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APRESENTAÇÃO
O presente livro é o resultado de trabalhos escritos por discentes da Universidade
Federal da Bahia nas disciplinas Direito Constitucional do Trabalho e Temas
Aprofundados de Direito Constitucional entre 2018 e 2019, ambas sob minha regência.
Os artigos foram solicitados como requisitos parciais para a aprovação nas referidas
matérias. E todos foram aprovados com notas elevadas segundo meus conceitos.
Oportunizo para a comunidade acadêmica interessada substancial parcela dos escritos
acadêmicos que se destacaram, almejando que sejam úteis na proliferação do
conhecimento e que viabilizem e inspirem outros escritos e debates.
Não há qualquer interesse econômico na obra, razão pela qual o que se pede é que, por
favor, divulguem sem moderação.
Salvador, 16 de julho de 2020.

FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH
Organizador
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TRABALHO INFANTIL
Caroline Fontes De Souza
Lorrane Ávila Carvalho Lima
RESUMO
O presente artigo visa entender o porquê de as crianças e os adolescentes serem tão explorados em nossa
sociedade, como se deu essa forma de escravização no início da colonização do Brasil e como ela foi se
instalando por meio de ideias trazidas pelos exploradores do novo país recém-descoberto. Mostra, ainda,
como esta realidade se tornou uma condição natural ao ser humano que independente da idade precisava
trabalhar para ser um adulto digno. Através de uma pesquisa/estudo histórico, foi percebido que a
problemática não é resolvida tão facilmente porque tal situação estava enraizada em nosso meio há
muitos séculos, ao passo que a luta pela erradicação do trabalho infantil foi iniciada há pouco tempo. Hoje
o principal problema é a falta de acesso à educação, tendo em vista que forma-se um ciclo vicioso, porque
as crianças substituem a escola pelo trabalho, não recebendo qualquer incentivo para frequentar a escola,
já que a própria família não acredita que os estudos possam favorecer uma condição melhor de vida.
Palavras chave: exploração infantil, trabalho, criança e adolescente, educação.

ABSTRACT
The present article aims to understand why children and adolescents are so exploited in our society, how
this form of enslavement occurred at the beginning of the colonization of Brazil and how it was installed
through ideas brought by the explorers of the new fresh-discovered country. It also shows how this reality
has become a natural condition for the human being who, regardless of age, must work to be a dignified
adult. Through a research / historical study, it was realized that a issue is not solved so easily because this
situation was rooted in the middle of many centuries, while a fight for the eradication of child labor was
started in a short time. Today the main problem is the lack of access to education, given that a vicious cycle
is formed, because the children replace a school for work, not receiving any incentive to attend a school,
studies favorable to a better quality of life.
Keywords: child exploitation, work, child and adolescent, education.

INTRODUÇÃO
No presente artigo demonstraremos como era tratada a questão do trabalho infantil, o
qual, em outros tempos, não obstante o nível de degradação ao qual o ser humano era
submetido, a exploração do seu trabalho não era considerada escravização, sendo
legitimada pela sociedade como um acontecimento natural, não tendo as crianças e
adolescentes qualquer amparo, proteção ou auxílio.
A partir de uma analise geral, verificamos que a exploração do trabalho infantil é
consequência direta dos problemas econômicos, sociais e culturais, e desrespeito aos
direitos fundamentais da criança e do adolescente.
Será apontado como se iniciaram os movimentos pela introdução aos direitos da criança
e do adolescente no Brasil, após a exploração desta classe trazer consequências tão
desastrosas. Parte da sociedade começou a analisar essa situação de forma crítica e, só
Página 11

a partir daí, no século XX, é que começou uma busca real pela criação e implementação
dos direitos dos jovens.
Após séculos de exploração e resistência, começaram a acontecer conquistas
expressivas, sendo a Constituição Federal de 1988 o principal marco histórico na
implementação dos direitos humanos, inserindo, dentre outros, um rol de direitos e
garantias fundamentais para crianças e adolescentes, chegando inclusive a apontar
responsáveis e a delegar, especificamente, o papel desses agentes na vida das crianças,
adolescentes.
Dessa forma, foi sendo convertido, normativamente, liberalidade familiar em
intervenção estatal no seio da família, destacando-se a criação do Estatuto da Criança e
do Adolescente no ano de 2000.
Não obstante, os avanços nos direitos, buscando uma reflexão sobre a atualidade da
problemática ora discutida, refletiremos sobre a atual situação da exploração da mão
de obra de crianças e adolescentes. Quantas vezes ao dia presenciamos crianças
vendendo doces no semáforo, próximo a algum ponto comercial ou pracinha? É
facilmente notável a exploração do trabalho infantil em nosso cotidiano.
Assim, nos parágrafos seguintes serão apontados como ocorreu e ainda ocorre a
exploração do trabalho infantil, desde a introdução dos direitos da criança e do
adolescente no Brasil, até o atual protecionismo, visando garantir a efetiva proteção
destes, fazendo-se uma análise sobre a necessidade de investimentos e criação de novos
e eficazes mecanismos de repressão a essa prática, como maior fiscalização e sanções
mais severas aos infratores.

CONCEITOS
CRIANÇA E ADOLESCENTE
"Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade."
O dispositivo supracitado é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que dá
essas terminologias de acordo com a a percepção do desenvolvimento pessoal sem
deixar de considerar a linha da puberdade para separar essas duas fases do crescimento
do ser humano. Enquanto criança começa dos zero anos até a puberdade, o adolescente
é aquele que iniciou o processo da puberdade, porém ainda não alcançou todo o
desenvolvimento físico e intelectual, ou corporal e psicológico.
TRABALHO INFANTIL
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O trabalho infantil é aquele desenvolvido pela criança e pelo adolescente, porém não
refere-se a qualquer tipo de trabalho, e sim àquele especialmente proibido ou
supervisionado e condicionado em lei.
É importante salientar que do ponto de vista da jurisdição trabalhista, o entendimento
para a proibição do trabalho infantil da criança é que essa proibição não deve ser
diminuída nem limitada. Já o trabalho autorizado do adolescente deve ser
supervisionado e permitido apenas para os maiores de 16 anos, de acordo com as
condições expressas em lei. Bem como, excepcionalmente, os adolescentes maiores de
14 anos podem exercer atividades de cunho econômico desde que na qualidade de
jovem aprendiz.
Art. 7º da Constituição Federal:
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998).

O QUE É E O QUE FAVORECE A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL?
Inicialmente, urge conceituar o trabalho infantil, sendo entendido como o exercício de
atividades por crianças e adolescentes, que não tenha uma finalidade educacional, não
fomentando aos menores o seu desenvolvimento físico e mental mais completo.
Países com baixos indicadores sociais e econômicos, e com precários investimentos na
educação de base, que apontam, consequentemente, elevado número de pessoas
vivendo na pobreza extrema, criam um cenário favorável para que crianças e
adolescentes sejam forçadas a trabalhar.
A utilização da mão de obra infantil ocorre, sobretudo, por ser mais barata e mais
administrável, já que os jovens não têm consciência dos perigos da atividade e, devido
à ausência de instrução, não exigem a garantia de direitos.
Como consequência à ausência de investimentos na área da educação infantil, as
crianças têm seus estudos prejudicados ou até mesmo evadem da escola. Nesse
momento, surge um dos principais fatores que favorece a escravidão: educação de má
qualidade.
Se os pais ou as próprias crianças têm a percepção de que a escola não agrega ou que
oferece poucas perspectivas de melhoras na condição de vida, aumenta a probabilidade
de abandoná-la e ingressarem no mercado de trabalho precocemente.
Para muitos, esses menores são considerados como mais uma fonte de renda familiar,
considerando a realidade dos pais, onde muitas famílias sobrevivem à custa da miséria
e da fome.
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Cria-se um ciclo vicioso, pois a atividade não gera renda suficiente para aumentar o
consumo, a economia não cresce e não há novos empregos.
A informalidade dos países subdesenvolvidos é outro fator que favorece a exploração
do trabalho escravo infantil, pois as empresas não são compelidas a cumprir os
requisitos legais de contratação e, por inércia do Estado, não estão sujeitas a
fiscalizações e sanções.

FORMAS DE EXPLORAÇÃO TRABALHO INFANTIL
Longe das escolas e sem alternativa, crianças e adolescentes começam a trabalhar muito
cedo, principalmente nas áreas rurais, sendo submetidas ao serviço pesado e muitas
vezes de risco. Este tipo de exploração possui uma maior dificuldade de combate, já que
a fiscalização nas zonas rurais é muito precária.
Outra forma de exploração é o trabalho infantil doméstico, sendo esta uma forma mais
oculta, a qual está crescendo cada vez mais. As crianças, por “falta” de opção, acabam
trabalhando como domésticas, inclusive, em casas de terceiros.
Muitas crianças também são submetidas à exploração sexual, já que o grande fluxo de
dinheiro gerado por este mercado atrai a atenção dos exploradores. Nesse contexto, o
turismo sexual tem se tornado muito comum. Os pacotes turísticos e as propagandas de
crianças e adolescentes como atração sexual para turistas além do tráfico das mesmas
para fora do país tem sido um grande problema em muitas nações.
Na indústria, utiliza-se mão de obra infantil no intuito de baratear os custos da
mercadoria, fomentando o crescimento econômico de grandes empresas em
detrimento da depreciação de crianças e adolescentes.
Seja no meio urbano ou rural, a exploração de crianças e adolescentes, tem sido uma
justificativa para gerar renda, e isso é crime.
A naturalidade da prática do trabalho infantil em nossa sociedade propicia essa situação
de calamidade encontrada em diversos lugares do mundo inteiro.
O trabalho infantil é tido como meio de ser fornecida alguma ocupação, atribuindo
responsabilidades e criando a ideia do trabalho digno, no qual se tem em mente que a
criança, como integrante da família, além de ter que contribuir no sustento da casa, deve
manter a cabeça ocupada para que a mentalidade seja desenvolvida, atrelando uma
ideia de sacrifício e cansaço corporal em contraposição ao ócio e à projeção do “ganhar
a vida no fácil”. Portanto, mais do que econômica, é uma questão cultural, sendo difícil
de ser neutralizada.
Muitas crianças iniciam no labor antes dos dez anos, ao mesmo tempo em que os índices
de repetência escolar atingem a 60% e até 70% no meio rural.
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As crianças que trabalham nunca têm tempo para brincar ou praticar esportes, isso
acarreta sérios problemas no seu desenvolvimento físico e intelectual.
Falta, primordialmente, educação para que se possa compreender a necessidade da
própria educação. E com isso, conscientizar famílias carentes que somente contribuem
para que a desigualdade social no nosso país continue a crescer.
Aqueles que foram criados dentro dessa realidade, repassam isso para seus filhos,
prejudicando-os em seu desenvolvimento intelectual, cultural, vida profissional, e em
seu próprio futuro.
Diariamente, vemos que a violência das ruas é iniciada com o aprendizado precoce junto
aos adultos, adquirindo diversos vícios como ingerir bebidas alcóolicas, cheirar cola e
fumar crack, etc., bem como mantêm contato com exploradores que se utilizam dessas
crianças para práticas sexuais, muitas vezes fomentada pelos próprios pais.

TRAJETÓRIA DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Sendo feita uma primeira análise em nossa história, não encontraremos relatos de
épocas em que não houve exploração do trabalho infantil.
No Brasil, que foi “descoberto” no ano de 1500 DC, sempre houve relatos de crianças
que trabalhavam já no começo do povoamento, portanto, não seria exagero falar que
no país sempre houve a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes.
Das mais insalubres e perigosas formas, até as mais amenas. Por séculos a fio, buscaramse maneiras de tentar demostrar a exploração do trabalho como se fosse algo normal e
inerente ao ser humano, desde a sua mais tenra idade.
A sociedade não era preocupada com o desenvolvimento intelectual, físico ou
psicológico da criança, tanto é que o seu trabalho era algo legitimado, algo normal e
bem visto, pois o custo era pequeno.
Quando as primeiras indústrias chegaram ao Brasil não havia motivos para ficarem de
fora da exploração às crianças. Buscando-se um pouco pela memória, não é difícil
lembrar-se da forma degradante como as crianças e as mulheres eram tratadas nas
fábricas, contratadas em maior quantidade por serem mão de obra mais barata.
Os jovens, dentro do ambiente de trabalho, passavam por situações desumanas e com
uma jornada de trabalho exaustiva. A época era outra, mas desde os Jesuítas o discurso
não mudava, pois o trabalho veio para dignificar o homem. E assim dava-se
fortalecimento ao que vinha ocorrendo.
A exploração trouxe consequências tão desastrosas para esses jovens, que uma parte
da sociedade começou a se atentar, pois as mortes ocorriam pelo alto grau de
periculosidade na operação das máquinas e estavam acontecendo muito precocemente.
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Só a partir daí, século XX, é que começaram a ocorrer mobilizações em defesa das
crianças, e assim iniciaram-se as buscas pela normatização e institucionalização de seus
direitos.
Hodiernamente, ainda é grande o numero de crianças que trabalham em situação de
alto risco e contínua exploração, crianças insalubres e em pesadas tarefas que são
proibidas até mesmo para adolescentes entre 14 e 18 anos; crianças que começam a
trabalhar antes dos dez anos, elevando os índices de repetência escolar.
Não é difícil chegar a conclusão de que essas crianças terão sérios problemas em seu
desenvolvimento físico e intelectual, sendo fundamental partir do princípio de que o
trabalho de crianças não é a solução para qualquer problema. O trabalho infantil é, em
si, um problema.

A PROTEÇÃO AO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
No Brasil, diversas constituições trataram do assunto. A primeira delas foi a Constituição
de 1934, a qual trazia em seu artigo 121 a proibição de trabalho a menores de 14 anos;
de trabalho noturno a menores de 16 e em industrias insalubres, a menores de 18 anos
e a mulheres e, a partir de então, a matéria incorporou-se definitivamente às nossas
Cartas Políticas.
Com o advento da Constituição Federal de 1934 surgiu a previsão que dava proteção
contra a exploração do trabalho infanto-juvenil, trazendo mais algumas proibições
específicas de acordo com a idade. Com a promulgação ou outorga das Constituições
seguintes ocorreram modificações, nem sempre pensadas para o melhor e conforto da
criança ou do adolescente.
Pouco antes de entrar em vigor a Constituição de 1934 já havia sido criado o Código de
Menores da República, pelo Decreto nº 17.934-A de outubro de 1927, esse foi o
ponto/momento de abertura para a criação de serviços de proteção a criança e ao
adolescente que com esses episódios passam a estar acompanhados na história para
conquistar seus direitos.
Quando se deu a promulgação da nova Constituição, em 5 de outubro de 1988, as
crianças e adolescentes ganharam em seu favor uma quantidade considerável de
garantias fundamentais.
A partir daí buscou-se, ainda que discretamente, defender os direitos das crianças e
adolescentes, tratando-os como indivíduos minoritários e dependentes, os quais
necessitavam de proteção para que pudessem ter condições de se desenvolver.
Na prática, muitas situações ainda são permissivas e não geram qualquer repercussão.
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Atualmente, entre farta legislação vigente, observa-se que na Constituição Federal, no
Inciso XXXIII do artigo 7, temos a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, e no artigo 227 inciso I; idade mínima
de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no 7, XXXIII, Inciso
II; garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, Inciso III; garantia de acesso do
trabalhador à escola.
A Constituição Federal de 1988 assegura às crianças e adolescentes direitos e garantias
fundamentais, que lhes garantem usufruir de absoluta prioridade no que tange ao
exercício dos direitos previstos.
O artigo 227 da CF é considerado uma “carta de direitos fundamentais da criança e do
adolescente, prevendo em seu § 3º, o direito a proteção especial. 1

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65,
de 2010)
(...)
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º,
XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação
tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65,
de 2010)
(...)
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º,
XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

1
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Assim, é expressa a proibição de trabalho para os menores de 14 anos a não ser que seja
na condição de jovem aprendiz. Porém com condições, entre elas a de garantir o acesso
desse aprendiz à educação, o trabalho precisa garantir seu desenvolvimento, a carga
horária é especial e também lhes são assegurados os direitos previdenciários e
trabalhistas.
Para dar maior proteção à criança e ao adolescente é que a Constituição os considerou
penalmente inimputáveis, ou seja, a criança e o adolescente estão submetidos às
normas da legislação especial, como prevê o art. 228, CF.
Tendo em vista essa proteção especial foi criado o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente), em julho de 1990, através da Lei nº 8069, no qual crianças, adolescentes
e também os jovens são titulares de direitos e deveres.
O ECA foi implantado logo após a Constituição de 1988, com o fito de que os direitos e
garantias se tornem efetivos.
Com o art. 227 da Constituição/88, é claro o estabelecimento de que a responsabilidade
pela criança, adolescente e jovem é da família, da sociedade e do Estado. Estes são
agentes responsáveis por garantir que as crianças tenham a oportunidade de usufruir
daquilo que lhes é garantido.
Esses agentes precisam dar o suporte necessário para que a criança e o adolescente
cresçam e se desenvolvam completamente para não serem prejudicadas em sua
capacidade plena.
É um verdadeiro trabalho de equipe, e os artigos da Constituição, em vários momentos,
determinam pontualmente o dever que é inerente a cada um.
No art. 229, a Constituição especificamente impõe aos pais “o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores”. Contudo, sendo essa família carente de recursos, cabe ao
Estado fazer a inserção dessa criança em programas de auxílio, ajudando, dessa forma,
na efetivação do propósito constitucional ao prever essas garantias.

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação
tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65,
de 2010).
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Ainda no tocante ao art. 227, estão especificados alguns pontos de responsabilidade do
Estado e fazem parte do rol esses programas sociais que visam a amparar a criança,
colaborando para seu desenvolvimento.
Pelo aqui exposto, temos que, conforme a Constituição Federal, a Consolidação das Leis
de Trabalho (CLT) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), atualmente, o
trabalho é totalmente proibido até os 13 anos de idade. Entre 14 e 15 anos, é permitido
apenas na condição de aprendiz. Entre 16 e 17 anos, o trabalho é permitido, desde que
não seja em condições perigosas ou insalubres e em horário noturno.
Contudo, é necessário um trabalho em conjunto, desde a prevenção através de uma
conscientização, até a repressão através de uma maior fiscalização, de uma rígida
aplicação da legislação e suas sanções.
De nada adiantarão medidas isoladas e uma legislação sem eficácia, uma vez que
quedarão em soluções temporárias.

