem obtida 
para os casos de judicialização? Para ambos os lados a situação é extrema, um lado, 
pleiteia o que é seu por direito, e outro lado, impõe limites aquilo que já é garantido 
constitucionalmente encarecendo ainda mais tratamentos e medicamentos, e quando se 
diz que a conta da saúde não fecha, é justamente por esse motivo, o executivo tem o poder 
de pagar mais “barato”, mas sempre prefere o alto custo de um processo. E nesse viés, 
longe de qualquer efetividade, a saúde no Brasil vai respirando por aparelhos. 
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VALIDADE DA PROVA COLHIDA PELA INFILTRAÇÃO POLICIAL: LIMITES E 
PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO DO AGENTE INFILTRADO 

 
Jessica Carneiro jessicacarneiro1996@gmail.com 

 
RESUMO: A Infiltração Policial, é um método especial de investigação, realizada por meio 
da inserção de um agente policial nas atividades das organizações criminosas, de maneira 
a se passar por criminoso, tornando-se membro da organização, com o intuito de angariar 
provas, que por outro meio de investigação não seriam alcançadas, e, por fim, desarticular 
o grupo criminoso. Ocorre que esse meio de investigação necessita de limites para ser 
aplicado, pois, pode ir de encontro com princípios constitucionais fundamentais, e sem a 
devida delimitação as provas colhidas serão consideradas nulas. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem como objetivo estudar o instituto da infiltração policial como método de 
investigação ao crime organizado e compreender quais devem ser os meios de controle 
estatal para que esta forma de investigação possa produzir efeitos legais no mundo jurídico. 
O método de pesquisa a ser utilizado para realização deste trabalho será o método de 
revisão da literatura, com base em livros, legislações, sites de bancos de dados e artigos 
científicos publicados nos últimos dez anos. Da pesquisa conclui-se que a infiltração Policial 
é uma forma válida e eficaz de investigação ao crime organizado e as provas colhidas 
deveram ser consideradas válidas quando obtidas dentro das delimitações legais previstas 
para o instituto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 
em situações que possam ser encobertadas pelas excludentes de culpabilidade e situações 
de inexigibilidade de conduta diversa. 
 
PALAVRAS CHAVE:  Infiltração Policial -  Limites de Atuação – Agente Infiltrado – 
Investigação Policial – Validade de Provas. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho busca o estudo do instituto da infiltração policial como uma 

forma especial de investigação aos crimes praticados por organizações criminosas, 
verificando quais são os limites e perspectivas de atuação do agente infiltrado, para que os 
direitos e garantias fundamentais dos indivíduos sejam sempre preservados. 

O instituto da infiltração policial surgiu como forma de investigação e combate ao 
crime organizado, uma técnica especial de investigação, ou seja, não é um meio comum, 
utilizado em situações excepcionais pois, muitas vezes para obter êxito em suas operações, 
os agentes podem acabar violando direitos fundamentais e cometendo crimes, inclusive, 
em alguns casos as provas colhidas por eles são consideradas nulas.  

Portanto, a presente pesquisa busca compreender o instituto da infiltração de 
agentes policiais como uma forma especial de investigação, procurando sanar dúvidas que 
possam surgir em relação à sua legitimação como forma de investigação, bem como, 
procura esclarecer quais são os limites de atuação destes agentes e quais são os critérios 
para validar as provas colhidas por eles, apresenta quais são os benefícios deste instituto 
para o Direito Penal e para a sociedade em si e também demonstrar quais pontos 
necessitam de aprimoramentos. 

A pergunta central que este trabalho busca responder é como a infiltração policial 
pode ser utilizada como meio especial de investigação e quais são os métodos que devem 
ser utilizados para limitar a atuação dos agentes policias infiltrados na colheita de provas 
para a instrução processual de maneira que seus procedimentos sejam eficazes e ao 
mesmo tempo seus mecanismos sejam legítimos do ponto de vista jurídico, sem 
desrespeitar o devido processo legal e as garantias do indivíduo. 

Diante do exposto o objetivo principal é estudar o instituto da infiltração policial 
como método de investigação e compreender quais devem ser os meios de controle estatal 
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para que esta forma de investigação possa produzir efeitos legais no mundo jurídico e 
discutir sobre os limites e a perspectiva desta atuação, abrangendo a validade das provas 
colhidas por eles e o princípio da proporcionalidade aplicado na infiltração policial. 

O método de pesquisa utilizado para realização deste trabalho foi o método de 
revisão da literatura, com base em livros, legislações, sites de bancos de dados e artigos 
científicos publicados nos últimos dez anos. 