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL
A Doutrina da Proteção Integral fora consagrada pela Convenção sobre os Direitos da
Criança, aprovada em 1989, o Brasil foi um dos países que se obrigou a respeitar essa
Convenção, portanto, na Constituição de 1988 já adotou completamente a Doutrina
Internacional da Proteção Integral, tal doutrina tem origem na Declaração dos Direitos
da Criança de 1959.
A partir do momento que a Doutrina da Proteção Integral passou a integrar o
ordenamento jurídico brasileiro, em sede de norma constitucional, passou a ser
considerado um princípio, o chamado Princípio da Proteção Integral.
Como afirma José Renato Dantas Oliva, atualmente os princípios, "especialmente os
positivados na Constituição Federal, têm caráter obrigatório, vinculando não apenas o
legislador, como também os governantes e governados, o próprio Judiciário, quando da
solução de casos concretos. É superada a ideia de que os princípios servem apenas de
diretrizes, tendo conteúdo meramente programático. Na nova concepção, princípios e
regras são espécies do gênero norma."2
O Princípio da Proteção Integral está positivado, expressamente, no artigo 227 da
Constituição Federal, que será comentado em momento posterior. Este o artigo tem
como uma de suas principais metas, dirigida à sociedade, a vedação ao trabalho do
menor de idade, com previsão, citada anteriormente, no inciso XXXIII, art. 7º, da
Constituição Federal. Vale salientar que as normas constitucionais direcionadas as
crianças e adolescentes abrangem todas e quaisquer crianças sem fazer diferenciação

2

Ver José Roberto Dantas Oliva, na obra O Princípio da Proteção Integral e o Trabalho da
Criança e do Adolescente no Brasil. Página 89. Editora LTR, São Paulo.
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dentre elas, sejam pobres, em conflito com a lei, abandonadas ou de famílias bem
posicionadas, porque esse é um princípio geral que faz uma norma para que as garantias
constitucionais de todas as crianças e adolescentes sejam efetivadas.
Deixando o plano normativo é preciso buscar a forma através da qual vai acontecer
efetivação da norma, nessa perspectiva do Princípio da Proteção Integral os governantes
e governados serão guiados em seus atos comissivos ou omissivos, pois estes são os
receptores finais das normas jurídicas, são eles que irão procurar de todas as formas
possíveis fazer com que essas normas sejam efetivadas.
O legislador infraconstitucional não demorou muito a adotar esse princípio no Estatuto
da Criança e do Adolescente, com o cuidado de dar eficácia ao Princípio da Proteção
Integral, o ECA em seu artigo 1º preceitua:
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente.
Esse artigo deve proporcionar a proteção corporal e psicológica, não apenas da criança
e do adolescente, devendo também proteger a mãe desde o momento da concepção,
garantindo-lhe o bem-estar e de toda a família.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
De acordo com a norma positivada na Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do
Adolescente regulamenta os direitos da criança e do adolescente tais como: vida, saúde,
liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura,
esporte, lazer, profissionalização e à proteção no trabalho.
Faz jus relevar a questão da prioridade para se resolver as questões relacionadas à
criança e ao adolescente, pois o ECA em seu artigo 4º faz previsão ao Princípio da
Prioridade Absoluta, pois sem o cumprimento imediato de suas necessidades podem ser
causados danos irremediáveis, principalmente em razão da idade, segue o instrumento,
que por si, é bastante elucidativo.
Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;
b) precedência do atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública;
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c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS
No dia 1º maio de 1943 foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, com o DecretoLei nº 5.452. A CLT é um mecanismo utilizado para regulamentar as relações coletivas e
individuais do Trabalho, e para analisar as necessidades de proteção ao trabalhador,
bem como defender seus direitos.
A Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu Capítulo IV “Da Proteção do Trabalho do
Menor”, reitera o conteúdo da Constituição de 1988, e com o art. 402 inicia esse capítulo
delimitando o que é ser menor de idade para a CLT, o trabalhador de quatorze a dezoito
anos.
Art. 402.
Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas
disposições do presente Capítulo, exceto no serviço em oficinas
em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor
e esteja este sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado,
entretanto, o disposto nos arts. 404 e 405 e na Seção II.
Quando o menor trabalhar em oficina que pertença a família, não se aplicam as
disposições deste presente capítulo, exceto na previsão dos arts. 404 (observações
sobre o trabalho noturno), 405 (observações sobre os locais de trabalho insalubres ou
perigosos) e Seção II (em observação a carga horária).
As disposições dos arts. 404 a 410 regulam as normas de proteção ao trabalho do menor,
asseguram que frequentem a escola, os protegem de trabalhos perigosos e insalubres
que coloquem suas vidas e desenvolvimento em risco, ou seja, as atividades
necessariamente serão não nocivas para garantir que a norma que lhe assegura a saúde
não seja violada, além de não deixar brecha para o trabalho noturno.
A vedação, justifica o que os estudos científicos comprovam que
o trabalho noturno tem como efeito um maior desgaste físico e
mental, sem falar em outros de natureza diversa, como o de
dificultar a convivência familiar e social. 3

3

Oris de Oliveira, apud BUSNARDI, Elaine Cristina em A Criança e o adolescente no mercado de
trabalho possibilidades e limites. Disponível em:
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Dessa forma, se o trabalho noturno é prejudicial até para os adultos, não pode ser
permitido aos adolescentes.
Por conseguinte, os deveres dos responsáveis legais e dos empregadores dos
adolescentes estão previstos nos artigos 424 a 433. Nesse ponto a CLT vai interferir no
Direito de Família, determinando certas obrigações para os responsáveis dos
adolescentes. Os responsáveis, mães, pais, tutores, que não obedecerem aos
enunciados do artigo 424, sejam eles o dever de manter os estudantes livres de
atividades que diminuam seu tempo de estudo, descanso ou que não sejam favoráveis
ao seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, ficariam responsáveis predispostos
ao pagamento da multa aplicada no caso de descumprimento do 434. Sendo também
multados pela CLT, o valor da multa a ser empregada é equivalente a quantidade de
vezes que os menores forem empregados em conflito com os preceitos legais.
Há quem considere essa aplicação da multa a ser feita pelo Ministério Público do
Trabalho e Emprego injusta, porque os adolescentes são levados a trabalhar devido a
fatores econômicos, por uma necessidade doméstica de ajudar os pais no sustento da
casa, ou seja, a falta de recursos dos pais é um dos fatores presentes constantemente
no cenário em tela.
Dessa maneira, o artigo 427 impõe a obrigação/dever do empregador de disponibilizar
o tempo que for essencial para garantir a presença do adolescente na sala de aula, sendo
o empregador obrigado a respeitar a divisão das horas para possa ser feita uma
conciliação entre o horário da aula e o horário do trabalho.
Neste mesmo capítulo sobre a proteção do menor, são apresentadas as normas que
regulamentam a aprendizagem.
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que
o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze
e menor de dezoito anos, inscrito em programa de
aprendizagem,
formação
técnico-profissional
metódica,
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e
psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as
tarefas necessárias a essa formação.
§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula
e frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o
ensino fundamental e inscrição em programa de aprendizagem

http://siaibib.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/codigo/clt/Prunes_CLT_comentada_%202006.pdf
Acessado em 26 de março de 2017.
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desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em
formação técnico-profissional metódica.
§ 2º Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será
garantido salário mínimo hora.
§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por
mais de dois anos.
§ 4º A formação técnico-profissional a que se refere o caput
deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas,
metodicamente organizadas em tarefas de complexidade
progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho.
Esse contrato de aprendizagem, de acordo com a CLT é uma espécie de contrato de
trabalho utilizado para reconhecer o vinculo empregatício e garantir os direitos
trabalhistas e previdenciários ao contratado.

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS
Os princípios constitucionais trabalhistas são determinações, normas que são
vinculativas em suas determinações, ou seja, o seu cumprimento é obrigatório. Esses
princípios têm caráter geral e abstrato que demarcam os limites para resolver litígios
judiciais relacionados ao trabalho, seja na hipótese de dissídio individual ou de dissídio
coletivo.
O resultado de um raciocínio lógico, é que se faz necessária à averiguação dessas normas
para saber se estão sendo eficazes, quanto à garantia dos direitos trabalhistas abarcados
no texto constitucional, pois impõe de forma direta a aplicabilidade dos princípios
constitucionais trabalhistas, tanto em sentido estrito como em sentido amplo.
A partir do momento que uma norma diz ‘o trabalho do menor de 14 anos é proibido
porque futuramente essa criança poderá apresentar problemas irreparáveis tanto
físicos quanto psicológicos’ e essa mesma norma é descumprida pela sociedade, um dos
agentes responsáveis por manter essa criança protegida, então esse preceito está sendo
violado, é sinal de que a sociedade ainda vai ter um longo caminho até conseguir
concretizar tudo o que está no papel.
O filme “Anjos do Sol”, brasileiro, do diretor Rudi Legemann, mostra uma realidade de
miséria, pois a personagem Maria é vendida pelos seus pais, no Sertão da Bahia, que
não possuem condições financeiras para suprir com o sustento de todos. Após ser
comercializada, devido à condição miserável da família Maria passa a ser explorada
sexualmente em um bordel na Amazônia onde se encontram diversas garotas na mesma
situação.
Estamos no século XXI sim, e o caso não é isolado. Infelizmente o filme é baseado na
realidade. Rudi Legemann mostra uma prática muito comum no interior do Brasil. Não
é preciso muito esforço para notar o quanto é miserável a realidade das famílias dessas
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crianças que precisam trabalhar para ajudar no sustento de casa. Segundo José Afonso
da Silva, cerca de 24 milhões de crianças vivem na miséria, 23 milhões na pobreza e 33%
das famílias dessas crianças ganham menos que um salário mínimo. 4 Se analisar, mesmo
que ligeiramente, a inflação nesse ano corrente, tem como uma família manter-se com
dignidade com menos que um salário mínimo?
De um modo geral, quando a Constituição, o ECA, a CLT ou qualquer outra legislação
infraconstitucional pinta um mundo cor-de-rosa para a criança e o adolescente, porque
teoricamente eles deveriam viver num lugar perfeito, livres de qualquer tipo de
exploração ou maus tratos, livres de violência ou opressão, deveriam viver num lugar
onde pudessem crescer e se desenvolver sem que qualquer obstáculo atrapalhe essas
etapas: infância e adolescência, porém a desigualdade social, a disparidade é sentida
com muita facilidade.
Sendo assim, não tem como não serem violados certos princípios constitucionais em
defesa da criança e do adolescente porque o Brasil ainda não tem estrutura o suficiente
para que as famílias dessas crianças, a sociedade e o Estado, mesmo agindo
conjuntamente. Para isso serão necessárias mais políticas públicas, mais
conscientização, mais investimentos. Tendo em vista que essas políticas públicas
precisam ser estruturadas para aplicabilidade em curto e em longo prazo, para se ter
resultados que favoreçam cada vez mais nossas crianças e adolescentes.

A TUTELA DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO DO ESTADO
A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 e a Organização Internacional
do Trabalho, por meio de vários de seus documentos normativos cardeais (Constituição
de 1919; Declaração da Filadélfia de 1944; Declaração de Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho de 1998; Convenção 182) asseguram, de maneira
inarredável, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e do emprego, a
implementação de trabalho efetivamente decente para os seres humanos, a proibição
do trabalho da criança e o combate imediato e prioritário às piores formas de trabalho
do adolescente.
O Estado Democrático de Direito - estruturado pela Constituição da República e que
constitui também o mais eficiente veículo para implementar esses comandos do Texto
Máximo da República e dos documentos normativos da OIT - impõe ao Poder Público a
adoção de medidas normativas e administrativas para o cumprimento prioritário dessas
normas constitucionais e internacionais ratificadas e absolutamente imperativas.
A lesão ao direito difuso de crianças e adolescentes, submetidos a relações de trabalho
flagrantemente proibidas ou gravemente irregulares, pode ser levada ao Poder

4

Ver José Afonso da Silva em Comentário Contextual a Constituição, pp. 885, 8ª ed, 2012.
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Judiciário, mediante Ação Civil Pública (art. 5º, XXXV, CF; art. 129, I, II e III, CF), sendo
competente a Justiça do Trabalho para conhecer e julgar (art. 114, I e IX, CF).
Assim, há a possibilidade do Poder Judiciário intervir nas políticas públicas quando
necessário, obedecidas batizas norteadas pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Nesse sentido, vale a transcrição de passagem do voto do Mm. Celso de
Mello, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 45-9, in verbis:
"É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte,
em especial – a atribuição de formular e de implementar políticas
públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE," Os Direitos
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item
n. 05,1987, Almedina, Coimbra)
pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e
Executivo.
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao
Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos político- jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos
impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de
conteúdo programático.
Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ
175/1212-1213, Rei. Min. CELSO DE MELLO)".
O Direito do Trabalho é campo decisivo no processo de inserção justrabalhista no
universo geral do Direito, tendo a Constituição da República firmado o conceito e a
estrutura normativos de Estado Democrático, em que ocupam posições cardeais a
pessoa humana e sua dignidade, juntamente com a valorização do trabalho.
Em lide análoga à matéria em debate, o TST entendeu que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
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ATIVIDADE INSALUBRE. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM
ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO. Na hipótese dos autos,
constatou-se pelos órgãos de fiscalização do trabalho a presença
de crianças e adolescentes em aterro sanitário de propriedade do
município, onde realizavam atividade que consistia na coleta de
resíduos sólidos com valoração econômica, sem intervenção
ostensiva por parte da municipalidade. Se se constata, como nos
autos, a ocorrência de labor de crianças e adolescentes em aterro
sanitário, pode-se concluir que seu labor dirige-se, ainda que
reflexamente, ao ente estatal responsável pela gestão e controle
das atividades econômicas de tratamento dos resíduos sólidos
da municipalidade. A ausência de retorno financeiro dessa
atividade, por opção do município, não pode descaracterizar a
nítida relação existente entre os indivíduos envolvidos e o
tomador de seus serviços. É dizer, a opção de não desenvolver a
atividade em um grau ótimo de aproveitamento econômico não
retira a condição de tomador de serviços, bem como de garante
das condições mínimas de medicina e segurança do trabalho do
meio ambiente laboral. Ademais, é da própria lógica desta ação
civil pública e do caráter difuso dos interesses aqui protegidos a
abstração quanto aos aspectos fáticos relacionados a cada
trabalhador, sendo impossível a identificação precisa das
distintas formas de trabalho que, porventura, possam ocorrer no
meio ambiente laboral administrado pelo município. Nos dizeres
do art. 114 da Constituição, não se limita a competência desta
Justiça do Trabalho às causas entre empregadores e
empregados, tampouco entre tomadores de serviços e
trabalhadores lato sensu, uma vez que é do espectro de sua
competência a análise de todas as causas que tenham como
origem a relação laboral. A responsabilidade do ente municipal
pela guarda das condições do aterro sanitário, sobretudo a
vedação de acesso a crianças e adolescentes ao local de
trabalhão insalubre, é questão que tem como origem relações
laborais, seja porque presente no próprio município a figura de
tomador de trabalho, seja porque possível, no âmbito de
abstração dos interesses difusos aqui defendidos, a configuração
de distintas formas de relação de trabalho e mesmo de emprego
dentre os indivíduos que adentram aquele espaço, restando
nítida a competência desta Justiça do Trabalho. A vocação desta
Justiça do Trabalho se reforça como no caso dos autos,
detectando-se a presença do labor humano a um ente tomador
de seus serviços, e, assim, justificando-se a especialização deste
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ramo do Judiciário, mais afeto à temática que ora apresenta o
autor desta ação civil pública. Agravo de instrumento não
provido. Processo: AIRR - 98040-04.2005.5.22.0002 Data de
Julgamento: 27/06/2012, Relator Ministro: Augusto César Leite
de Carvalho, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/07/2012.
(g.n.).
Resta claro, portanto, que a erradicação do trabalho infantil é medida de manifesto
interesse ao Direito do Trabalho. A atuação do Poder Judiciário, em caso de omissão do
administrador público para a implementação de políticas públicas previstas na CF,
insere-se na competência material da Justiça do Trabalho, a quem cabe cumprir o
estratégico objetivo de cimentar as balizas de atuação dos distintos atores sociais e
estatais, assegurando a efetividade da ordem jurídica de Direito Material.

CONCLUSÃO
Não obstante as mudanças na legislação e o atual maior compromisso do governo, o
trabalho infantil continua sendo um problema generalizado. A exploração do trabalho
infantil é tão grave quanto a exploração do trabalho escravo, na medida em que ambos
agridem a natureza humana.
Assim, resta claro que é preciso haver uma maior fiscalização por parte do Ministério e
demais órgãos de proteção.
Segundo a Constituição brasileira, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
o bem-estar das crianças e adolescentes, valendo lembrar que o Brasil é signatário de
tratados internacionais que preveem a adoção de medidas de combate ao trabalho
infantil.
Mesmo diante da criação de mecanismos legais de proteção, segundo as estatísticas de
trabalho infantil divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
2016 havia 3,3 milhões de crianças e adolescentes (ou 8% da população menor de idade)
exercendo atividades laborais no país.
O problema do trabalho infantil não se resolve em si mesmo. Ele deve ser tratado como
parte das graves questões que o país enfrenta em termos de renda, emprego e
precarização do trabalho, políticas educacionais, de saúde e cultura.
O trabalho infantil só será erradicado quando houver solução para outras questões
sociais. A solução para a resolução deste problema requer inúmeras mudanças, não
apenas na legislação, por possuir em seu cerne questões culturais, econômicas, sociais
e políticas que precisam, portanto, ser tratadas em conjunto para que haja um resultado
efetivo.
A questão é como chegar a vida adulta com plena maturidade, com plena capacidade se
as etapas anteriores não seguiram o curso normal?
Página 27

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cunha Jr., Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7ª Edição, 2013. Editora Jus
Podivm.
Oliva, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e
do adolescente no Brasil. Editora LTR, São Paulo, 2006.
Oliveira, Oris de. apud BUSNARDI, Elaine Cristina em A Criança e o adolescente no
mercado de trabalho possibilidades e limites. Disponível em:
http://siaibib.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/codigo/clt/Prunes_CLT_comenta
da_%202006.pdf Acessado em 26 de março de 2017.
Silva, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª Edição, 2011.
Malheiros Editores LTDA.
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/plan-prevencaotrabalhoinfantil-web_758.pdf, acessado em 10/03/2017.
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36574637, acessado em 09/03/2017.
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/trabalhoinfantil-conceito-e-desafios/, acessado em 09/03/2017.
http://meiainfancia.reporterbrasil.org.br/as-piores-formas-de-trabalho-infantil/,
acessado em 10/03/2017.
http://infanciaemfococwb.blogspot.com.br/2012/12/tipos-de-exploracao-dotrabalho-infantil.html, acessado em 07/03/2017.
https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=17785, acessado em 07/03/2017.
https://psicologado.com/resenhas/analise-critica-do-filme-anjos-do-sol, acessado
em 06/03/2017.

Página 28

TRABALHO ESCRAVO - ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI
3842/12 E 432/13 A LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
I WORK SLAVE - ANALYSIS OF THE BILLS 3842/12 AND 432/13 TO THE LIGHT OF THE
BASIC RIGHTS
Cleber Nadilson Bernardo da Silva
João Igor Batista Silva
RESUMO
O presente artigo busca analisar os Projetos de Lei 3842/12 e 432/2013, que tramitam no Congresso
Nacional, onde se trava uma batalha para a aprovação, e consequentemente alteração da legislação penal
que dispõe sobre a abrangência do conceito de trabalho escravo. Os objetivo versam sobre o estudo dos
interesses, mudanças, limites e possibilidades que os Projetos de Leis representam na realidade social.
Para tanto, parte-se de um balanço geral e histórico, apoiado em pesquisa bibliográfica, do tratamento
dado a estas questões na prática jurídico-política brasileira, relacionando-o com estudos sobre direitos
sociais fundamentais constitucionais. A partir disso, analisam-se algumas peculiaridades dos Projetos de
Lei, que levam, finalmente, à conclusão de que estas não representam avanço, bem como não contribuem
para a efetiva proteção aos direitos fundamentais sociais e combate ao trabalho forçado.
Palavras-chave: Projetos de Lei. Direitos Fundamentais do Trabalho. Trabalho Escravo.

ABSTRACT
The present article looks 3842/12 and 432/2013 analyse the Bills, what go through the procedure in the
National Congress, where a battle is locked for the approval, and consequently alteration of the penal
legislation that arranges on the range of the concept of work slave. I aim at them that they are about the
study of the interests, changes, limits and means that the Projects of Laws represent in social fact. For so
much, Brazilian breaks of a general and historical swinging rested on bibliographical inquiry, of the
treatment given to these questions in the practice political-legally, connecting it with studies on
constitutional basic social rights. From that, there are analysed some peculiarities of the Bills, which lead,
finally, to the conclusion of which these do not represent advancement, as well as they do not contribute
to the effective protection to the social basic rights and it fights to the forced work.
Keywords: Projects of Laws. Basic rights of the Work. I work Slave.

INTRODUÇÃO
Este artigo objetiva analisar os Projetos de Lei 3842/12 e 432/13, que tramitam no
Congresso Nacional, cuja finalidade é regulamentar o quanto disposto no art. 243 da
Constituição Federal de 1988, que fora objeto de nova redação dado pela Emenda
Constitucional de n. 81, de 05 de junho de 2014, no que concerne a extensão do conceito
de trabalho escravo ou análogo ao de escravo, bem como a repercussão desta extensão
na seara jurídico-penal.
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A priori, é importante se compreender que os principais bens jurídicos atingidos pela
respectiva discussão legislação são a vida e a liberdade do indivíduo, visto o respeito a
esses direitos é premissa para criação de uma base sólida de efetivação dos direitos
sociais. Por isso, deve-se ter em mente , qualquer modificação legislativa que visa
diminuir a proteção do trabalhador, principalmente quando toca no aspecto da
escravidão, pode significar um grande retrocesso nos direitos e garantias fundamentais
consagradas pela Constituição Federal brasileira. Isso porque, o contexto histórico sobre
o tema, e a realidade social demonstra, ainda, uma grande tendência potencial na
exploração da mão de obra resultando em menores despesas e enriquecimento ilícito
dos latifundiários e grandes empresários.
A metodologia da pesquisa foi realizada, fundamentada nas discussões sobre seus
conteúdos e leitura de textos teóricos, bem como pesquisas jurisprudenciais e
doutrinárias, analisando a partir de observação com ênfase nos métodos documental e
bibliográfico, tanto no âmbito do Direito, quanto nas demais áreas das Ciências
Humanas e Sociais.

1 TRABALHO ESCRAVO NO MUNDO E OS DIREITOS HUMANOS
É cediço que o trabalho escravo é uma clara violação aos direitos humanos. A exploração
e degradação a que milhões de pessoas são submetidas nas relações de trabalho é de
conhecimento mundial. Tanto é, que foram criados Organismos Internacionais com fito
de combater e erradicar as violações decorrentes do trabalho.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em 2012, estima-se que cerca de 21
milhões de pessoas no mundo estejam submetidas a algum tipo de trabalho forçado.
A Organização Internacional do Trabalho - OIT, agência especializada da Organização das
Nações Unidas - ONU, editou em 1930, uma das primeiras normas internacionais sobre
o tema no âmbito da Convenção nº 29, onde os países signatários firmaram o seguinte
compromisso: "abolir a utilização do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas
formas, no mais breve espaço de tempo possível".
Em 1948, fora estabelecido através da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
norma de caráter universal que busca proteger os direitos humanos e rechaça a
escravidão, bem como qualquer tratamento que atinja a dignidade da pessoa humana.
A título de importância, vejamos o que dizem os artigos 4º e 5º da respectiva norma
internacional:
Artigo 4° Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão;
a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são
proibidos.
Artigo 5° Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
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Podemos enumerar diversos marcos internacionais de direitos humanos que trataram
sobre o tema trabalho escravo: em 1957, a Convenção nº 105 da OIT, complementando
a de nº 29; em 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos - PIDCP, em
seu art. 8º; os arts. 6º e 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais - PIDESC, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, art. 7.2.c; entre
tantas outras Convenções internacionais realizadas e firmadas no decorrer dos anos.
Mas foi em 1988 a adoção da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento, importante documento que explicou e
reafirmou o compromisso dos Estados signatários à respeitar e promover os princípios
e direitos no trabalho.
Não podemos deixar de publicizar o recente (2014) Protocolo e uma Recomendação de
nº 203 que veio complementar o quanto já posto pela Convenção nº 29 da OIT, trazendo
em seu bojo orientações específicas na eliminação de toda a forma de trabalho forçado,
com o fito de que os Estados membros adotem uma postura proteciona em relação às
vítimas, bem com medidas efetiva de combate à escravidão.
O Estado brasileiro ratificou e é signatário tanto da Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU, quanto da Convenção nº 29 da OIT. Diante do compromisso
assumindo, o mínimo que se pode esperar dos países membros, principalmente do
Brasil, dado a sua história escravocrata e a persistência desses efeitos até os dias de
hoje, é a tentativa de efetivação dos compromissos internacionais firmados, bem como
o respeito a vida e a dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho.

2 TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL E OS PROJETOS DE LEI 3842/12 E
432/13
O Brasil ratificou em 25 de abril de 1957 a Convenção nº 29 da OIT, assumindo perante
os Estados Soberanos e Organismos Internacionais, a obrigação de enfrentar com
veemência o trabalho escravo. Tanto que internalizou tal compromisso na sua
Constituição de 1988, incluindo no rol dos direitos e garantias fundamentais os direitos
sociais do trabalho, bem como proibições de tratamento desumano ou degradante.
Vejamos o teor literal de tais enunciados constitucionais:
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:
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
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
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assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).
Em 1995, segundo dados da ONU, o Brasil reconheceu que ainda havia escravidão em
seu território, mesmo com o advento da abolição prevista pela Lei Áurea em 1888. A
partir dai, adotou-se a terminologia "trabalho escravo" para referir-se as formas de
violação ao trabalhador, sendo criado mecanismos de combate as práticas vilipendiosas
decorrentes da relação de trabalho.
Ainda segundo esses dados, formam criadas ações e instituições de políticas publicas
voltadas para a erradicação do trabalho escravo, tornando-se referência mundial e
modelo para os demais países. A título exemplificativo, foram criados os Grupos Móveis
de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, cuja finalidade é buscar
melhor logística para combater o trabalho escravo.
Nesta senda, criou-se a chama “Lista Suja”, com o fito de sinalizar e expor para a
sociedade em geral as empresas violadoras de direitos fundamentais relativos ao
trabalho e dignidade do individuo.
Os Projetos de Lei 3842/12 e 432/13, estabelece um posicionamento do Congresso que
condiz com as fortes influências e envolvimento dos latifundiários e empresários,
percebe-se claramente quando comparado os artigos. Conforme legislação em matéria
penal vigente:
Art. 149 Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto. (Artigo com
redação dada pela Lei nº 10.803, de 11/12/2003)
Muniz Sodré afirma que "educar é socializar, individualizando" (2006, p.23), então se
entende que uma pessoa deve ser inserida em um contexto social desejado afirmativo,
para que consiga observar aspectos culturais, absorvendo para a sua própria, para assim
formar uma nova construção individual na sociedade. Contudo se comparado com a
proposta de mudança, que diz:
Art. 1º Para fins desta Lei, a expressão "condição análoga à de
escravo, trabalho forçado ou obrigatório" compreenderá todo
trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça, coação
ou violência, restringindo sua locomoção e para o qual não se
tenha oferecido espontaneamente. (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2012)
Observa-se que fora proposto, tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal, uma
norma restritiva, trazendo em seu bojo questões que vão além de meras sínteses
econômicas e trabalhista, não se abordando apenas uma mudança sobre o conceito de
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trabalho escravo ou análogo ao de escravo, mas também impactos reais e imediatos na
sociedade brasileira, que jaz caracterizada pela exploração brutal, sendo, assim, um
grande retrocesso em matéria de trabalho escravo e suas formas contemporâneas.
É fundamental, como parte da formação de criação de uma lei com um tema de suma
importância, buscar o entendimento do processo histórico de construção da República
brasileira em todos os aspectos, comparar as diversas disputas e as diferentes lutas
sociais e político-culturais, entre as quais se encontra a luta do Movimento Negro e
Sindicato, contra o racismo e preservação de garantias individuais da classe.
O movimento negro, no sentido estrito, foi, na sua infância (193145) uma resposta canhestra à construção desse mito. Canhestra
porque sua percepção das relações raciais, da sociedade global
e das estratégias a serem adotadas, permanecem no ventre do
mito, como se fosse impossível olhá-lo de fora – e, de fato,
historicamente, provavelmente o era. Para as lideranças
do movimento negro, catalisadas pela imprensa negra que
desembocou na FNB, o preconceito anti-negro era, com efeito,
residual tendendo para zero à medida em que o negro vencesse
o seu “complexo de inferioridade”; e através do estudo e
da auto-disciplina,
neutralizasse
o
atraso
causado
pela escravidão. Na sua visão – comprovando a eficácia do mito
– o preconceito era “estranho à índole brasileira”; e, enfim, a
miscigenação (que marcou o quadro brasileiro) nos livraria da
segregação e do conflito (que assinalavam o quadro norteamericano), sendo pequeno aqui, portanto, o caminho
a percorrer. [...] (SANTOS, 1985, p. 289).
Estas medidas políticas devem ter como meta a proteção do trabalhador, garantindo a
dignidade humana, almejando da mesma forma a diminuição da desigualdade social.
Jamais pode sintetizar um direito adquirido, deveria na verdade criar leis afirmativas
fazendo com que tenha um aperfeiçoamento. Casos de violência a direitos individuais
como este, evidenciam o real interesse que a bancada congressista tem, haja vista que
a grande maioria tem um grande envolvimento com negócios na área, mostra assim a
tentativa de ocultar o desrespeito à legislação trabalhista e as situações que poderiam
ser consideradas de trabalho análogo à escravidão em suas propriedades, criando assim
uma impunidade.
Segundo a OIT, o sistema que garante a manutenção do trabalho
escravo no Brasil contemporâneo é ancorado em duas vertentes:
de um lado, a impunidade de crimes contra direitos humanos
fundamentais aproveitando-se da vulnerabilidade de milhares de
brasileiros que, para garantir sua sobrevivência, deixam-se
enganar por promessas fraudulentas em busca de um trabalho
decente. De outro, a ganância de empregadores, que exploram
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essa mão de obra, com a intermediação de "gatos" e capangas.
(2007, p. 11)
Fazendo com que possam continuar a obter benefícios da exploração de trabalho
escravo o fazendo às escondidas, camuflando uma realidade, por violar a grande
evolução moral da sociedade vigente na sociedade de que tais práticas são inaceitáveis,
inacreditáveis e repulsivas por ofender os direitos humanos.
Sobre o tema é importante conferir entrevista intitulada “A cultura escravocrata
permanece viva no Brasil e querem naturalizá-la”, concedida por Pedro Abramovay, que
diz:
O trabalho escravo contemporâneo no Brasil, diferentemente do
modelo de escravidão moderna (caracterizada pela seletividade
racial e pela redução da pessoa do escravo à mera mercadoria),
apresenta-se basicamente das seguintes formas: a) há pessoas
obrigadas a trabalhar de graça para pagar dívidas abusivas aos
patrões; b) há pessoas em lugares isolados onde não há
transporte para sair, e não há alternativa a não ser permanecer
no local trabalhando; c) há desrespeitos tão graves à legislação
trabalhista como jornada de 18 horas, falta de segurança,
trabalho infantil, etc., que são equiparados ao trabalho escravo.
Assim é importante notar a história acerca do trabalho humano, com as suas respectivas
evoluções legislativas pertinentes à relação de empregado e empregador, mostrando
que é necessário à presença do Estado com objetivo de regularizar os direitos e deveres
das partes envolvidas.
A Revolução Industrial ocorrida no final do século XVIII foi o ápice
histórico para uma nova visão de trabalho, visto que passou a
implantar inovações na ordem econômica e social, e na mesma
esteira, a Revolução Política Francesa com os ideais de liberdade
e igualdade. No entanto, o capitalismo selvagem da era industrial
explorou e escravizou a massa trabalhadora. Assim, houve a
intervenção estatal na relação de trabalho, com reconhecimento
dos direitos sociais e busca de um mínimo de vida digna.
(ALKIMIN, Maria Aparecida, 2008, p.23.).
Um grande marco no direito do trabalho foi a Revolução Industrial, na qual nasceu uma
grande necessidade de organizar a relação de trabalho, a exploração do trabalhador e a
desigualdade cresciam rapidamente e leis eram indispensáveis.
Neste esteio, frisa-se que, o capitalismo significou um fabuloso
crescimento industrial o que derivou um grande rendimento de
trabalho. No entanto, este auge de riqueza social não se
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desenvolveu de forma equilibrada. Havia, por um lado, acúmulo
de riqueza e do outro, muita miséria, com jornadas de trabalho
que atingiam 14 horas diárias. Dessa forma, surgem duas classes:
a alta burguesia, detentora dos meios de produção e a classe
proletária, vendedora do trabalho à primeira, em troca de salário.
(CARTES, Omar, 2010).
Assim, verifica-se a origem no anseio que organiza as relações trabalhistas, pode-se
considerar as condições em que os trabalhadores laboravam como miseráveis, vale
ressaltar ainda a exploração de crianças e mulheres. Com essa realidade que o Direito
do Trabalho surgiu, logo, com a característica de preservar e assegurar a dignidade
humana no trabalho.
Maurício Delgado conceitua Direito do trabalho como:
Complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam
a relação empregatícia de trabalho e outras relações
normativamente especificadas, englobando, também, os
institutos, regras e princípios jurídicos concernentes às relações
coletivas entre trabalhadores e tomadores de serviços, em
especial através de suas associações coletivas. (2009, p.49).
Percebe-se, assim, a grande importância que o direito do trabalho tem em um
ordenamento jurídico, sendo uma justiça que garante os direitos humanos em uma
sociedade.
2.1 OS DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL: AVANÇOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CONSTITUCIONAIS.
A trajetória dos direitos trabalhistas no Brasil foi movida pelas necessidades da época,
foi se adaptando a realidade e contribuindo para o desenvolvimento e organização da
relação trabalhista.
O Direito do Trabalho no Brasil expandiu a partir de 1930, como
conseqüência de fatores políticos. Nesse período, foi
reestruturada a ordem jurídica trabalhista, influenciada pelo
modelo corporativista italiano e criado o Ministério do Trabalho.
A nacionalização do trabalho foi valorizada com diversas
medidas de proteção aos proletariados. (NASCIMENTO, 2009,
p.68)
Em 1930 foi o momento em que houve uma enorme organização institucional
trabalhista, o trabalho tomava cada vez mais importância no país e a necessidade de se
organizar, fiscalizar, arrecadar e proteger o trabalhador foi se tornando cada vez mais
institutos de suma importância para a União. O proletariado foi desenvolvendo com a
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valorização e proteção do Estado se tornando cada vez mais representativa, chegandose ao momento de regulamentar, conforme aponta Martins:
O primeiro documento oficial a tratar sobre Direito do Trabalho
foi a Carta Magna de 1934. Nela se estabelecia as normas básicas
acerca da relação de emprego, quais são: liberdade sindical,
isonomia salarial, limitação da jornada de 8 horas diárias,
estipulação do salário mínimo, repouso semanal, férias anuais
remuneradas, regulamentação de determinadas profissões e a
proteção de mulheres e crianças. (2008, p.10).
A Constituição de 1934 carregou consigo um grande avanço para o Direito do Trabalho,
pois foram registradas normas básicas na relação empregador e empregado, criando um
forte vínculo de proteção ao empregado, regulamentando a base do vínculo
empregatício, não aceitando diversas explorações que eram uma realidade, então ficou
caracterizada como medidas básicas do direito trabalhista.
A Constituição brasileira de 1937 retratou a fase intervencionista
do Estado nas relações de emprego. Instituiu-se o sindicato
único, imposto por lei e vinculado ao Estado. Elaborou-se o
imposto sindical. Estabeleceu-se a competência normativa dos
tribunais do trabalho, com propósito de evitar entendimento
direto entre trabalhadores e empregadores. (MARTINS, 2008,
p.10)
Na Constituição de 1937 a intervenção do Estado é maior na relação empregatícia, é
criado um sindicato para lutar pelas causas da classe, criando-se um imposto referente
a filiação ao sindicato, todas esses avanços podem deixar caracterizado a preocupação
em que o Estado passou a ter com a relação ao vínculo trabalhista, ficou expresso
também a competência normativa dos tribunas do trabalho, ele que iriam julgar os
conflitos existentes entre empregado e empregador, equilibrando a balança e dando
uma maior segurança aos direitos fundamentais do trabalhador.
Até a década de 40, as normas reguladoras eram esparsas,
cresceram de forma desordenada, de modo que cada profissão
possuía uma norma especifica. Aprimorou-se tal situação em
1943, com a unificação de todas as leis, os chefes do governo,
portanto, aprovaram a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
(NASCIMENTO, 2009, p.71).
Foram inúmeras regras estabelecidas para o vínculo trabalhista, contudo necessitava de
uma unificação de todas as leis em matéria trabalhista, precisava de uma centralização
e não de individualidade ou separação, foi assim que a Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) foi normatizada, passando a ser um meio de facilitação no qual
direitos e deveres poderiam ser facilmente observados. A CLT foi de grande importância
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devido ao fato que havia uma grande necessidade de consolidação para uma melhor
efetividade das normas.
A Carta Magna de 1946, considerada norma democrática, trouxe
a participação dos empregados nos lucros, repouso semanal
remunerado, estabilidade, direito de greve e demais direitos
contidos em constituições anteriores. (MARTINS, 2008, p.10).
Caracterizada por adquirir importantes direitos para o empregado, agregando
importantes aspectos que até hoje consistem nas normas, o direito de greve foi
reconhecido aperfeiçoando a luta de classes buscando maiores garantias ao empregado.
Na Carta Magna de 1964 conhecida pela reformulação política econômica, tendo
respaldo na área trabalhista, sendo criado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e o Programa de Integração Social (PIS), o FGTS que atualmente também pode
sofrer alterações devido a uma proposta de lei que tramita. No tocante da Constituição
de 1967 que praticamente não alterou os dispositivos das normas constitucionais
anteriores. E uma das principais Constituições, considerada por muitos como sendo bem
avançada para época, que teve uma total observância com o meio social e a dignidade
humana.
No final da década de 80, entrou em vigor a atual Carta Magna.
Incluíram-se nesta, dispositivos sobre: direitos individuais e
tutelares do trabalho; relações sindicais; direitos de greves;
regularização de trabalhadores em colegiados e a determinação
da eleição de um empregado, em empresas com mais de 200,
para facilitar entendimentos para com o empregador. (MARTINS,
2008, P. 10).
Pode notar que a Constituição Federal de 1988 representou um símbolo de evolução,
sendo referência na democracia e direitos humanos. A Constituição vigente atribuiu ao
homem o direito essencial do trabalho, o indivíduo humano tem direitos e deveres, seja
como empregado ou como ser humano. Partindo dessas observações, Maria Aparecida
Alkimin acrescenta:
A Constituição Federal de 1988, inspirada nos documentos
internacionais que exaltaram a dignidade humana disciplinou os
chamados direitos e garantias individuais, contemplando a
valorização da pessoa humana, protegendo seus direitos da
personalidade como a vida, integridade, intimidade, liberdade,
através do poder-dever do Estado em reprimir as lesões ou
ameaças de lesões, a par da garantia dos direitos sociais que
também contemplam a valorização da pessoa humana. (2008, p.
53)
As conquistas desse Constituição foram provocadas pelo o povo, sendo assim, o povo
brasileiro precisa ser mais bem informada sobre as reais finalidades do Projeto de Lei
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3842/12, seus verdadeiros interesses almejados, haja vista essa linda história de luta,
avanços e conquista por todos esses anos não pode jamais sofrer retrocessos,
infelizmente no Brasil nada foi dado tudo foi conquistado, com muita luta e sofrimento,
além do mais certamente para quem enfrentou armas e muita violência na ditadura
militar isso nunca será o bastante para reprimir os avanços do povo brasileiro.
Uma ideia de que é um momento especial de luta pelos direitos sociais, e medidas
efetivas devem ser tomadas para a reversão dessa situação no âmbito político, se
realmente a população quiser construir-se democrática e livre. Esse Projeto de Lei que
seria um complemento e passaria junto a uma emenda à Constituição certamente é um
insulto a população, é usar de má-fé o poder representativo do povo para um efetivar
um interesse particular.
É de relevância acrescentar que, o princípio subordina todas as
pessoas, órgãos públicos e privados, impondo-lhes o dever de
respeito e proteção. Dentre outras funções, destaca-se como
fonte
interpretativa
das
normas
constitucionais
e
infraconstitucionais. Além do mais, exige que o poder legislativo
desempenhe sua função típica conforme os parâmetros por ele
exigidos. (MURARI,2008, p.76)
Uma grande preocupação da bancada defensora desse projeto de lei é de diferenciar o
conceito de escravidão do de apenas um desrespeito à legislação trabalhista, ou seja,
uma flexibilização no que deveria ser ainda mais rígido. Assim eles podem argumentar
que o tocante às relações de trabalho configura mero desrespeito às normas da CLT e
não pode configurar trabalho escravo, afastando desse modo as piores sanções
previstas.
É de se observar que as normas são atribuídas como uma margem mínima, básica para
os empregadores, o correto seria um maior conforto possível para seu empregado,
contudo não é o que acontece em muitos casos necessário que a justiça atue para o bem
da sociedade e segurança jurídica, assim conforme o julgado:
TRT-PR-18-06-2010 DANO MORAL. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
E LOCAL PARA REFEIÇÕES INAPROPRIADOS. INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO
VALOR SOCIAL DO TRABALHO. O Reclamante desempenhava
suas atividades no meio rural, executando o ofício de cortador de
cana. Conforme o teor da prova testemunhal, as instalações para
refeição (cobertura de toldo, mesas e cadeiras), só podem ser
desfrutadas por aqueles que se encontram trabalhando próximo
aos ônibus, ao passo que os banheiros disponibilizados
apresentam-se inadequados, pois, com a ausência de ventilação,
apresentam temperatura extremamente elevada e odor
insuportável. Restou evidenciado, assim, que a Ré relegou as
Página 38