 
VALIDADE DA PROVA COLHIDA PELA INFILTRAÇÃO POLICIAL: 
 

A infiltração de agentes pode ser compreendida como uma técnica especial e 
excepcional de investigação aplicada em casos extraordinários, os quais, se encaixam em 
determinados requisitos legais. Esta técnica busca angariar provas para instruir o processo 
judicial, por estes motivos se mostra como um meio extremamente eficaz no combate ao 
crime organizado, se utilizado de maneira correta, dentro das determinações legais.  

Explica Zanella (2016, p. 181): 
 
Por meio desta técnica, um agente policial (chamado agente infiltrado, ou, em outros 
países, de agente encoberto) infiltra-se na organização criminosa, como se dela 
fosse membro, para buscar informações e colher elementos relevantes para apurar 
os fatos, como, por exemplo, saber quem são seus líderes, quais as tarefas 
executadas por cada um dos membros e as sedes utilizadas para os negócios 
escusos, entre outros. 

 
Por meio desta infiltração o agente policial passa a integrar a organização 

criminosa, como membro desta, tendo acesso a todas as informações, presenciando as 
atuações criminosas e colhendo todas as provas necessárias para a instrução criminal, 
provas estas que não poderiam ser colhidas com a utilização de outro método de 
investigação, pela complexidade que existe na investigação e desmantelamento do crime 
organizado, exatamente pela sua estruturação ordenada, e ocultação de suas atividades, 
conforme dispõe Pacheco (2007, p. 108) “Fato é que o sucesso das organizações 
criminosas depende muito, da ocultação sobre o desenrolar de suas atividades e operações 
o que torna o acesso a essas informações extremamente difícil”, e com a infiltração este 
problema estaria resolvido. 

Para Pacheco (2007, p. 109): 
 
Apesar de ser considerada pelos policiais uma das mais arriscadas formas de 
investigação e obtenção de provas, fato é que essa modalidade acaba por suprir a 
polícia com uma vantagem que não seria possível com a utilização de outra medida, 
uma vantagem proativa, não disponibilizada por outras modalidades de 
investigação, que são por vez, insuficientes. 

 
Portanto pode-se observar que o Direito Penal, diante da extensão do crime 

organizado, como consequência principalmente da globalização, teve que procurar um 
meio de se adaptar as mudanças e combater essa pratica criminal no mesmo nível em que 
ela é praticada, pois as técnicas de investigação e combate tornaram-se ineficazes. É aqui 
que pode ser compreendido o motivo da infiltração policial ser considerada tão importante 
para este combate. 

Nas palavras de Sousa (2015, p. 33): 
 
Portanto, na última metade do século XX e nestes primeiros anos do século XXI, o 
processo penal viu-se compelido a dar uma resposta adequada à criminalidade, 
cada vez mais sofisticada e, ao mesmo tempo, esta resposta devia ser compatível 
com os parâmetros constitucionais vigentes em um Estado Democrático de Direito. 

 
Como já mencionado a infiltração policial é um último meio de investigação, 

utilizada somente em casos excepcionais, quando os demais métodos de investigação se 
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mostrarem ineficazes, isso porque, é uma técnica invasiva, que muitas vezes entra em 
choque com direitos e garantias fundamentais quando realizada sem observância dos 
limites impostos pela lei, quando isso acontece as provas colhidas são invalidadas e a 
operação se torna inútil para instruir o processo. Além da invalidade das provas o agente 
infiltrado responde pelos abusos cometidos, daí a importância desse estudo. 
 
LIMITES E PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO 
 

Do estudo dos limites de atuação do agente infiltrado se extrai sua perspectiva 
pois este pode realizar somente atos estritamente contidos na decisão judicial que ordenou 
a infiltração policial. Sendo a lei e a ordem de infiltração os limites a serem respeitados pelo 
infiltrado, e qualquer ato que ultrapasse estes limites, bem como, qualquer ato que extrapole 
a finalidade da medida será considerado excesso, que tem como consequência a nulidade 
da prova colhida e a responsabilização penal do agente.  

Nas palavras de Sousa (2015, p. 100): 
 
Isso porque, caso o agente infiltrado aja com excesso em relação aos limites 
estabelecidos na decisão judicial e/ou na lei, pode ocorrer a perda de todo o trabalho 
realizado, em razão da decretação da nulidade da prova colhida em desacordo com 
os postulados constitucionais e legais que regem o tema. 
Portanto, o infiltrado deve seguir estritamente as determinações contidas na ordem 
de infiltração, sob pena não só de contaminar as provas colhidas, como também de 
ser responsabilizado por eventual excesso. 