condições de trabalho do Reclamante a segundo plano, ao deixar
de oferecer condições mínimas e dignas de higiene e saúde,
atingindo-o como pessoa e trabalhador. Saliente-se que o
trabalho tem por finalidade, essencialmente, conferir dignidade
ao ser humano, traduzindo-se em uma das formas de
exteriorização da cidadania, não se podendo considerá-lo apenas
em seu aspecto econômico. Inobservou a Ré, pois, os princípios
fundamentais estabelecidos na Carta Magna, mormente a
prevalência da dignidade da pessoa humana e do valor social do
trabalho (incisos III e IV do art. 1º), sem olvidar o enaltecimento
dos direitos humanos (inciso II do art. 4º). Resta, pois, devido o
pagamento de indenização por danos morais. Recurso ordinário
da Reclamada a que se dá parcial provimento, apenas para
reduzir o valor da indenização. TRT-PR- 01056-2008-093-09-002- ACO-18600-2010 - 1A. TURMA. Relator: UBIRAJARA CARLOS
MENDES. Publicado no DJPR em 18-06-2010.
Vale ressaltar que o trabalho é um direito fundamental e toda lesão causada é possível
de indenização, conforme previsto na jurisprudência:
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRABALHO ANÁLOGO À
ESCRAVIDÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O trabalho
prestado em condição análoga à de escravo é considerado
gênero, do qual são espécies o trabalho forçado e o trabalho
degradante. Este último se caracteriza pela falta de garantias
mínimas de saúde, segurança, moradia, higiene, ou seja, trata-se
do trabalho humano no qual não são satisfeitos os direitos
primordiais para o resguardo da dignidade do trabalhador,
assegurada pela Constituição Federal (art. 1º, III). Acórdão do
processo 0001700-59.2008.5.04.0821 (RO). Redator: CLEUSA
REGINA HALFEN. Participam: MARIA DA GRAÇA RIBEIRO
CENTENO, DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO. Data:
01/10/2009 Origem: Vara do Trabalho de Alegrete.
O Estado tem a obrigatoriedade de atuar contra qualquer tipo de afronta aos direitos
fundamentais, que são cláusulas pétreas de nossa Constituição Federal, da mesma
forma que é de responsabilidade do mesmo de ditar normas para proteger o mínimo
essencial, que são os direitos fundamentais envolvidos pelo Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana. Devido a isso a Constituição Federal do Brasil de 1988 que considera a
dignidade humana como valor fundamental a todo ordenamento jurídico, assim sendo,
qualquer proposta de norma que restrinja de alguma forma qualquer cláusula pétrea
deve ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional.
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3 CONCLUSÃO
Apesar dos avanços nas políticas públicas e sucessivas implementações na luta contra o
trabalho escravo, a contrario sensu os Projetos que tramitam na Câmera e Senado
Federal brasileiro, com a finalidade de regulamentar a Emenda Constitucional nº 81 (que
dispões sobre expropriação de propriedade flagradas com trabalho escravo) tem o
escopo, como demonstrado supra, restringir a amplitude do conceito moderno legal de
trabalho, adotado pelo art. 149 do Código Penal vigente.
Tal restrição vai de encontro às normas fundamentais constitucionais, bem como às
convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Além disso, o principal objetivo desta
restrição é exatamente não abarcar as manifestações contemporâneas do trabalho
forçado. Neste diapasão, são verificáveis, no mundo atual, diversas formas de
manifestações de trabalho escravo, e junto com elas a forte tendência de retrocessos
no enfrentamento deste grande problema mundial.
Portanto, diante do cenário a qual fora explicitado, é notória a preocupação, inclusive
dos Organismos Internacionais e instituições nacionais e movimentos sociais, com o
atual quadro que vem se instalando no Brasil nos últimos anos. E que tais projetos
legislativos constituem uma afronta aos direitos dos trabalhadores, favorecendo a
impunidade e multiplicação de formas camufladas de trabalho de escravo, sendo
retrogrado e inconstitucional qualquer alteração legislativa que visa ferir de morte
garantias e direitos consagrados constitucionalmente, quer individuais ou sociais.
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ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA: A MANUTENÇÃO DO
PRINCÍPIO DA UNICIDADE EM CONTRAPOSIÇÃO AO
DISCURSO INTERNACIONAL DE LIBERDADE SINDICAL
BRAZILAN’S LABOUR ASSOCIATION STRUCTURE: MAINTENANCE OF THE UNITY SYSTEM
OPPOSED TO THE PLURALITY ONE ADVOCATED BY THE INTERNATIONAL COMMUNITY
Cristóvão José Dos Santos Júnior
Gustavo De Pádua Rodrigues Gonçalves
RESUMO
A Constituição Brasileira de 1988 adota o princípio da unicidade sindical. Contudo, é importante destacar
que outros países adotam outros sistemas. Assim, no campo de estudo do Direito do Trabalho, é
necessário investigar quais são os fatores que motivaram a estrutura atual. Dessa forma, também é
importante observar se o modelo da pluralidade não seria mais adequado para a realidade brasileira. Por
que o Brasil adota a unicidade sindical? Temos por objetivo tentar responder a essa pergunta e a outras,
através de um método histórico, dialético e comparativo, realizando uma atenta revisão bibliográfica. A
participação popular é muito importante para o fortalecimento do direito sindical. Assim, buscamos
fortalecer as bases da participação direta, a fim de conseguir a estruturação de um modelo mais legítimo,
democrático e justo. Por fim, embora seja difícil definir qual é o melhor modelo a ser adotado em termos
absolutos para qualquer país, temos a certeza que a unicidade sindical não satisfaz as necessidades do
povo brasileiro no momento sócio-político-econômico atual.
Palavras-chave: unicidade, pluralidade, sindicato, direito, trabalho.

ABSTRACT
1988 Brazilian Constitution adopts the unity system. However, it must be brought to attention that other
countries adopt different models. Therefore, in the field of Labour Law, it is required to inquire what
brought forth the current structure. It is also important to acknowledge if the plurality model would be
more suited to Brazil’s reality. Why is it that Brazil maintains an unity model? We aim to try answering
that and other questions through a historic and comparative research based on literature review. In order
for Labour Association Law to thrive, it is required that people take a stand. Having that on mind, we want
to strengthen people’s participation in order to achieve a more legit, democratic and fair labour
association structure. Lastly, although it may be hard to name what is better for each country, we are
absolutely sure that unity is not capable of satisfying Brazilian people in the current political and economic
scenario.
Key-words: unity, plurality, labour association, law, labour.
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Hodiernamente, muito se tem discutido a respeito de direitos e reformas trabalhistas,
buscando-se, inclusive, evitar retrocessos quanto, sobretudo, a direitos individualmente
pensados. Impende destacar, todavia, que pouco se fala a respeito das estruturas
sindicais e da importância do sindicato no processo ativo de defesa de inúmeros direitos
historicamente conquistados a partir de lutas políticas e até mesmo físicas.
Ante isso, verifica-se extremamente importante estudar tanto a dimensão histórica que
inspirou a atual configuração, quanto a estrutura sindical hodierna. Em tal vereda, dois
princípios ocupam um notável lugar: pluralidade sindical e unicidade sindical.
No confronto entre tais sistemas, observam-se vantagens e desvantagens, bem como
um tortuoso jogo de interesses políticos que se desenvolvem no emaranhado das
relações sociais de poder. Nessa teia de intenções, sindicatos são utilizados, por vezes,
com motivações alheias à defesa de interesses populares. Assim, sua máquina estrutura
acaba, em determinados casos, servindo à manipulação político-partidária, à compra de
votos e à concessão indevidas de cargos com os denominados “cabides de empregos”.
No que concerne a uma análise minuciosa da adoção da unicidade sindical no
ordenamento jurídico pátrio, é mister mergulhar no estudo dos contornos históricos que
desembocaram na atual configuração.

DESENVOLVIMENTO
1. ASPECTOS HISTÓRICOS
O sindicalismo, no Brasil, possui suas raízes históricas atreladas ao corporativismo
relativo ao fascismo italiano, incorporado pela Era Vargas. Deve-se enfatizar, ante isso,
o denominado peleguismo, com a cooptação de líderes dos trabalhadores pelo próprio
Estado. Salta aos olhos, dessa forma, que desde o processo de consolidação das leis
trabalhistas em território nacional já havia uma política de concentração de poder
marcada pela busca por um maior domínio estatal. Após a Era Vargas, tivemos um breve
período democrático marcado pela Constituição de 1946, a qual, por outro lado, “não
modificou a organização sindical, ne mesmo a concepção corporativista de sindicato”
(NASCIMENTO, 2000, p.).
Em 1964, o Brasil foi assolado pelo Golpe Militar, que perdurou até 1985. Em tal período,
as reivindicações trabalhistas sofreram um processo de arrefecimento, sobretudo em
decorrência da política repressiva e de censura desenvolvida quanto aos meios de
comunicação de massa e institucionais. Ante isso, torna-se imprescindível ressaltar que
o exercício da atividade sindical continuou sendo marcado por um modelo verticalizado
e de concentração de poder, garantindo-se uma mais fácil negociação com o Estado e
com os empregadores. É necessário expor, todavia, que tal “facilidade” foi marcada,
noutra banda, pela tentativa de limitar a participação dos trabalhadores em um âmbito
mais global. Além disso, garantiam-se privilégios às figuras de liderança, às quais, por
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vezes, passavam a não reivindicar, com o necessário vigor, direitos para os
trabalhadores.
Da articulação entre líderes sindicais dos trabalhadores, dos empregadores e Estado,
verificou-se a manutenção da vigência do modelo denominado de unicidade sindical, o
qual foi acolhido pela Constituição da República Federativa Brasileira de 1988.
2. DA UNICIDADE SINDICAL
O princípio da unicidade sindical é caracterizado pela limitação à existência de apenas
um ente de cada tipo de componente do sistema confederativo (sindicato, federação e
confederação) em uma determinada base territorial. Por base territorial, a seu giro,
compreende-se o âmbito espacial ou geográfico de atuação de um dos entes do aludido
sistema.
A Carta Magna Cidadã, em seu artigo 8º, assevera o seguinte:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município;
Como é possível observar, o inciso II do artigo 8ª da Constituição Federal impõe a adoção
da unicidade sindical, ao restringir a constituição de organizações sindicais.
É válido ressaltar, contudo, que a unicidade sindical não é o único modelo possível.
Dessa maneira, é importante destacar o princípio da pluralidade sindical, segundo o qual
em uma mesma base territorial seria possível a formação de mais de um ente sindical
relativo à mesma categoria profissional ou econômica. Esse modelo é adotado por
muitos países europeus, tais como Alemanha e França, muito embora, por vezes,
verifique-se a denominada unidade sindical. Por unidade sindical, a seu turno,
compreende-se o fato de que, mesmo em um contexto em que vige a pluralidade
sindical, os membros das mais diversas categorias criam apenas um ente sindical por
tipo (sindicato, federação e confederação), tendo em vista a busca por união e, dessa
forma, fortalecimento no processo de defesa de seus interesses.
Diploma jurídico extremamente relevante na senda de discussão dos supramencionados
modelos de representação sindical é a Convenção nº 87 da Organização Internacional
do Trabalho – OIT.
3. A OIT E A CONVENÇÃO Nº 87
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A principal fonte internacional para o Direito do Trabalho é a oriunda do Direito
Internacional do Trabalho decorrente da OIT (Organização Internacional do Trabalho),
que tem sede em Genebra na Suíça.
A OIT tem por finalidade melhorar não apenas as condições de trabalho, mas também
condições sociais, a exemplo da saúde, ensino e habitação, bem como assistência. Disso
decorre a universalização e a uniformização do tratamento trabalhista e social para
todos os países.
Ante isso, ressaltam-se implicações econômico-políticas, a exemplo de problemáticas
relacionadas a países como a China, em que as normas não protegem o trabalhador de
maneira adequada.
O instrumento utilizado nesse processo pela OIT é o da edição de normas. Nesse
contexto, destacam-se a convenção e a recomendação.
A convenção possui natureza jurídica de tratado, desde que ratificada pelo país, o que
no Brasil é praticado pelo Congresso Nacional.
A recomendação, a seu giro, difere da convenção, na medida em que não é necessária
a sua ratificação, visto que não é de observância obrigatória, já que são sugestões de
normas a serem adotadas pelos países que assim almejarem. São normas que não
lograram êxito como convenção.
É válido destacar, ante isso, a existência de uma grande dificuldade em termos de
padronização normativa. É difícil estabelecer uma ampla concialiação entre os países, a
exemplo de adotar o direito de greve e o de férias de 30 dias em mais de 100 paísesmembros.
A OIT possui um sistema de fiscalização. O país deve prestar conta do que foi feito, sendo
obrigado a tomar providências, mas não a ratificar ou adotar estritamente as normas da
Convenção. Isso se deve até em decorrência do modelo tripartite de aprovação das
representações, envolvendo empregados, empregadores e representantes do Estado.
Em 1998, a OIT apresentou uma Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais do
Trabalho. Nessa declaração, constante no site da OIT, declara-se que todos os membros,
ainda que não tenham ratificado determinadas convenções, dentre as quais as 87
(liberdade sindical) e 98 (negociação coletiva), possuem o compromisso de torná-las
realidade. Versam tais convenções sobre a eliminação do trabalho escravo,
discriminação no emprego, trabalho infantil, além da promoção da negociação coletiva
e da liberdade sindical.
É preciso que se frise, inicialmente, a existência de um debate quanto à adoção ou não
da convenção nº 87 da OIT pelo ordenamento jurídico nacional. Isso se deve ao fato de
que o Brasil, embora não signatário de tal diploma, é membro da OIT, de modo que se
encontra vinculado à Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho, de 1998, que aponta que existem princípios relativos a direitos fundamentais
que devem ser observados, ainda que o país não seja signatário de determinada
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convenção, tendo em vista que a necessidade de cumprir com tal normatividade deriva
da condição de membro da OIT. Vejamos o próprio corpo do texto:
A Conferência Internacional do Trabalho,
[...]
2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham
ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso
derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar,
promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com
a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais
que são objeto dessas convenções, isto é:
a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de
negociação coletiva;
b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório;
c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e
d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e
ocupação.
Diante do exposto, observa-se a importância da liberdade sindical e, dessa forma, da
Convenção nº 87 da OIT. Questão curiosa a ser observada é a de que a convenção em
relevo adota, na visão de determinados autores, o princípio da pluralidade sindical, o
que se poderia depreender da leitura de sua Parte 1 – Liberdade Sindical, com destaque
para o texto dos artigos segundo, terceiro e oitavo. Observemo-los de forma mais
atenta:
PARTE I LIBERDADE SINDICAL
Art. 1 — Cada Membro da Organização Internacional do
Trabalho, para o qual a presente Convenção está em vigor, se
compromete a tornar efetivas as disposições seguintes.
Art. 2 — Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de
qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização
prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se
filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar
com os estatutos das mesmas.
O uso da expressão “os trabalhadores e os empregadores” significa dizer que a
convenção se aplica tanto a empregadores quanto aos trabalhadores, embora se busque
proteger os trabalhadores. Ressalte-se ainda, a expressão “sem distinção de qualquer
espécie”, pois ao criar uma entidade sindical, não pode haver discriminação quanto a
sexo, idade, orientação política ou ideológica etc. Em “sem prévia autorização”, verificase que se pode criar entidade sindical sem prévia autorização de qualquer pessoa,
inclusive do Estado. Por fim, em “organizações de sua própria escolha” é válido observar
que a OIT usa o vocábulo organização, pois alguns países não possuem sindicatos para
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o empregador, muito embora possuam outras entidades vinculadas à organização
destes.
Art. 3 — 1. As organizações de trabalhadores e de empregadores
terão o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos
administrativos, de eleger livremente seus representantes, de
organizar a gestão e a atividade dos mesmos e de formular seu
programa de ação.
2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer
intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu
exercício legal.
Esses direitos de elaboração, eleição e organização são reflexos da Liberdade Sindical. A
expressão “formular seu programa de ação” diz respeito à ideologia e às estratégias de
atuação, também decorrendo da liberdade sindical.
Art 4 — As organizações de trabalhadores e de entidades
patronais não estão sujeitas à dissolução ou à suspensão por via
administrativa.
É válido ressaltar que, embora a priori as aludidas organizações também não se sujeitem
ao Judiciário, pode haver atuação deste em caso de lesão ou ilicitude.
[...]
Art. 8 — 1. No exercício dos direitos que lhe são reconhecidos
pela presente convenção, os trabalhadores, os empregadores e
suas respectivas organizações deverão da mesma forma que
outras pessoas ou coletividades organizadas, respeitar a lei.
2. A legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada
de modo a prejudicar as garantias previstas pela presente
Convenção.
A parte 2 do artigo 8º explicita a vedação a eventuais prejuízos que a legislação interna
de um país-membro da OIT tenha em relação às garantias previstas na mencionada
Convenção. Ante isso, é patente a importância de tal Diploma no universo OIT e, por
corolário, no âmbito do Direito Internacional do Trabalho, no que se explicita a
necessidade de observância.
4. DA LIBERDADE SINDICAL
A liberdade sindical se apresenta enquanto direito fundamental autônomo, não
devendo ser confundido com a liberdade de associação, esta mais genérica quando
comparada com aquela. Decorre, em síntese, da “necessidade de o Estado garantir aos
trabalhadores e aos seus representantes uma situação de equilíbrio diante dos poderes
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contrapostos, aqui destacados os próprios poderes estatais e o poder econômico”
(MARTINEZ, 2013, p. 88).
Em que pese, entretanto, seu reconhecimento na esfera internacional, a liberdade
sindical tem enfrentado, do ponto de vista de direito interno dos Estados, grande
resistência, especialmente no que se refere ao seu reconhecimento e à sua efetividade.
Isso ocorre porque, em verdade, a liberdade sindical desperta resistências políticas, uma
vez que tende a contribuir para o crescimento da consciência de luta, fortalecendo a
ideia de participação social e democracia e, dessa forma, cooperando para o
crescimento de outros direitos humanos.
O panorama histórico-constitucional do Brasil não foge à essa realidade, tendo a
estrutura sindical pátria sido marcada por forte intervenção estatal ao longo de toda sua
existência, de modo que o resultado, atualmente, é “uma liberdade sindical amputada,
desprovida de algumas das suas mais importantes peças constitutivas” (MARTINEZ,
2013, p. 99).
Sérgio Pinto Martins aponta, em sua obra, a existência de 03 (três) sistemas relativos à
liberdade sindical, sendo eles, a saber: intervencionista, desregulamentado e
intervencionista socialista.
O sistema intervencionista caracteriza-se por uma situação na qual “o Estado ordena as
relações relativas ao sindicato” (MARTINS, 2010, p. 712), e foi amplamente utilizado em
países marcados pelo regime corporativo, como na Itália, no período de Mussolini, na
Espanha, durante o governo Franco e, ainda hoje, no Brasil.
O segundo sistema é o desregulamentado, no qual “o Estado se abstém de regular a
atividade sindical” (MARTINS, 2010, p. 712). Exemplo, aqui, é o Uruguai, no qual não há
lei sindical, sendo aquele país signatário da Convenção nº 87 da OIT.
O terceiro sistema é o chamado intervencionista socialista. Nesse, “o Estado ordena e
regula a atividade do sindicato, segundo as metas estabelecidas pelo primeiro”
(MARTINS, 2010, p. 712). O grande exemplo de aplicação desse sistema é o modelo
sindicalista cubano.
A Carta de 88 traz, expressamente, em seu artigo 8º, caput, previsão de liberdade
sindical. Ocorre que aquele mesmo artigo traz, em seus incisos, série de restrições à
liberdade sindical, destacando-se, para este trabalho, aquela contida no inciso II,
referente à vedação de criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Tratase de restrição diretamente autorizada pela Constituição.
Ao tratar da liberdade sindical, Amauri Mascaro Nascimento aponta que a expressão
“liberdade sindical” pode ser encarada sob diversas vertentes, destacando em sua obra
a vertente metodológica, a conceitual, a coletiva e a individual.
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Do ponto de vista metodológico, a liberdade sindical deve ser encarada como um
critério de classificação dos sistemas sindicais, consubstanciando-se, assim, em
referencial de estudo sob o qual se analisam os modelos sindicais ao longo da história.
Conceitualmente, faz-se discussão do conteúdo da liberdade sindical, suas
características e manifestações. Do ponto de vista coletivo, contempla-se a liberdade
sindical enquanto “liberdade de associação, de organização, de administração e de
exercício das funções” (NASCIMENTO, 2000, p. 139).
Sob a ótica individual, por fim, o foco reside na liberdade que cada trabalhador tem de
associar-se ou não a um sindicato. Nesse ponto específico, destaca Nascimento que
nossas leis defendem essa garantia, mas proíbem mais de um
sindicato da mesma categoria na mesma base territorial. Com
isso, oferecem uma única possibilidade ao trabalhador: ingressar
no único sindicato existente ou não se inscrever em nenhum
outro. Não é essa a melhor forma de preservar a liberdade
sindical individual (NASCIMENTO, 2000, p. 148).
A liberdade sindical coletiva, entretanto, é que deve, aqui, ser o principal objeto de
estudo. Nesse sentido, relembre-se que “liberdade sindical é manifestação do direito de
associação” (NASCIMENTO, 2000, p. 139), fazendo-se necessária a respectiva proteção
do Estado enquanto garantidor do exercício desse direito.
É, também, autonomia de organização dos trabalhadores. Aqui, esbarra nas
configurações contidas nos modelos de unicidade e pluralidade, podendo apresentar,
assim, organização preestabelecida pelo Estado ou espontânea, respectivamente, essa
última como consequência de “efetiva autonomia dos grupos quando podem definir os
critérios que devem presidir o direito de associação” (NASCIMENTO, 2000, p. 141).
A liberdade sindical precisa enfrentar, igualmente, não apenas a questão da estrutura
sindical, mas, também, os sistemas e modelos de organização, não se restringindo
apenas à estrutura, avançando, outrossim, no que tange à escolha de critérios passa
associação. Lembremos, nesse sentido, que o modelo vigente – da unicidade – traz como
sistema de organização aquele por categorias profissionais e econômicas.
Outra faceta da liberdade sindical é a de liberdade de administração. Para Nascimento,
ela expressa-se em duas ideias: a democracia interna e a autarquia externa. Leciona o
autor que “a democracia interna é condição de legitimidade da vida do sindicato,
princípio que deve inspirar a prática dos principais atos da sua atividade interior.
Pressupõe a redação, pelo sindicato, dos próprios estatutos (NASCIMENTO, 2000, p.
142). É, em síntese, a expressão de um regime democrático no interior da associação
sindical.
A autarquia externa, por sua vez, é “a liberdade, conferida ao sindicato, de administrar
sem interferências exteriores em sua administração” (NASCIMENTO, 2000, p. 142). No
campo da autarquia externa, cita como exemplo a escolha dos próprios dirigentes pelos
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representados e não pelo Estado, como se observa, por exemplo, nos países em que
vigora modelo intervencionista.
Acerca da liberdade de administração, importa lembrar que a própria Constituição
Federal de 88 prevê, relevantemente, a não intervenção estatal, conforme se extrai do
inciso I de seu artigo 8º. No âmbito internacional, destacam-se as Convenções nº 87 e
98 da OIT, sendo a segunda, ratificada pelo Brasil, vigente desde 1953.
Martinez aponta que “a liberdade sindical coletiva é o complemento indissolúvel da sua
manifestação individual” (MARTINEZ, 2013, p. 337), uma vez que a esfera individual da
liberdade sindical se mostra irrelevante se violada sua faceta coletiva.
O supramencionado autor destaca que os atos violares dessas garantias relativas à
liberdade sindical caracterizar-se-iam como sendo condutas antissindicais.
Especificamente quanto às limitações da liberdade sindical, e ainda no que tange a
condutas antissindicais, defende que em que pese exista a possibilidade dos governos,
em sua soberania, “criar e aplicar o sistema de liberdade que melhor se adapte à sua
situação” (MARTINEZ, 2013, p. 213), inaceitável é a realidade brasileira, na qual se tem,
de forma contraposta, uma promessa constitucional de liberdade sindical que, na
prática, acaba não se realizando em razão da força do ranço corporativista que persiste
em se manter enraizado no sistema sindical nacional.
É diante dessa situação que ele afirma que
esse comportamento estatal – que diz garantir sem realmente
garantir e que diz proteger sem verdadeiramente proteger –
pode ser, em última análise, também considerado como uma
antissindicalidade produtora de dano de natureza difusa
(MARTINEZ, 2013, p. 159).
5. A LIBERDADE SINDICAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STF
Após uma análise científico-doutrinária e legal detalhada a respeito da pluralidade
sindical e do princípio da unicidade, verifica-se importante observar a própria
jurisprudência pátria a respeito da matéria. Em tal contexto, evidenciam-se os julgaos
pelo Supremo Tribunal Federal, os quais ocupam uma posição paradigmática no atual
cenário brasileiro.
Contrapondo-se a reflexões científico-doutrinárias que apontam para a ilegitimidade da
adoção do princípio da unicidade sindical, o STF tem, em fluxo contínuo, consolidado o
entendimento no sentido de que a unicidade não só é válida, como também seria em
certo grau benéfica, muito embora reflexões curiosas tenham sido estabelecidas.
Vejamos os julgados de forma mais atenta, retirados do próprio site do STF:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:
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A recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição
sindical compulsória, prevista no art. 578, CLT, e exigível de todos
os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação
ao sindicato, resulta do art. 8º, IV, in fine, da Constituição; não
obsta à recepção a proclamação, no caput do art. 8º, do princípio
da liberdade sindical, que há de ser compreendido a partir dos
termos em que a Lei Fundamental a positivou, nos quais a
unicidade (art. 8º, II) e a própria contribuição sindical de natureza
tributária (art. 8º, IV) – marcas características do modelo
corporativista resistente –, dão a medida da sua relatividade (cf.
MI 144, Pertence, RTJ 147/868, 874); nem impede a recepção
questionada a falta da lei complementar prevista no art. 146, III,
CF, à qual alude o art. 149, à vista do disposto no art. 34, § 3º e §
4º, das Disposições Transitórias (cf. RE 146.733, Moreira Alves,
RTJ 146/684, 694). [RE 180.745, rel. min. Sepúlveda Pertence, j.
24-3-1998, 1ª T, DJ de 8-5-1998.]
O supramencionado entendimento demonstra claramente que a unicidade sindical
serve como mecanismo de relativização limitadora à liberdade sindical. Tem-se, por
corolário, uma visão que contribui para o próprio questionamento do sistema posto,
tendo em vista a reconhecida limitação a um princípio até mesmo previsto em
convenção internacional.
O ato de fiscalização estatal se restringe à observância da norma constitucional no que
diz respeito à vedação da sobreposição, na mesma base territorial, de organização
sindical do mesmo grau. Interferência estatal na liberdade de organização sindical.
Inexistência. O Poder Público, tendo em vista o preceito constitucional proibitivo, exerce
mera fiscalização.
[RE 157.940, rel. min. Maurício Corrêa, j. 3-11-1997, 2ª T, DJ de 27-3-1998.]
O voto de Maurício Corrêa também serve de paradigma para a configuração do modelo
atual. Assim, resta patente que é feita uma a distinção entre intervenção e fiscalização,
defendendo-se que a atividade do Estado de verificar a manutenção da unicidade é
simples fiscalização, e não intervenção.
O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da CF, é a mais importante das
limitações constitucionais à liberdade sindical.
[RE 310.811 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 12-5-2009, 2ª T, DJE de 5-6-2009.]
Ellen Gracie, a seu giro, contribuiu por traduzir, de maneira clara e inequívoca, a
unicidade como limite à liberdade sindical, seguida pelo mesmo entendimento de Carlos
Velloso, como visto adiante:
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Liberdade e unicidade sindical: competência para o registro de entidades sindicais (CF,
art. 8º, I e II): recepção, pela CF/1988, da competência do Ministério do Trabalho para o
registro. Esse registro é que propicia verificar se a unicidade sindical, limitação
constitucional ao princípio da liberdade sindical, estaria sendo observada ou não, já que
o Ministério do Trabalho é detentor das informações respectivas.
[RE 222.285 AgR, rel. min. Carlos Velloso, j. 26-2-2002, 2ª T, DJ de 22-3-2002.]
Diante do exposto, é válido frisar que o próprio Pretório Excelso reconhece o papel
limitador da unicidade sindical em face da liberdade sindical. Assim, mesmo validando
o sistema da unicidade sindical, a Corte Suprema fornece fundamentos para refutá-lo,
tendo em vista a própria noção de pluralidade sindical, a qual não teria seu núcleo
mínimo respeitado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Explicitadas as contradições relativas à adoção do princípio da unicidade sindical no
Brasil, na medida em que a atual configuração encontrada não reflete as pretéritas
motivações postas em evidência, torna-se imprescindível desenvolver um olhar crítico
sobre o tema. Dessa maneira, verifica-se clara a existência de motivações subjacentes,
por vezes, pouco mencionadas.
É imperioso que se critique o processo de afastamento da massa trabalhadora da
estrutura sindical, a fim de que se realize um diálogo salutar, almejando-se a
concretização de direitos. Um sindicato mais legitimamente representado não simboliza
apenas um ganho democrático, mas também um inestimável ganho político-social,
tendo em vista a própria conscientização da sociedade.
Infelizmente, muitos se atraem pela atividade sindical por motivos escusos, a exemplo
de um arbitrário exercício de poder, bem como da movimentação indevida das verbas
pela instituição movimentadas.
Perante cenário tão sinistramente configurado, emerge a pluralidade sindical como
antítese. É necessário, todavia, não depositar apenas nessa troca um mecanismo de
alteração substancial de nossa realidade fática. É patente, em realidade, a necessidade
de efetiva transformação da mentalidade social, a fim de que os cidadãos passem por
um giro cultural e de ética cidadã, buscando a robustez de instituições que cumpram
com os objetivos a que se destinam, como o de defesa dos direitos trabalhistas.
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ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA: A PRECARIZAÇÃO DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO
Daniela Xavier
Julia Paes Ferreira
Laura Nascimento dos Santos5
RESUMO
Este trabalho se propõe a abordar um tema atual e essencialmente difícil de ser combatido: a escravidão.
Assumindo novos moldes, face a existência de mecanismos repressores, as formas contemporâneas de
escravidão não escolhem cor, mas se alimentam da pobreza e da desigualdade social para criar a ilusão
de única alternativa para aqueles que se submetem a tal condição. Dessa forma, foram trazidos aspectos
históricos e atuais, tanto no âmbito nacional quanto internacional, demonstrando, de forma sucinta, o
longo caminho que deverá ser perseguido para que se alcance uma sociedade livre desta abominável
prática.
PALAVRAS-CHAVE: Escravidão. Precarização. Exploração. Repressão. Desigualdade.