 
Lei 12.850 (2013, Art. 10): 

 
A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo 
delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica 
do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será 
precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que 
estabelecerá seus limites. 

 
A Lei é clara no sentido de que os limites da infiltração policial serão impostos 

pela decisão judicial que autorizar o procedimento, entretanto estes limites também estão 
previstos na própria Constituição e no CPP pois, não se exclui os deveres básicos de se 
respeitar direitos e garantias fundamentais das pessoas investigadas. Neste ponto alguns 
autores acreditam que o legislador falhou ao determinar que o magistrado estabeleça os 
limites de atuação, segundo Sousa (2015, p. 97) “(...) pode-se concluir pela indevida 
ingerência do poder judiciário na investigação, cujo resultado é a mácula do sistema 
acusatório”. Este mesmo autor acredita que os limites de atuação do agente infiltrado 
deveriam ser objeto de lei específica, seguindo o modelo utilizado pelo FBI, afastando assim 
diversas arguições de nulidade das provas. 

Sugere Sousa (2015, p. 98): 
 
Desse modo, importando do sistema norte-americano de infiltração, adotado pelo 
FBI, os limites da execução das medidas de infiltração, a conduta dos infiltrados 
deveria girar em torno dos seguintes parâmetros: 

1. A prática de condutas definidas como crime pelo agente infiltrado é proibida 
salvo se: (a) imprescindível a ação para coleta de evidências e informações 
necessárias ao sucesso da operação, desde que sem violência à pessoa e 
haja a comunicação prévia à autoridade superior, ou imediata nos casos em 
que o contato prévio não for possível; (b) fundamental para a manutenção 
da falsa identidade do policial infiltrado; ou (c) para evitar a morte ou grave 
lesão, permitindo-se nesse caso, atos violentos, cujo excesso não será 
permitido. 

2. Não deverá haver o induzimento ou instigação à prática de nenhum ato 
definido como crime por parte do agente infiltrado. 
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3. Se no decorrer das investigações o infiltrado tiver notícia de fatos praticados 
pela organização criminosa, sendo o corpo de delito matéria cuja prova, 
salvo flagrante delito, somente seja passível de obtenção mediante 
autorização judicial, deverá comunicar imediatamente à autoridade policial, 
para que represente ao juízo a medida pertinente (mandado de busca e 
apreensão, interceptação, quebra de sigilo fiscal bloqueio de bens etc.). 

4. Todo material probatório que o agente infiltrado teve contato em razão de 
integrar o grupo criminoso, cujo acesso foi-lhe livremente franqueado pelos 
demais membros da organização, constituirá prova idônea da investigação. 

 
Durante a investigação o infiltrado está sujeito a diversas situações que o 

colocam em risco e muita das vezes o obrigam ao cometimento de condutas ilícitas, até 
mesmo para garantir o bom andamento da investigação, diante disso passa-se a análise 
da responsabilidade penal dos infiltrados. 

 
RESPONSABILIDADE PENAL DO INFILTRADO 

 
Levando em consideração que a tarefa do investigador é justamente a infiltração 

em uma organização criminosa com intuito de colher provas de crimes cometidos pelo 
grupo, inclusive durante o período da infiltração, é perfeitamente previsível que em algumas 
situações o agente acabe incorrendo em abusos, inclusive cometendo crimes. Resta 
analisar em que situações existe a possibilidade ou até mesmo a necessidade de se 
cometer tais delitos e em que situações eles são aceitáveis ou considerados excessos 
puníveis e consequentemente quando esses abusos contaminam a prova colhida. 

Estabelece a lei 12.580 (2013, art. 13) “O agente que não guardar, em sua 
atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos 
excessos praticados.”. De início cabe ressaltar que o agente não está autorizado ao 
cometimento de crimes durante a infiltração, somente em casos excepcionais, conforme a 
lei 12.850 (2013, art. 13) “ parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática 
de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta 
diversa”.  

Primeiramente cabe destacar que o agente infiltrado não comete o crime da lei 
12.850 (2013, art. 2º) “ Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa:” pela falta de tipicidade da conduta pois, não 
existe dolo, o elemento subjetivo do tipo penal, a intenção do agente não é de associar-se 
ao grupo criminoso, tampouco buscar vantagem com a infiltração, além de que, o agente 
infiltrado está autorizado judicialmente para exercer tal conduta o que gera excludente de 
ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal, conforme Zanella (2016, p. 206) “Seja por 
atipicidade seja por licitude da conduta, não há que se falar em responsabilidade penal.”.  