ABSTRACT
This scientific article brings a current theme and essentially hard to fight, the slavery. Assuming new
molds, due to the existence of repressive mechanisms, contemporary forms of slavery do not choose
color, but they feed on poverty and social inequality to create an illusion of only alternative for those who
undergo this condition. In this way, were brought historical and current aspects, both nationally and
internationally, demonstrating, succinctly, the long way that should be pursued to be achieved a society
free from this abominable practice.
KEYWORDS: Slavery; Precarisation. Exploration. Repression. Inequality.

INTRODUÇÃO
A evolução é um fenômeno humano que tende tanto para o bem, quanto para o mal.
Paralelo aos avanços alcançados na tecnologia, o consumo desenfreado instituído pelo
sistema capitalista impõe também a instauração de métodos rápidos de produção, o
que acaba por baratear a mão de obra e, muitas vezes, gera a precarização da relação
de trabalho. Não bastasse a exploração latente nos contratos habituais de trabalho que
envolvam diretamente a produção de produtos e serviços, muitas empresas,

5Discentes do Curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, turma de 2016.2 da disciplina
Direito Constitucional do Trabalho. E-mails: danielaxavier@outlook.com; laura.sanci@live.com e
julia_paesf@hotmail.com.
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deslumbradas pela possibilidade de aumentar seu faturamento, servem-se de
trabalhadores em situação análoga à de escravo para fomentar a produção.
Embora já existam, na maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais, mecanismos de
coibição da utilização de mão de obra escrava, tal prática é recorrente e está presente
em todos os países do globo. Partindo dessa premissa, este trabalho se desenvolve de
forma cronológica, trazendo informações históricas até o momento presente,
abordando os instrumentos jurídicos conhecidos de combate à escravidão, bem como
sugerindo, ainda que timidamente, soluções que viabilizem a diminuição ou quiçá a
futura extinção deste tipo de violação aos Direitos Humanos que aflige grande parte dos
trabalhadores.

1 ASPECTOS GERAIS
A escravidão, sinonimamente conhecida como escravatura, escravismo ou
escravagismo, é desenvolvida desde os primórdios da humanidade, continuando
presente na sociedade contemporânea. Pode ser definida como a privação de liberdade
ou estado de sujeição, no qual alguém adquire a propriedade sobre outrem. Daí surge a
relação entre o escravo, a pessoa subjugada, e o senhor, aquele que o possui.
Tal prática é marcada pela falta de liberdade e pela submissão, confrontando princípios
fundamentais celebrados pela Carta Magna Brasileira, em especial o princípio da
dignidade da pessoa humana. Quase sempre envolverá condições degradantes de
trabalho, embora se tenha notícia de que, à época colonial, alguns deles tinham um
tratamento mais digno que a regra. A escravidão está cercada de violência, tanto moral
quanto física, características de uma das piores formas de exploração da força laboral
do homem.
Este fenômeno envolve a “coisificação do homem”; o indivíduo é visto e tratado como
uma mercadoria, uma propriedade de valor elevado. Para o Direito Civil, o proprietário
tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa das mãos de quem o detenha
injustamente. O proprietário tem o chamado animus domini, ou seja, o sentimento e o
agir de dono.
No contexto em que a escravidão era legalizada, o ser humano se tornava a propriedade
do outro, que poderia fruir de seu ‘bem’ da forma que desejasse, posto que tinha o
domínio deste. A Convenção sobre a escravatura, ocorrida em Genebra, no ano de 1926,
ratificou esse entendimento, trazendo em seu artigo 1º, que “a escravidão é o estado
ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os
atributos do direito de propriedade”. Sendo assim, por não exercer suas vontades, o
escravo desempenhava o trabalho forçado, sob a coerção de seu dono. Aqueles que se
rebelavam poderiam sofrer duras sanções pelo descumprimento da ordem recebida.
Nem sempre a escravidão surgia de um contexto de diferença étnica. Na Grécia Antiga,
a título de exemplo, existia a escravização dos vencidos na guerra e também daqueles
considerados insolventes. Aqueles, geralmente, estavam perpetuamente fadados a
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servir, enquanto estes serviam durante o período determinado para saldar as dívidas
adquiridas.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS
Estima-se que os primeiros documentos escritos da história da humanidade datam de
cerca de cinco mil anos. Desde então é possível encontrar relatos da escravidão,
fenômeno histórico que contribuiu para a expansão de muitas culturas. Conforme já
apontado, a escravidão se desenvolvia de diferentes maneiras. Notadamente, as guerras
foram o principal fomentador para a ocorrência da escravidão, posto que os
sobreviventes das batalhas eram penalizados com a servidão perpétua aos vencedores.
Em um contexto mais recente, já na Idade Média, era comum a escravização do
diferente, daqueles que eram considerados como animais, despidos de sua humanidade
em razão da etnia ou classe social. A escravidão do povo negro é o exemplo que mais
ilustra o poder devastador da crença de superioridade ariana. A escravidão indígena,
principalmente durante a colonização das Américas, é outro claro exemplo de etnias
que foram dizimadas em razão da crueldade sofrida durante a tentativa de escravização
perpetrada pelos europeus.
Para além dos aspectos étnicos, alguns indivíduos, frente a um estado de extrema
necessidade, se ofereciam como escravos para garantir o sustento próprio e de suas
famílias. Noutra ponta, existia ainda a imposição da escravidão como pena para o
cometimento de uma série de crimes, muitos deles banais, demonstrando que durante
muito tempo até mesmo o Estado se utilizou do trabalho forçado como forma de punir
quem eventualmente transgredisse as leis.
O Código de Hamurabi, por exemplo, regulava a relação entre os escravos e seus
senhores, dispensando, por óbvio, o pior tratamento possível aos escravizados. No Egito
Antigo, os escravos estavam incumbidos dos trabalhos em que era necessário
empreender grande esforço físico, tais como a construção das grandes pirâmides e o
serviço militar.
Na Grécia, apenas os escravos trabalhavam, sendo os grandes responsáveis pela
economia grega. Eram responsáveis, ainda, pelas tarefas domésticas de grande parte
dos gregos, bem como pela criação de suas crianças. A Grécia é lembrada por ter
conquistado diversos territórios em sua fase expansionista, e, concomitante a este fato,
por ter escravizado os perdedores das suas guerras.
Em Roma, cabia aos escravos a execução de toda sorte de serviço público. Durante o
expansionismo romano, populações inteiras foram escravizadas e tiveram seus
costumes subjugados. Inclusive, devido ao tratamento dispensado aos conquistados,
ocorreu uma das primeiras grandes rebeliões de escravos, liderada por Espártaco no ano
de 73 a.c.
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Acerca da África, muito pouco se estuda acerca dos processos de escravidão que lá se
consolidaram. No território africano, a escravidão existia muito antes da colonização
europeia. Algumas tribos tinham por costume escravizar outras tribos julgadas mais
fracas, utilizando a mão de obra escrava em atividades de mineração, pecuária, além
das atividades domésticas. Após o advento das Grandes Navegações, que ensejou a
chegada dos colonos europeus, o processo escravista africano voltou-se para o comércio
de integrantes de tribos vencidos durante conflitos internos.
Com a chegada dos portugueses em solo africano, em meados do século XV, a
escravidão no continente se intensificou. Face a necessidade de mão de obra barata
para construir e povoar as colônias americanas, milhões de africanos foram extirpados
de sua terra mãe e trazidos para as terras latinas.
No Brasil, o processo de escravização dos negros de forma legal durou mais de quatro
séculos. O país cresceu e teve sua riqueza explorada por Portugal através das mãos
negras que trabalhavam de sol a sol, quase que sem descanso. A mortalidade era
inevitável. Para os insubordinados, os castigos físicos no temido pelourinho e a aplicação
dos ‘anjinhos’, instrumento de tortura digno de um filme de Hitchcock, demonstravam
a crueldade sem limites daqueles encarregados da disciplina dos escravos.
A história não permite negar o nível das punições que eram impostas aos escravos
durante o período de sua legalização. Castigos físicos, punições públicas e humilhação,
aplicados desregradamente, independente do ‘crime’ cometido. Muitos foram os atos
de resistência perpetrados em razão do sofrimento do povo negro. Destaque-se a
formação dos quilombos, as inúmeras fugas, rebeliões, e, quando finda a esperança da
libertação, até mesmo suicídios.
Embora tenha sido abolido em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela
princesa Isabel, as páginas da escravidão no Brasil não se encerraram ali. Todos os dias
se tem notícia de seres humanos, em pleno século XXI, em um regime (não tão)
democrático, sendo explorados de forma muito semelhante àquela que estudamos nos
livros de história. Grandes fazendeiros, imbuídos do propósito de produzir cada vez mais
em seus latifúndios, aproveitando-se da condição degradante de homens e mulheres
para submetê-los a condições análogas à escravidão. Destaca-se, nesse sentido, a lição
do autor Mario Bezerra da Silva, no artigo Trabalho escravo: uma realidade:
Apesar dos esforços da sociedade, do Poder Público e de Organizações Internacionais,
trabalhadores continuam sendo transformados em instrumentos descartáveis no
campo. O Trabalho Escravo tem saído constantemente empregado para o
desmatamento de vegetação nativa, visando à expansão do agronegócio e do
carvoejamento. O latifúndio monocultor e exportador utiliza da super exploração do
trabalho e de mão – de – obra escrava para aumentar sua capacidade de competição
nos mercados Nacional e internacional. A Terceirização das atividades agrícolas,
pecuárias, de extração vegetal e carvoejamento praticada por empresários para fugir
das responsabilidades legais, tem reforçado a precarização das relações do trabalho,
culminando na prática da servidão por dívida. (SILVA, 2007)
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Portanto, ainda resta um longo caminho a ser percorrido para construir uma sociedade
que esteja livre da sombra da escravidão, assunto de que trataremos mais detidamente
à frente.

3 DEFINIÇÕES ATUAIS DA ESCRAVIDÃO MODERNA NO ÂMBITO
INTERNACIONAL
A globalização tem como marca principal a difusão instantânea de toda sorte de
informações. Entre aspectos positivos e negativos, um dado chama a atenção e
demonstra que, a despeito da democratização experimentada nas últimas décadas, a
sociedade ainda avança a passos lentos no que concerne à extinção do trabalho escravo:
São 46 milhões de seres humanos vivendo em regime de escravidão.
Tal dado é alarmante. Cinco países do globo abrigam cerca de 58% da população
mundial que está submetida ao trabalho escravo. Índia, China, Bangladesh, Paquistão e
Uzbequistão são países asiáticos nos quais mais se identificam a ocorrência de trabalho
escravo. Inclusive, tal prática é normalizada, razão pela qual a fiscalização de organismos
internacionais torna-se extremamente árdua.
Segundo a ONG Walk Free Foundation, a Coréia do Norte encabeça o ranking de países
com mais trabalhadores escravos, posto que cerca de 4,4% de sua população encontrase nesta situação. Ressalte-se que, apesar de já assustadora a realidade do país, esta
estatística pode ser ainda maior, posto que o regime ditatorial deste país não permite
que as informações sejam aferidas com a liberdade necessária para garantir que os
dados sejam íntegros.
Há notícias, inclusive, de que prisioneiros políticos deste país são escravizados nos
setores de construção, vestuário e mineração, com a imposição de castigos físicos para
aqueles que porventura tenha um desempenho abaixo do esperado.
Para além das questões políticas, existem inúmeros fatores que contribuem para a
perpetuação do trabalho escravo no mundo. Principalmente nos países
subdesenvolvidos, nos quais a situação de desigualdade social é agravada pela má
distribuição dos recursos existentes, mas não somente nestes, visto que encontramos
países ditos desenvolvidos nos rankings de escravidão elaborados pelos organismos
internacionais.
Diante da extrema pobreza e da ausência de políticas públicas que coíbam a ocorrência
de trabalho escravo, as pessoas acabam se submetendo às condições de trabalho
degradantes em troca, muitas vezes, de alimentação, ainda que de má qualidade. Existe
ainda a situação daqueles que emigram ao receberem propostas tentadoras de
trabalho, e ao chegar no local de destino percebem que na verdade caíram em uma
emboscada da qual muitas vezes não será possível sair.
Existe uma estreita relação entre trabalho escravo e tráfico internacional de pessoas.
Este crime remonta à escravidão nos tempos de colonização, quando ocorreu a diáspora
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africana, porém com um modus operandi diverso. Enquanto no passado as pessoas
eram subjugadas e trazidas à força para as colônias, atualmente os aliciadores utilizam
da fraude, de uma falsa oportunidade, para atrair as pessoas para diversos tipos de
trabalho escravo.
A forma mais comum de trabalho escravo que está diretamente relacionada ao tráfico
internacional de pessoas é a prostituição. Mulheres, geralmente muito jovens,
deslumbradas pela possibilidade de ganhar muito dinheiro trabalhando no exterior,
acabam sendo escravizadas durante anos a fio por quadrilhas especializadas em
exploração sexual.
Estudioso do tema, o sociólogo americano Kevin Bales, escreveu diversas obras que
tratam da escravidão no âmbito moderno. O autor é considerado um dos maiores
expoentes acerca da temática, e atualmente preside a organização Free the Slaves
(Libertem os Escravos). Em uma de suas obras, intitulada Disposable People, Bales
chocou os leitores trazendo informações que, à época, em 1999, eram inimagináveis. O
autor afirma existirem atualmente duas espécies de escravo: aquele que é gerado como
escravo, já nascendo com o status de mercadoria, e aqueles que, nascendo livres, em
algum momento da vida caem na armadilha da vida fácil e acabam por serem explorados
de todas as maneiras possíveis.
Em que pese o retro citado autor adjetiva como gravíssima a escravidão
contemporânea, suas obras e entrevistas indicam, de forma otimista, como remediar e
extirpar este mal da sociedade. Inclusive, Kevin Bales cita a Lista Suja, documento criado
por iniciativa do Ministério do Trabalho durante o Governo Lula, em 2004, como uma
das formas de extinguir essa prática. Logicamente, a emissão deste documento por
apenas um país não trará o efeito necessário. Todavia, caso a divulgação se expanda,
esta possibilidade estará cada vez mais perto de ser alcançada.
Justamente por ser uma condição humana, a escravidão pode ser exterminada do globo,
desde que exista o comprometimento dos países para realizar a prevenção desta
realidade. Esta prevenção deve englobar a edição de dispositivos legais que coíbam tal
prática, bem como pela intensa fiscalização e apuração das denúncias que chegam aos
órgãos responsáveis.
Diversos são os diplomas que tratam da temática em todo o mundo. Em 2015, por
exemplo, o Reino Unido editou o Modern Slavery Act, considerado pela ONU como um
modelo de legislação a ser seguido. Este ato, inovador dentro da Europa, traz o conceito
de exploitation como sinônimo do que chamamos no Brasil de trabalho análogo à
escravidão. A edição deste ato nasceu da necessidade de proteção dos imigrantes que
são constantemente utilizados como mão de obra para atividades consideradas
precárias, e, portanto, tem consentido em permanecer em situação de exploração,
justamente por entenderem que estar empregado, mesmo que em condições subhumanas, é melhor do que estarem desempregados.
Daí se verificou a necessidade de editar uma lei que pudesse proteger essas pessoas,
mesmo quando expressamente consentem em permanecer explorados. Destaca-se o
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artigo 1º, alínea 5 do Modern Slavery Act, que diz o seguinte “O consentimento da
pessoa (seja adulto ou criança) em relação aos atos praticados que constituem manter
pessoa em escravidão, servidão ou trabalho compulsório, não afasta a determinação de
que a pessoa está sendo mantida em escravidão, servidão ou trabalho compulsório”.
De logo se verifica que esta previsão legislativa foi extremamente necessária para
garantir que a exploração de mão de obra seja coibida no Reino Unido, prevenindo que
um possível consentimento do explorado pudesse afastar a ocorrência efetiva da
violação, protegendo, assim, as relações de trabalho no país.
Ainda sobre o trabalho da ONG Walk Free Foundation, em estudo publicado no ano de
2016, verificou-se que países como Filipinas, Brasil, Georgia, Jamaica e Albânia estão
empenhados em combater o trabalho escravo em seus territórios. Por isso, são
reconhecidos internacionalmente como os países que possuem a melhor legislação
acerca da temática.
Noutra ponta, temos países como Coreia do Norte, já citada, Irã, Eritreia, Guiné
Equatorial e Hong Kong, que, segundo o mesmo relatório, pouco ou nada fazem para
conter a ocorrência de trabalho escravo, seja por não terem os mecanismos necessários
para tanto, seja por mero descaso com as vítimas de exploração.
Estima-se que 2 milhões de pessoas em toda a América Latina trabalhem em condições
análogas à escravidão, com destaque para a Guatemala, México, Chile, República
Dominicana e Bolívia. Nesses países, a mão de obra escrava é empregada principalmente
nos setores da construção civil, na indústria em geral e nas atividades domésticas.
Embora não esteja detalhado no relatório multicitado, a China é um dos países de que
mais se tem notícia sobre o trabalho escravo. Isso porque o comércio de falsificações no
país é um dos maiores existentes, abastecendo diversos mercados nacionais com
produtos de fabricação barata e com preços extremamente baixos. Para que possam
exportar os produtos a preços tão competitivos e muitas vezes sem cobrar pela
postagem, é preciso que exista algum tipo de economia na produção. E esta economia,
de acordo com diversas reportagens investigativas realizadas nos últimos anos, se dá
principalmente pela exploração da mão de obra chinesa.
A escravidão moderna não tem cor, gênero, muito menos idade. Um claro exemplo disto
é a exploração de crianças por grandes empresas, muitas delas conceituadas no mundo
da moda, com Schutz, Zara, Riachuelo, entre outras. Em 2014, dezessete peruanos
foram libertados de uma confecção clandestina da Schultz no estado de São Paulo.
Na Índia, a situação é ainda mais desoladora: as crianças são recrutadas para
confeccionar os calçados da empresa Schutz, enfrentam uma carga horária de mais de
18 horas sem receber quase nenhuma remuneração, em instalações precárias que
acabam, por muitas vezes, reduzindo em muito a expectativa de vida destas. Embora
arduamente combatida nos últimos anos, a Índia continua sendo um paraíso para
grandes empresas que buscam fabricar seus produtos da maneira mais barata possível.
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Todos os casos supracitados demonstram que o problema da precarização da mão de
obra, principalmente no que concerne à escravidão contemporânea, está longe de ser
exterminado da sociedade. Embora diversos tratados internacionais sejam editados
sobre a temática, nem todos os países os ratificaram, e ainda assim, os que ratificam
não os cumpre em sua totalidade. O valor social do trabalho, equiparado à um direito
humano pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, vem sendo amplamente
mitigado em diversas partes do globo, tudo em nome da perpetuação do capitalismo
como sistema

4 PANORAMA DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Há cerca de vinte e dois anos, mais precisamente no ano de 1995, veio a público a
história de José Pereira, um cidadão brasileiro que experimentou na pele o gosto
amargo da escravidão contemporânea. Mesmo com toda a luta de Zé Pereira para ver
punidos os seus seus algozes, o governo brasileiro ainda resistia em reconhecer a
existência de condições análogas à escravidão no Brasil.
Nascido em São Miguel do Araguaia, no Estado de Goiânia, José Pereira, aos oito anos
de idade, mudou-se para o Pará com seu pai, que trabalhava em fazendas da região. Em
setembro de 1989, já com dezessete anos, na tentativa de fugir da Fazenda Espírito
Santo, localizada na cidade de Sapucaia, no Sul do Pará, onde era escravizado, fora
emboscado pelos funcionários da fazenda e baleado no rosto.
José Pereira denunciou as condições de trabalho na fazenda à Polícia Federal:
entretanto, nenhuma atitude foi tomada pelo órgão. Somente em 1995, ainda no
decorrer do processo, o então presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu a
existência de trabalho escravo no país e adotou as primeiras providências para o
combate à escravização da mão de obra no Brasil. Cerca de catorze anos após quase ter
sido morto ao fugir da fazenda, onde sofria maus-tratos, José Pereira Ferreira recebeu
do Estado Brasileiro uma indenização no valor de cinquenta e dois mil reais.
Dentre as ações tomadas no combate à escravidão, iniciadas na década de 90, está a
criação do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (GERTRAF), através do
Decreto n° 1.538/95, com a finalidade de coordenar e implementar as providências
necessárias à repressão ao trabalho forçado, substituído pela Comissão Nacional para a
Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) no ano de 2003. Esta, juntamente, com o
Grupo de Fiscalização Móvel (GEFM) tornaram-se os mais importantes instrumentos de
combate à escravidão, fazendo do Brasil referência na luta contra a exploração da mão
de obra escrava.
A CONATRAE tem por objetivo coordenar e avaliar a implementação das ações previstas
no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, assim como acompanhar a
tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e avaliar a proposição de estudos e
pesquisas sobre o trabalho escravo no país.
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Já o GEFM é formado por auditores fiscais do trabalho, que coordenam as operações de
campo, policiais federais e procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT). Está
ligado à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE). Em dezesseis anos de atuação, esse grupo libertou mais de 40 mil trabalhadores.
Todavia, ainda conta com uma estrutura pequena se comparada ao tamanho do
obstáculo que é a erradicação da redução de pessoas às condições análogas à de
escravos. Apenas 25 pessoas estão diretamente envolvidas com a ação das cinco
equipes móveis que compõem o GEFM. Há também equipes como essas nas
superintendências regionais do MTE nos estados onde historicamente é maior a
incidência do trabalho escravo.
Apesar de contar com esses instrumentos, a eliminação da escravidão no país está longe
de acontecer. Afinal, a escravidão moderna é resultado da junção das condições de
trabalho degradante com a privação da liberdade. O trabalhador tem seus documentos
retidos e, nas áreas rurais, normalmente fica em local geograficamente isolado, além
ficar atrelado a uma dívida. No Brasil, ainda hoje encontramos casos de escravidão por
dívida.
Comumente, trabalhadores advindos de regiões pobres, muitas vezes castigados pela
seca e por não conseguirem emprego para sustentar suas famílias, são seduzidos pelas
promessas de bons ganhos e boas condições de trabalho, sendo em seguida recrutados
para trabalhar em fazendas, principalmente, no interior da Amazônia. Ao chegarem no
local, percebem que se tratava apenas de uma falácia do ‘gato’, apelido dado à pessoa
responsável por aliciar esses trabalhadores.
A partir daí os trabalhadores contraem dívidas intermináveis, posto que tudo que
precisam para seu sustento, como alimentação, transporte, moradias (ainda que
precárias), materiais de trabalho, medicamentos e demais itens são adquiridos em uma
espécie de mercado dentro da fazenda, onde custam o triplo do valor de mercado.
Destarte, no dia do pagamento a dívida contraída é muito superior ao valor da
remuneração, e esta última bem inferior ao que fora prometido. Desta forma, o
trabalhador, ao invés de receber o salário, recebe a notícia de que possui uma grande
dívida, que cresce progressivamente, tornando-se cada vez mais difícil de ser quitada.
Caso esse trabalhador tente fugir, os capatazes usam de violência para capturá-lo e
devolvê-lo ao trabalho, após sofrer agressões e ameaças, ou até mesmo ser morto,
servindo de exemplo para que os outros trabalhadores não tentem fazer o mesmo,
muito se assemelhando ao sistema de punição imposto aos escravos do século XVI, já
mencionado oportunamente.
A Comissão Pastoral da Terra e os sindicatos e cooperativas são as principais entidades
procuradas pelos trabalhadores escravos para denunciar os maus-tratos, já que há um
receio do envolvimento de autoridades locais com os proprietários. Durante as
fiscalizações, caso seja configurado o trabalho análogo à escravidão pelos auditores
fiscais, as pessoas são libertadas e os empregadores são obrigados a pagar todos os
encargos devidos.
Página 62

Ressalta-se que o trabalho escravo não existe somente no meio rural, ocorre também
nas áreas urbanas, porém em menor intensidade, apesar de ser crescente o número de
casos de escravização nas cidades.
Em 2015, em uma investigação realizada em conjunto pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União, foi
descoberto um esquema de trabalho escravo entre China e Brasil. De forma semelhante
ao tráfico de pessoas, diversos chineses foram atraídos ao Brasil sob a promessa de
mudança de vida. Entretanto, ao chegarem no território nacional, são escravizados, e
muitos sequer recebem qualquer valor pelo trabalho realizado, trabalhando por
refeições precárias e residindo nos piores alojamentos possíveis.
Entretanto, através do exemplar trabalho realizado pelos órgãos acima citados, o
combate à essas ocorrências vêm sendo intensificados, sendo que diversos pontos de
exploração já tiveram suas instalações lacradas, bem como diversos indivíduos
responsáveis pelo esquema estão presos ou respondendo judicialmente por suas ações
criminosas.
Quanto às vítimas flagradas em trabalho escravo, justamente por conta da situação de
vulnerabilidade em que se encontram, longe do seu país de origem e, logo, de seus
familiares, as autoridades brasileiras têm autorizado a sua permanência no país e
emitido o visto para trabalho, a fim de que elas, uma vez legalizadas, tenham a
possibilidade de entrar no mercado de trabalho formal do país. E não é só isso. Todos
eles recebem capacitação profissional e aprendem o idioma português, tudo para
garantir paridade entre os demais candidatos às vagas de emprego.
No Brasil, grandes corporações como a Zara, a título de exemplo, subcontratam diversas
oficinas de costura que utilizam estrangeiros em condições análogas à escravidão. Em
2011, a empresa espanhola foi autuada pelo Ministério Público do Trabalho por manter
cerca de quinze trabalhadores bolivianos e peruanos em situação de exploração. Para
permitir que a empresa continuasse operando no país, foi celebrado um Termo de
Acordo e Cooperação no qual a empresa se comprometeu a extinguir os contratos que
porventura se utilizassem de trabalho escravo.
Quatro anos após a celebração do compromisso, em 2015, o MPT constatou que a
empresa não cumpriu os termos do acordo, deixando de comunicar às autoridades
competentes que rescindiu contratos com diversas oficinas que utilizavam mão de obra
escrava. Ou seja, eximiu-se da possibilidade de, em uma eventual fiscalização, ser
autuada diretamente pelo delito, e em contrapartida permitiu que tal oficina
continuasse atuando para outras empresas, e, portanto, que as pessoas continuassem
a ser escravizadas.
Embora tenha sido autuada novamente por conta do descumprimento do termo, as
operações da empresa continuam no país, fato que demonstra uma priorização do lado
econômico em detrimento da real necessidade de coerção. A mera autuação, com
aplicação de multa ou quaisquer outras penalidades que não afetem diretamente a
produção da companhia, não gera os efeitos desejados pelo legislador constitucional, e
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estimula a continuidade da exploração de mão de obra, posto que extremamente
lucrativa para a corporação.
Apesar do relato de tantos casos estarrecedores, conforme mencionado anteriormente,
o Brasil implantou, no ano de 2004, a divulgação do Cadastro de Infratores, apelidado
de Lista Suja, que é um dos mais importantes instrumentos no combate do trabalho
escravo contemporâneo no país. Pessoas e empresas incluídas na lista são impedidas de
receber financiamentos públicos e de diversos bancos privados, além de não poderem
negociar com as empresas signatárias do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo, por pelo menos dois anos. A inclusão é feita após criteriosa análise do caso pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/PR).
A maioria esmagadora dos nomes que constam na Lista Suja são de empresas do setor
têxtil, mas também se encontram empresas do ramo da construção civil,
supermercados, venda de redes e do setor de segurança privada.
O advento da multinacionalização alterou a composição da força de trabalho,
possibilitando às empresas o recrutamento de mão de obra fora de suas fronteiras,
facilitando sobremaneira a exploração dessas pessoas, já vulneráveis em sua essência,
com intuito de baratear os custos. A “suave” sanção de pagar os direitos trabalhistas
devidos aos trabalhadores escravos pelos infratores tornam essa prática vantajosa.
Apesar dos diversos instrumentos existentes para tentar erradicar o trabalho escravo,
como leis, aplicações de multas, corte de crédito rural ao agropecuarista infrator ou de
apreensões das mercadorias nas oficinas de costura, apenas em conjunto com uma
fiscalização intensa e incansável haverá a possibilidade de acabar com esse flagelo
social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, não há como negar a existência da escravidão na sociedade
atual. Entretanto, findada a pesquisa, é notório que existem também organismos
nacionais e internacionais preocupados em extinguir tal prática, prevenindo e
combatendo que outros seres humanos sejam submetidos às condições como as que
aqui foram relatadas. De toda sorte, em que pese muito seja feito, ainda há um longo
caminho pela frente. As medidas a serem adotadas são simples, os mecanismos de
coerção já existem e são igualmente eficazes.
O Estado, como instituição fundamental para a regulação das relações humanas, deve
atuar em todas as frentes possíveis para garantir que seus cidadãos encontrem em seus
trabalhos a sua dignidade, mesmo que isso signifique a oneração dos empreendedores,
posto que, na balança entre o crescimento econômico e a proteção dos mais
vulneráveis, esta última deve ser priorizada, garantindo que a beleza da nossa
Constituição Federal não fique restrita ao papel.
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SINDICALISMO NO BRASIL E CONTRIBUIÇÃO
COMPULSÓRIA, FORTALECIMENTO SINDICAL OU
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE?
SYNDICALISM IN BRAZIL AND COMPULSORY CONTRIBUTION: UNION STRENGTHENING
OR VIOLATION OF PROPERTY RIGHTS?
Erico Gláucio Matos Vieira 6
RESUMO
O presente artigo busca apresentar a relação entre sindicato no Brasil, contribuição compulsória e direito
de propriedade, fazendo uma relação entre os mesmos, e buscando paramentos para mostrar se ocorre
uma invasão de propriedade na cobrança social compulsória deste sindicato aos trabalhadores.
PALAVRAS CHAVES: Sindicato no Brasil, Contribuição Compulsória, Direito de Propriedade.

ABSTRACT
The present article seeks to present the relationship between union, compulsory union contribution, and
property rights, making a relation and searching parameters to show if there is an invasion of property in
the union 's compulsory union collection to its union members.
KEY WORDS: union in Brazil, compulsory contribution, property rights.
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INTRODUÇÃO
Entender a importância da entidade sindical no Brasil é ponto fundamental para
compreender como as mesmas foram se estruturando no país, bem como possibilita
entender qual importância da estruturação dessas entidades sindicais? Qual seu papel
na proteção dos direitos dos trabalhadores, e sua atuação na conquista desses mesmos
direitos enquanto entidades de classe?
É perceptível que o surgimento da entidade sindical no Brasil perpassa por diversas
mudanças econômicas e sociais, saindo de um país de economia agrária para o começo
de uma sociedade baseada na industrialização.
Para Arouca (2016, p.28) O sindicalismo no Brasil perpassa ou é fundamentado por um
direito Inter relacional que:
O direito sindical é a denominação aceita pelo professor
argentino Rodolfo A Napoli, que o conceitua como direito
subjetivo dos trabalhadores de gozar os benefícios estabelecidos
na Constituição e no ordenamento legal, ou, num sentido amplo
o conjunto de princípios e normas que regulam a formação, o
funcionamento e as relações coletivas das associações e dos
profissionais com empregadores e empregados, assim como as
relações entre eles e o Estado.
O cenário de fortalecimento e surgimento sindical mostra que o Brasil passa por
processo histórico social e consequentemente mudança estrutural no contexto do
trabalho no Brasil, o que seria consequentemente uma mudança de trabalho
escravocrata, para um trabalho voltado para a economia de emprego, apresenta
também alterações com o surgimento da união operaria que se caracterizou como
percursora começando a organizar por ramo as entidades sindicais.
Com o desdobramento das diversificações do trabalho no país, possibilitou o surgimento
de diversos direitos e deveres a serem empregados no contexto de políticas públicas
para a proteção do trabalho e direito dos trabalhadores no Brasil.
Para Luciano Martínez (2015, p.792) exemplifica esta mudança de consciência de classe
no bojo de mudanças no painel de trabalho no mundo e no Brasil, que ao sair de uma
sociedade escravocrata para uma economia centrada no trabalho acaba mudando
diversos contextos.
A conscientização coletiva despertada pelo instituto de defesa contra inimigos comuns,
gera um processo de revoluções. Era como emergisse lentamente dos processos
revolucionários políticos, sociais e econômicos ocorrendo latentes revoluções do
proletariado contra a burguesia, ligadas por ideologia socialistas, (...) nasce assim a
classe operaria, aumentando o surgimento do espírito consciência de classe, (...) se
encarnam nas organizações profissionais, isto é, no sindicato.
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Tal conceito ou espirito de classe tentou mudar uma velha ideologia já enraizada no
contexto da população brasileira, a mesma se caracterizava a entender o trabalhador ou
sujeito que vendia sua força de trabalho como coisa, desconsiderando leis e políticas
públicas que protegesse esta classe o que contribuíram para diversos embates sociais
entre classe de trabalhadores e empregadores.
Neste cenário, percebe-se que o Brasil, articulou tais pontos que convergiram para
refletir nas cartas magnas estas mudanças, a Constituição Federal de 1937, que se impôs
a Carta Democrática de 1934, consagrou o do princípio da unicidade, subordinando o
sindicato ao Ministério do Trabalho.
Este contexto de entender e estruturar direitos sociais por parte do legislador vigente,
em consonância aos anseios do espirito de classe produz uma dúbia realidade, enfoque
em leis trabalhistas e consequentemente controle dessas mesmas, o que acabou se
refletindo na elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943.
A Constituição de 1937, estruturada em ditames totalitários, acabou sendo revogada
pela Constituição Federal de 1946, que apresentava características mais liberal,
conservou, implementou na organização sindical, o princípio da unicidade, mantendose inalterado nas Constituições de 1967 permanecendo também na Constituição 1969,
que sem entendimento coerente, permaneceu inalterado na Constituição Federal de
1988, de acordo com o comando expresso em seu artigo 8º, inciso II.