Entretanto, existe a possibilidade do infiltrado cometer outros delitos durante a 
investigação, o que não deve ocorrer necessariamente e nem com frequência, conforme 
Sousa (2015, p. 108) “(...) somente devem ocorrer em situações extremas e previamente 
definidas, se não por lei (caso de mais uma lacuna da Lei 12.850/2013), já na autorização 
judicial para a medida de infiltração.”. Devem ocorrer, portanto somente em casos 
excepcionais. 

Para Pacheco (2007, p. 126): 
 
(...) levando-se em conta que a maioria das organizações criminosas está em 
situação pré-mafiosa, empresarial, torna-se factível integrar-se em sua estrutura 
sem o cometimento de obrigatório de crimes. O cometimento de crime como uma 
prova de fidelidade, em regra, são praticados por organizações criminosas do tipo 
tradicional, mafiosas ou por aqueles grupos de extrema violência. 
Portanto nem sempre será necessário praticar crimes, pois pode o infiltrado atuar 
em diversos níveis de organização, inclusive em uma de suas fases lícitas, pela qual 
poderá cumprir seu dever sem a necessidade imperiosa de delinquir. 
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Segundo Zanella (2016, p. 207): 
 
Esses crimes somente serão imputados ao agente infiltrado se a conduta praticada 
em meio a diligência for evitável e intolerável do ponto de vista do homem médio. 
Com efeito, por vezes a prática do ilícito será necessária para preservar a falsa 
identidade do agente infiltrado; noutras será indispensável para resguardar sua 
própria segurança. Tudo dependerá da análise casuística, ou seja, do juízo de 
proporcionalidade do magistrado ao analisá-la, como determina a própria lei. 
 

Ou seja, o cometimento de crimes pelo infiltrado não deve ser conduta ordinária, 
mas, pode ocorrer, e diante dessa ocorrência deverá ser analisado todo o contexto que 
levou o agente ao cometimento do delito para então decidir sobre a sua responsabilização 
penal. 

 
NATUREZA DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE 
INFILTRADO 

 
O legislador ao elaborar a Lei 12.850/2013 adotou duas teorias acerca da 

exclusão da responsabilidade penal do infiltrado, sendo elas: (a) Natureza de estrito 
cumprimento do dever legal, que é excludente de ilicitude, fundamentada no fato de o 
agente estar agindo dentro de suas atribuições profissionais, e pelo fato de que está 
autorizado pelo juiz, o que torna seus atos lícitos, desde que não exceda os limites da 
autorização judicial, estando diante de uma situação de justificação. (b) Natureza de 
inexigibilidade de conduta diversa que é causa excludente de culpabilidade, pois a situação 
não se encontra dentro dos limites da decisão judicial, na situação em que o agente é 
obrigado a cometer crimes para assegurar o sucesso da investigação e para garantir sua 
segurança, ou seja, o agente não poderia agir de outra maneira se não cometendo crimes 
em situações excepcionais, conforme Zanella (2016, p. 210) “Ou seja, agindo estritamente 
nos limites da investigação, o cometimento do delito pelo agente infiltrado seria algo 
inevitável (em situação rara e especial), portanto, sem censura ou reprovação social.”. 
Essas teorias encontram-se expressas no artigo 13 “caput” e em seu parágrafo único da 
Lei n° 12.850/2013. 

Lei n° 12.850 (2013, art. 13): 
 
O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a 
finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. 
Parágrafo único.  Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo 
agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 

 
No mesmo sentido Lima (2016, p. 388): 

 
O agente infiltrado atua, portanto, legitimado pela lei e também no cumprimento de 
um dever, estando, pois, excluída a ilicitude do seu comportamento, não o isentando 
da responsabilidade em caso de excesso e veda a prática de crimes contra a vida, 
contra a liberdade sexual e tortura, para os quais o agente infiltrado, caso seja 
instado a cometer, como “ritual de passagem” ou mostra de lealdade ao grupo 
criminoso. 

 
Dentro da hipótese de o ato criminoso praticado não estar autorizado pela 

decisão judicial que deferiu a infiltração, surgem algumas situações diferentes, que indicam 
quando o agente deve ou não ser responsabilizado, conforme destaca o autor Everton Luiz 
Zanella. 

Explica Zanella (2016, p. 211): 
 

1. o agente infiltrado é mero cúmplice do crime, ou seja, é partícipe por 
contribuição material assessória (não é autor). Nesse caso, haverá, em 
princípio, exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. 
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2. o agente infiltrado é coautor na execução do crime, tendo existido uma 
divisão de tarefas. Aqui, não é possível estabelecer-se uma regra geral. A 
análise se dará caso a caso, num critério de proporcionalidade.  

3. o agente infiltrado é o autor direto e único do crime (é o seu executor). Se 
isso ocorrer, o agente responderá pelo crime, não havendo causa de 
exclusão de ilicitude e nem de culpabilidade(...). 

4. o agente infiltrado atua como agente provocador do crime praticado pela 
organização criminosa; ele utiliza o grupo criminoso para cometer delito cuja 
intenção deliberada ele já possuía antes da infiltração. Nesta hipótese, há 
igualmente, responsabilidade criminal do agente. 

 
As hipóteses acima exemplificam quando a conduta do agente infiltrado é 

considerada crime passível de responsabilização criminal e quando a ação é considerada 
parte da operação de infiltração, portanto, não podendo causar a responsabilização. 
 
HIPÓTESES PERMISSIVAS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES PELO AGENTE 
INFILTRADO 

 
As possíveis hipóteses permissivas para o cometimento de delitos por parte do 

infiltrado no curso da investigação, foram retiradas do posicionamento adotado pelo 
ordenamento jurídico norte-americano, em combinação com as normas brasileiras. 

Expõe Sousa (2015, p. 108): 
 
Desta forma, examinando o modelo adotado pelo ordenamento jurídico norte-
americano, bem como as peculiaridades do ordenamento jurídico brasileiro, propõe-
se as seguintes hipóteses permissivas nas quais o agente infiltrado estaria 
autorizado a praticar condutas definidas como crimes: (a) se a ação for fundamental 
para manutenção da falsa identidade do policial infiltrado e para segredo da 
operação de infiltração; (b) para evitar morte ou grave lesão à pessoa do agente 
infiltrado, esposa, irmãos ou pais; (c) o crime cometido pelo agente não deve 
envolver lesão ou grave ameaça à pessoa, salvo em situações excepcionais, sendo 
o excesso apurado passível de punição. 
 

Se a conduta delituosa praticada pelo agente infiltrado se encaixar em alguma 
das hipóteses acima mencionadas, a prova colhida por este não poderá ser invalidade e o 
mesmo não poderá ser responsabilizado criminalmente. Entretanto se o infiltrado se portar 
como agente provocador, induzindo o grupo criminoso à prática de crimes a prova será 
declarada nula e o agente responsabilizado por sua conduta, o mesmo acontecerá se for 
verificado que o agente durante a prática do crime agiu com excessos, de maneira abusiva, 
conforme Sousa (2015, p. 110) “ Ora, atuando dessa forma, o agente infiltrado estará 
extrapolando todos os limites impostos pela decisão judicial que autorizou a execução da 
medida de infiltração policial, contaminando toda a investigação a partir do ato de 
induzimento.”. A nulidade atingirá o ato de agente provocador ou ato abusivo, bem como 
todos os que decorram destes, pois houve a violação dos limites da infiltração e dos direitos 
e garantias fundamentais dos cidadãos. O agente deverá neste caso ser responsabilizado, 
conforme o artigo 13 da Lei 12.850/203. 

As provas que decorrem do ato abusivo estarão contaminadas, bem como, as 
que delas decorrem, devendo ser anuladas, porém as colhidas anteriormente ao ato 
abusivo não devem ser anuladas, conforme afirma Sousa (2015, p. 110) “Contudo, alerta-
se que o comportamento de provocação do agente infiltrado tem o condão de contaminar 
somente as provas decorrentes de sua conduta abusiva, mas não as evidências porventura 
já coletadas, em ocasião anterior à prática do ato abusivo”, pois estas não foram 
contaminadas, sendo portanto válidas. 
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VALIDADE DA PROVA COLHIDA E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
 
A validade da prova colhida por meio da infiltração policial é bastante discutida 

por entrar em choque com alguns princípios constitucionais, e direitos do indivíduo 
investigado, entretanto, com o surgimento da Lei nº 12.850/2013, essa prova passou a ser 
mais aceita, ganhando credibilidade. Entende-se que se a infiltração ocorrer com o devido 
respeito aos limites impostos pela lei e pela decisão judicial que à autorizou, as provas 
colhidas devem ser utilizadas com total eficácia para instruir o inquérito policial, ou seja, as 
provas serão consideradas lícitas somente se estiverem de acordo com os limites 
estabelecidos, do contrário serão nulas, conforme Lima (2016, p. 377) “ No que concerne 
ao regime das proibições de prova, acredita-se na existência de limites intransponíveis à 
descoberta da verdade material e à perseguição penal em homenagem aos valores 
jurídicos conquistados com o Estado de Direito, (...)”. Portanto, o depoimento do agente 
infiltrado terá pleno valor legal no processo, pois a infiltração é um meio de prova legalmente 
previsto. Segundo Pacheco “ O que realmente importa para legitimar a ação e determinar 
a validade da prova produzida pelo agente infiltrado é que ele não induza e não e não 
instigue os sujeitos envolvidos a praticarem crimes que de outro modo não praticariam. ”. A 
grande dificuldade é evitar que a infiltração policial, que é um meio legal e legítimo se torne 
uma provocação, o que é absolutamente ilegal. 

Segundo Pacheco (2007, p. 141): 
 
O policial na procura da eficácia, atua para prevenir e reprimir o crime organizado 
mas, antes de tudo, deve respeito a lei. Portanto, é defeso a ele valer-se de sua 
condição de infiltrado para com uso de procedimento ilegítimos dar efetividade ao 
seu trabalho. Não se quer justiceiros e sim profissionais qualificados e corretos para 
tarefa tão complexa, pois a atuação legal concede pureza às ações dos agentes da 
Lei.  

 
O que não pode em nenhuma hipótese ser deixado de lado é o princípio do 

devido processo legal, pois ninguém poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal. Este princípio busca proteger as garantias constitucionais do 
indivíduo, dentro deste princípio podemos encontrar outros que dele decorrem como, a 
inafastabilidade de jurisdição, a plenitude do contraditório e a ampla defesa. O que nos 
interessa é que dentro desse princípio de incalculável importância para o direito 
encontramos a inadmissibilidade da utilização de provas ilícitas. 

Segundo Paulo e Alexandrino (2018, p. 187): 
 
Em sua feição principal, o princípio do devido processo legal deve ser entendido 
como garantia material de proteção ao direito de liberdade do indivíduo, mas 
também é garantia de índole formal, num dado processo restritivo de direito. 
Significa dizer que deve ser assegurada ao indivíduo paridade de condições em 
face do Estado quando este intentar restringir a liberdade ou o direito aos bens 
jurídicos constitucionalmente protegidos daquele. 

 
O princípio do devido processo legal dá origem ao princípio da 

proporcionalidade, tão discutido quando da utilização da infiltração policial, pois, este 
princípio proíbe excessos dentro da persecução penal. Todo procedimento dentro da 
infiltração policial que seja realizado com excesso é ilegal e nulo, bem como as condutas 
realizadas que respeitem a proporcionalidade da medida são consideradas lícitas e válidas. 

 
Segundo Paulo e Alexandrino (2018, p. 179) “a doutrina reconhece que o princípio 
da proporcionalidade é constituído de três subprincípios ou elementos: adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”. Quanto à necessidade, a 
restrição de direitos só será válida quando não se puder utilizar outro meio menos 
gravoso que seja capaz de atingir o mesmo objetivo. Sabemos que a infiltração 
policial somente será admitida quando não houverem outros meios de investigação 
eficientes, ou seja é a ultima ratio. A adequação implica na possibilidade de o meio 
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utilizado alcançar o objetivo final, o objetivo da infiltração policial é o 
desmantelamento das organizações criminosas, com a infiltração é possível 
alcançar provas que por outro meio de investigação seriam impossíveis de se 
recolher. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito somente será verificada se 
os dois primeiros elementos estiverem presentes, se faz um juízo de proporção 
entre os resultados obtidos e os direitos suprimidos, se os resultados superarem as 
desvantagens o meio utilizado é proporcional, na infiltração os direitos suprimidos 
dos investigados, geralmente são superados pelos resultados da investigação que 
desmancha as organizações criminosas que são responsáveis pelos crimes que 
mais prejudicam a sociedades e de maiores proporções.  

 
Para Paulo e Alexandrino (2018, p. 180): 

 
Se os meios porventura não forem adequados ao fim colimado, ou se sua utilização 
acarretar cerceamento de direitos em um grau maior do que o necessário, ou ainda 
se as desvantagens da adoção da medida (restrição a princípios constitucionais) 
suplantarem as vantagens (realização ou promoção de outros princípios 
constitucionais), deve a lei ser invalidada por ofensa à Constituição, 
especificamente, por violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. 

 
Segundo Lima (2016, p. 385) “Deve-se estabelecer um ponto de equilíbrio a ser 

norteado pelo princípio da proporcionalidade, tanto no campo da produção legal como pelos 
operadores do direito”. Segundo a autora a infiltração policial é um mal necessário, 
justamente pela proporcionalidade entre os direitos suprimidos e as vantagens no 
desmantelamento das organizações. É evidente que os meios mais eficientes para 
obtenção de provas violam direitos e garantias fundamentais, resta encontrar um ponto de 
equilíbrio entre os direitos fundamentais em conflito.  

A situação ocorre devido a existência de diversos direitos e garantias 
fundamentais em nosso ordenamento jurídico e por diversas vezes esses direitos que são 
igualmente fundamentais entram em conflito, diante dessa situação conflituosa é 
necessário realizar um juízo de valores entre os mesmos e escolher qual destes deve 
prevalecer em relação ao outro, pois nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto, 
garantindo-se assim, a harmonia jurídica e constitucional. Existem situações que 
aparentemente se mostram ilícitas ou ilegítimas, à primeira vista, porém, sua contaminação 
pode ser expurgada em razão da proteção de outro princípio constitucional de igual valor. 

Neste mesmo sentido Sousa (2015, p. 113): 
 
“Desse argumento também se extrai a conclusão de que não existe nenhum direito 
ou garantia que não possa ser reduzido teleologicamente, quando estiver em 
conflito com outro direito ou garantia que, na situação concreta examinada, 
necessite que lhe seja conhecida primazia de validade e eficácia. 
 

 A utilização do princípio da proporcionalidade dentro do processo penal é 
questão deliciada pois, existem os princípios da vedação de prova ilícita, bem como, o 
princípio da presunção de inocência, que fazem com que qualquer material probatório, que 
não tenha seguido os parâmetros constitucionais de coleta, deva ser desentranhado do 
processo sem que o juiz possa levar em consideração esse material para eventual sentença 
condenatória. Entretanto o princípio da proporcionalidade pode em algumas situações 
convalidar provas ilícitas. Segundo Zanella (2016, p. 101) “A característica basal da teoria 
da proporcionalidade é o respeito a vedação constitucional da prova ilícita, como regra, 
como exceção, em casos graves e extremos. Há, pois, um juízo de ponderação, buscando-
se um ideal de justiça (...)”. Cabe ressaltar que a utilização deste princípio para convalidar 
provas ilícitas é bem aceita pela doutrina majoritária em favor do réu, pois, o bem jurídico a 
ser protegido, ou seja, a liberdade de um possível inocente se sobrepõe ao princípio da 
inadmissibilidade do uso de prova ilícita.  

Entretanto existem também alguns autores, principalmente os que tratam da 
infiltração policial, que defendem a ideia de que em situações gravíssimas o princípio da 
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proporcionalidade poderia ser utilizado para convalidar provas ilícitas colhidas por 
procedimento de infiltração policial para se garantir a elucidação de fatos ou proteção de 
pessoas que mereçam a tutela integral do Estado. 

Para Sousa (2015, p. 11): 
 
Neste momento, entende-se ter cabimento a aplicação do princípio da 
proporcionalidade no processo penal, a favor da convalidação da prova colhida. 
Aqui, em tese, não se encontram quaisquer óbices à sua utilização, desde que 
definitivamente fundamentada no caso concreto, sem que se faça o uso de 
argumentação genérica e vazia, bem como, a sua aplicação se dê somente em 
situações gravíssimas, cuja única alternativa seja a validação da prova colhida na 
infiltração policial, sob pena de prejuízo ainda maior a ordem jurídico-constitucional, 
em razão do objeto jurídico que se busca proteger. 
Não se esta propagando que o princípio da proporcionalidade sirva como um 
princípio de força maior em relação aos demais nem que sua utilização fique a bel-
prazer do magistrado. 
Longe disso, o que se prega é a devida interpretação das garantias constitucionais, 
fazendo-se a redução teleológica do princípio da vedação das provas, quando 
estiver em jogo a elucidação de fato ou a proteção de pessoas que, por sua 
natureza, mereçam tutela integral do Estado, não podendo a mera aplicação formal 
do comando legal constituir-se em fato de estímulo à impunidade e causar danos 
concretos à vítima no futuro. 

 
Neste mesmo sentido Zanella ( 2016, p. 103): 

 
É claro que a teoria da proporcionalidade não pode ser aplicada a qualquer ocasião 
em favor da sociedade. Ela o deve ser de forma bastante excepcional. Também é 
evidente que o conceito não deve ser manipulado, mas usado com extrema cautela 
e somente como ultima ratio. 
Arguímos a possibilidade deste uso – frisamos, de maneira muito excepcional e 
como último recurso – para casos extremamente graves, em especial os praticados 
pelas organizações criminosas. Exemplifico: Policiais ingressam, à noite, na casa 
de um indivíduo e encontram armas, munições, fotografias e objetos que 
comprovam que ele foi um dos autores de uma chacina praticada por grupo de 
extermínio, que ceifou a vida de várias pessoas. Não há outra prova, salvo as 
apreensões ilícitas (já que não respeitou o período diurno). Seria justa e adequada 
a absolvição por falta de provas? Como explica-la aos familiares que perderam os 
entes queridos? Como explicar à sociedade que o indivíduo será absolvido dos 
graves crimes mesmo havendo provas cabais de sua participação? 
O Estado deveria, sim, ter colhido a prova de maneira lícita. Não o fez por 
despreparo (ou até má-fé) dos agentes, que poderão responder pela violação de 
domicílio nas esferas administrativa e penal. Porém, a utilização da prova ilícita – 
que não deve ser aceita como regra – nesse caso excêntrico respeita ao princípio 
da proporcionalidade, pois será útil e necessária. Além disso, o interesse na 
produção da prova de graves crimes contra a vida praticados por organização 
criminosa, deve prevalecer sobre a inviolabilidade do domicílio do autor dos 
gravíssimos fatos. 

 
Essa questão é polêmica pois de um lado, quando admitida a teoria da 

proporcionalidade pro societate poderia gerar uma enorme insegurança jurídica pela 
discricionariedade que seria atribuída ao juiz, trazendo um conceito indeterminável, 
podendo ser manipulado facilmente, e muitos direitos fundamentais poderiam ser 
restringidos indevidamente, de maneira arbitrária. Por outro lado, quando se observam 
situações pontuais, onde se percebe que a não utilização de uma prova cabal, que 
demonstra sem sombra de dúvidas a autoria do crime, porém considerada ilícita, não 
poderá ser utilizada no processo, e a falta dessa prova resulta na absolvição de um culpado, 
o sentimento que desse fato resulta é de impunidade e até mesmo de uma falha na máquina 
Estatal, ou seja, também acaba gerando insegurança para a sociedade. 

Diante disso observa-se que o agente infiltrado deve se ater estritamente a 
ordem de infiltração para evitar futuros empasses que podem gerar a total invalidade da 
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operação, e consequente mente a inutilização das provas obtidas em uma situação tão 
perigosa e trabalhosa. Não devem ser cometidos excessos pois estes restarão em 
responsabilização criminal do agente. Por todos estes motivos apresentados a infiltração 
policial é considerada uma medida extrema, porém de grande eficácia no combate ao crime 
organizado, suas provas, se colhidas de maneira adequada são fundamentais para o 
desmantelamento das organizações criminosas, porém, existe uma linha tênue entre as 
permissões dos infiltrados e as condutas que geram sua responsabilização criminal. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os objetivos do trabalho foram alcançados, pois observou-se que o instituto da 
infiltração policial foi trazido pela lei 12.850/13 como uma técnica especial e extraordinária 
de investigação, para combate ao crime organizado. Entendeu-se que esta técnica funciona 
quando um agente policial se infiltra em uma organização criminosa como se fosse membro 
da mesma, com objetivo de buscar informações e colher provas para instruir o processo 
judicial. Estudou-se ainda os limites e a perspectiva de atuação dos agentes infiltrados, 
entendendo-se que o infiltrado deve obedecer estritamente aos limites impostos na decisão 
judicial que autorizou a infiltração e que qualquer conduta que ultrapasse esses limites 
poderá ser considerava abusiva, passível de responsabilização penal do agente e inclusive 
invalidação da prova colhida por este. O princípio da proporcionalidade é aplicado na 
infiltração policial no sentido de que deve ser realizada uma análise do caso e somente se 
nenhum outro meio de investigação for considerado eficaz é que a infiltração poderá ser 
utilizada fazendo um juízo de análise da adequação da medida, necessidade e da 
proporcionalidade em sentido estrito. Portanto todos os objetivos dos três capítulos foram 
alcançados com sucesso, conclui-se que a infiltração policial poderá ser utilizada de 
maneira eficaz, desde que observado todos os limites impostos pela lei e pela autorização 
judicial, sendo um meio capaz de viabilizar um controle por parte do Estado sobre o crime 
organizado, podendo combate-lo de maneira eficiente. 
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