UNICIDADE SINDICAL E SUA CONCENTRAÇÃO DE PODERES NA PROTEÇÃO
DO TRABALHADOR SINDICALIZADO
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:
(...)
II - É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município
A base de estudo do trabalho em voga perpassa por tais questões, unicidade sindical,
prevista atualmente na nossa Constituição, contribuição compulsória, e direito de
propriedade são liames questionadores e estruturantes do trabalho, buscaremos
compreender como estes aportes em conjuntos estruturam a relação sindical no Brasil
perpassando pelo coletivo e individual.
Tenta-se entender se ocorre uma discrepância do coletivo em detrimento do individual?
O sindicalismo no Brasil segue o contexto de unicidade sindical, e proteção do
trabalhador.
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Sergio Pinto Martins exemplifica (2006, p. 682)
Liberdade sindical é o direito de os trabalhadores e
empregadores se organizarem e constituírem livremente as
agremiações que desejarem, no número por eles idealizado, sem
que sofram qualquer interferência ou intervenção do Estado,
nem uns em relação aos outros, visando à promoção de seus
interesses ou dos grupos que irão representar. Essa liberdade
sindical também compreende o direito de ingressar e retirar-se
dos sindicatos.
Consequentemente a unicidade sindical para muitos doutrinadores, entende-se que há
uma redução ou uma contradição com a Constituição de 1888 já que para Constituição
É livre a associação profissional ou sindical, há uma limitação da filiação em sindicato, o
que torna engessado a filiação dos sindicalizados, entendem ainda também que há um
controle disfarçado.
Monteiro (2009, p. 1233-1234) mostra que:
Os críticos da unicidade sindical afirmam que ela representa uma
violação aos princípios democráticos e, mais especificamente, à
liberdade sindical, impedindo aos componentes de determinada
categoria a livre escolha de sindicato para se filiarem. Sublinham
a importância da saudável competição entre as entidades,
evitando a acomodação de lideranças sindicais, advinda da
exclusividade de representação classista.
Estruturado pela unicidade sindical consequentemente pelo artigo 8° da Constituição
Federal, bem como da CLT art.516 Art. 516 - Não será reconhecido mais de um Sindicato
representativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em
uma dada base territorial.
Martinez exemplifica (2015, p. 800)
Ocorre dois tipos de liberdade que permeia a estrutura e a
formação dos sindicatos, a liberdade em face do indivíduo,
aquela que possibilita a filiação ou não filiação há um sindicato,
e a liberdade de demitir do grupo intermediário. A segunda
liberdade é em face do grupo intermediário, envolve a liberdade
de fundar sindicato, de determinar o quadro sindical, estabelecer
relações entes sindicatos. A liberdade em face do Estado é a
liberdade que engloba independência dos sindicatos; superação
dos conflitos com ação sindical e integração dos sindicatos no
Estado.
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Para Arouca (2016, p.28) a unicidade sindical é unicidade de classe, trabalhadora ou
empresarial para defender interesse individuais e interesses coletivos, significando a
representação única de um mesmo grupo profissional ou econômico na mesma base
territorial.
Ainda segundo Arouca (2016, p. 77) a Constituição Federal de 1988 elveou
consideravelmente a discussão sobre a unicidade sindical, apresentando dois projetos
um que entendia a importância da pluralidade sindical, combinado com maior
representatividade, sendo aquele que tivesse maior representatividade passaria a ser o
que detinha poderes para responder sobre a maioria, e a segunda proposta que acabou
sendo incluída na constituição que defendia a unicidade sindical já presente na
Constituição de 1946.
Consequentemente entendeu a preocupação exacerbada do legislador no
fortalecimento de unicidade sindical que permanece estruturado até hoje, onde os
trabalhadores só podem se sindicalizarem em um único órgão representativo por base
territorial.

LIBERDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES UMA ESCOLHA JÁ
REALIZADA?
Em contraponto da unicidade sindical temos outro pilar que fortalece tal estrutura que
é a liberdade sindical, a opção de poder ou não se filiar a um sindicato, a importância
que tem o Estado de deixar que trabalhadores e empregadores escolhem e determinem
sua forma de sindicalização, seus objetivos, e a busca por seu crescimento.
Para Brito Filho apud Gino Giugni (2015, p.75)
Liberdade sindical consiste no direito e a doutrina trata a
liberdade sindica e a divide em diversas formas: num viés
individual e nu viés coletivo, a liberdade individual sindical teria
como titulares os trabalhadores e empregadores, e seria positiva
correspondente ai direito de filiação, e negativa que se dividem
em passiva não filiação, já liberdade sindical coletiva possuiria
como sujeito o sindicato, teria dois aspecto de autonomia
sindical, a autonomia interna de constituir, estruturar, dissolver,
sem intervenção estatal e a autonomia da ação, que agruparia
diversas hipótese do que se denomina auto tutela, refere se ainda
liberdade coletiva, positiva e negativa, que teria o sindicato de se
filiar ou não a entidade de grau superior.
O que se percebe é que os sindicatos têm autonomia, consequentemente esta
autonomia se estrutura em ter liberdade para planejar e executar ações preservando o
direito sindical, onde os mesmos podem agir em nome dos seus sindicalizados,
contrapondo os conceitos de unicidade e liberdade sindical, compreendemos a postura
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do legislador em movimentar estes dois conceitos para deixarem claro que os mesmos
buscam proteger a classe.
A unicidade concentraria o poder de gerenciar o sindicato impossibilitando que poderes
fossem pulverizados na base territorial enfraquecendo o sindicato, e a liberdade sindical
se caracteriza na opção do trabalhador se sindicalizar ou não nas instituições existente.
Necessariamente será que este entendimento do legislador possibilita mesmo o
enfraquecimento da base territorial causando o surgimento de mais um sindicato?
Parece incoerente, visto que a pluralidade abre caminho para a estruturação de
entendimentos de várias ideias, várias ideologias, que automaticamente estariam
prezas numa representatividade imposta com o conceito de unicidade.

DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPULSÓRIA UMA
RELAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO OU UMA INVASÃO DE PROPRIEDADE?
Esta terceira vertente do trabalho necessariamente vai de encontro a outro ponto
importante a proteção ao patrimônio, os salários adquiridos pelo trabalhador em sim
podem ser considerados uma propriedade adquirida pelos mesmo? a prática de tal
desconto desta contribuição compulsória parece que acaba sendo contraditório ao
percebermos a liberdade sindical individual, direito de propriedade vem sendo
respeitado neste contexto?
Necessariamente ocorre neste sentido uma quebra de análise dos pilares unicidade,
liberdade e propriedade, o trabalhador que não se sindicaliza, não coaduna com ideias
daquele sindicato tem obrigação de custear uma coisa que ele não pediu? Naturalmente
podemos voltar a entender o contexto de imposição que torna esta relação trabalhador
e sindicato.
A constituição de 1988 estabelece em seu artigo 5º, inciso XXII, garantindo o direito de
propriedade como um direito de garantia fundamental, este direito de propriedade se
caracteriza como um dos grandes pilares de formação da sociedade contemporânea, a
propriedade em si foi se consolidando como um aporte para estruturar a sociedade,
consequentemente possibilitando sua evolução.
Silva Relata (2011, p55)
O direito de propriedade fora concebido como uma relação entre
uma pessoa e uma coisa, de caráter absoluto, natural e
imprescritível. Com a evolução do conceito, passou-se a
entendê-lo como uma relação entre um indivíduo (sujeito ativo)
e um sujeito passivo universal integrado por todas as pessoas, o
que tem o dever de respeitá-lo. Assim, o direito de propriedade
se revela como um modo de imputação jurídica de uma coisa a
um sujeito.
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O direito de propriedade estruturado no art.5° da Constituição em seus diversos incisos
poderíamos apontar o inciso XXII é garantido o direito de propriedade; XXIII a
propriedade atenderá sua função social, XXXVI a lei não prejudicará o direito adquirido
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Neste contexto pode se perceber que a propriedade sendo ela móvel ou imóvel
consequentemente a lei garante que cada sujeito social detenha para si o que foi
adquirido com seu trabalho, ou por outras vias legais, dando proteção à propriedade e
consequentemente garantindo àqueles que tem seu título, ou tradição da troca
proteção legal a sua manutenção
Para Marmelstein (2013, p.152) a propriedade privada é um valor importante. Sem ela,
o ser humano se despoja de sua individualidade e, de certo modo, até mesmo de sua
personalidade, é difícil um ser humano que não tenha o interesse de proteger o que seu,
o desejo de melhorar seu padrão de vida através da aquisição de bem de consumo.
Para o STF “ O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre
ele, grave hipoteca social, a significar que, descumprindo a função social que lhe é
inerente (CF.art. 5º,XXIII) legitimar-se a intervenção estatal na esfera dominial e
privada, observado, conteúdo para este efeito, os limites, as formas e os procedimentos
fixados na própria Constituição da República, ( ......) deve se buscar a função social da
propriedade (...)
O que é perceptível, e podemos perceber que as instituições estatais não podem lançar
mão da propriedade do indivíduo contra sua vontade, ao levar em consideração a
necessidade pública, e a função social da propriedade desde que ao sujeito seja
compensado,do mesmo pode –se retirar algo em prol do bem público, o que
consequentemente não acontece na cobrança sindical compulsória; Cobrado sem a
autorização da pessoa que não é sindicalizado poderia ser entendido com violação da
propriedade, já que o trabalhador não se ver no direito ou não de aceitar tal
contribuição.
Para Marmelstein ( 2013 p.157) O STF entende que o disposto no art. 5º, XXXVI, a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que
consequentemente não parece acontecer quando se desconta tal contribuição sem
autorização daquele que detem seu patrimônio.
Afirma Costa (2003) que a propriedade é o direito real por excelência, por abranger a
coisa em todos os seus aspectos, sujeitando-a totalmente ao seu titular. É a plenitude
do direito sobre a coisa, composta pela unicidade de poderes interligados.
Entende o doutrinador que tanto as coisas materiais e imateriais podem ser objeto do
domínio, de quem trabalhou para isto, por força dos princípios da corporeidade ou
materialização defende a singularidade da propriedade, embora admita que as mesmas
podem servir para determinadas funções, sendo que o proprietário da mesma
compensado pela perda
Silva (2011, p. 279) conceitua e classifica as limitações ao direito de propriedade:
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Limitações ao direito de propriedade consistem nos condicionamentos que atingem os
caracteres tradicionais desse direito, pelo que era tido como direito absoluto, exclusivo
e perpétuo. Absoluto, porque assegura ao proprietário a liberdade de dispor da coisa do
modo que melhor lhe aprouver; exclusivo, porque imputado ao proprietário, e só a ele,
em princípio, cabe; perpétuo, porque não desaparece com a vida do proprietário,
porquanto passa a seus sucessores, significando que tem duração ilimitada (CC, art.
1.231), e não se perde pelo não uso simplesmente.
Há uma dualidade que necessariamente é discutida no presente trabalho, de um lado a
proteção do direito de propriedade garantido constitucionalmente, do outro a
obrigatoriedade de cobrança sindical que feita aos trabalhadores, o que abre
parâmetros para discussão se consequentemente a lei deveria cobrar e sancionar tal
obrigatoriedade, alegado pelos sindicatos que esta contribuição compulsória sindical
fortalece o papel dos sindicatos ou reforça a violação do direito de propriedade de cada
sujeito?
O fortalecimento sindical é fator primordial para a sua estruturação em defesa dos
direitos dos trabalhadores, e estas premissas elencadas contribui para este
fortalecimento bem como as contribuições feitas pelos seus associados para seu
sindicato, ao mesmo tempo que o legislador permite esta liberdade sindical alguns
fatores como a contribuição compulsória sindical traz a baile discussões recorrentes a
qual passaremos a tratar

CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA SINDICAL: DUAS FACES EM TORNO DE
UMA REPRESENTATIVIDADE.
A contribuição compulsória prevista no Art. 8º da Constituição Federal
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: IV - a assembleia geral
fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
Os Sindicatos vão se estruturando em única fonte de representatividade nas bases
territoriais, como municípios e estados, neste sentido a manutenção sindical perpassa
por esta contribuição feita pelos seus associados, os mesmos sendo ou não sendo
sindicalizados são obrigados a repassarem a devida contribuição.
O que parece contraditório quanto ao caput do artigo que relata a livre associação dos
trabalhadores em sindicatos.
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical,
em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
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trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município.
(....)
V - Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato;
Os dois incisos apresentam o contexto de liberdade sindical em contratempo com o
princípio da unidade sindical, o que parece contraditório já que possibilita liberdade
centralizando esta mesma liberdade em uma única opção de sindicato.
A unicidade sindical possibilita a junção de todos os profissionais em um único sindicado,
o que concomitantemente obriga o pagamento de contribuições a este mesmo
sindicato.
Neste contexto a contribuição sindical se estrutura e tem natureza jurídica tributária, se
estrutura nas bases do artigo 149 da Constituição Federal, como contribuição de
interesse das categorias econômicas e profissionais, reconhecido também no artigo 3º
do Código Tributário Nacional, classificando também como uma prestação pecuniária,
exigida em moeda, sendo ainda, compulsória, não dependendo da vontade do
empregador ou do empregado.
Presente também na CLT Consolidação das Leis do trabalho.
Art. 548 da CLT dispõe sobre o patrimônio das associações sindicais, estabelecendo que
ele se constitui de: contribuição sindical; contribuições dos associados; bens e valores
adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos; as doações e legados; as multas e
outras rendas eventuais.
Ainda na CLT Consolidação das leis do trabalho:
Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no art. 591. (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Lei nº 11.648, de
2008)
A contribuição sindical que é devida por todos os trabalhadores aos sindicatos é
descontada de todos mesmo aqueles que não estão sindicalizados ou fizeram opção
para esta sindicalização.
Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea
c do inciso I e na alínea d do inciso II do caput do art. 589 desta
Consolidação serão creditados à federação correspondente à
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mesma categoria econômica ou profissional. (Redação dada pela
Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
O que vemos na legislação é que a contribuição compulsória sindical consequentemente
interpretada pelo artigo 146 da Constituição Federal, pela CLT, tem como base recolher
determinada contribuição que será passada para o sindicato de respectiva categoria.
A doutrina em si entende como um assunto divergente, acolhida por alguns autores,
criticados por outros, o mesmo em certo contexto pode ser entendido como violação da
propriedade, já que pode retirar parte de ganhos de um trabalhador sem que o mesmo
opte por pagar ou não, sendo compulsória é descontada de todos.
O que comparado a Constituição no art. 5, XXII
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:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade.
Consequentemente como entender que a contribuição compulsória não seria uma
violação da propriedade? Já que e retirado do trabalhador parte dos seus vencimentos
para custear ações do sindicato que muitas vezes o próprio trabalhador nem optou por
escolher.
Fábio Goulart Villela (2009 p. 37) relata que:
Afirma que os dispositivos constitucionais que recepcionaram a
contribuição sindical compulsória terminam por violar o tríplice
aspecto do princípio da liberdade sindical (coletiva, individual e
autonomia sindical), nos termos da Convenção nº 87 da
Organização Internacional do Trabalho, não ratificada pelo Brasil,
e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais da Organização das Nações Unidas Fábio Goulart
Villela (2009) também afirma que os dispositivos constitucionais
que recepcionaram a contribuição sindical compulsória
terminam por violar o tríplice aspecto do princípio da liberdade
sindical (coletiva, individual e autonomia sindical), nos termos da
Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho, não
ratificada pelo Brasil, e do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações
Unidas
Consequentemente, nestes parâmetros pode se entender que há uma violação do
direito de propriedade quanto a não aceitação de que os trabalhadores por livre e
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espontânea vontade pudessem fazer suas doações sem a necessidade de se intervir
retirando parte destes vencimentos sem autorização dos mesmos.
Ricardo José Macedo de Britto Pereira (2012) Adverte que a contribuição sindical
obrigatória afronta instrumentos internacionais sobre direitos humanos. O Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações
Unidas de 1966, ratificado pelo Brasil (Decreto 591, de 6/1/1992), assegura a livre
fundação de sindicatos, bem como a filiação a qualquer deles, podendo a lei restringir o
direito apenas para preservar a democracia, a segurança nacional e a ordem pública e,
ainda, para proteger direitos alheios. O Pacto remete à Convenção 87 da OIT,
resguardando a aplicação de seus dispositivos, e a OIT possui consistente doutrina
contrária à cobrança de contribuição sindical compulsória
O que é perceptível neste sentido é que o contexto de obrigar determinados
trabalhadores a custearem os sindicatos com esta contribuição sindical compulsória
pode ser também entendida como uma forma de controle, controle este que se
estabelece obrigando as categorias profissionais a pagarem estas contribuições.
O que vai de encontro com o art. 545 da CLT, que relata:
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar, na folha
de pagamento dos seus empregados, desde que por eles
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato,
quando por este notificados.
Há uma enorme confusão doutrinaria neste sentido, visto que muitas vezes estas
cobranças praticadas pelos sindicatos acabam descaracterizando o princípio da
liberdade sindical e até da própria unicidade sindical, criadas para fortalecer as
categorias acaba reduzindo a importância da atividade sindical em controle.
As entidades patronais defendem esta contribuição argumentando que as mesmas dão
liberdade as entidades sindicais para que as mesmas possam se manterem
independentes atuando na defesa de toda categoria.
Lara Haje, em reportagem para Câmera Noticia, entende a importância desta
contribuição
O advogado da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Cristiano Zaranza, foi um
dos que defendeu a manutenção da cobrança compulsória da contribuição sindical,
prevista na Constituição e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ele acredita que
o fim da contribuição enfraqueceria algumas instituições, especialmente no meio rural.
“Sindicatos de qualidade precisam de receita para ter condições mínimas de trabalhar”,
ressaltou. Ele destacou ainda que 20% dos recursos referentes à contribuição sindical
são destinados ao governo e que este não seria um bom momento econômico para o
governo deixar de recebê-los.
Entender como um enfraquecimento dos sindicatos a não obrigatoriedade deste
pagamento parece simplificar em demasia a atuação do sindicato, obrigar os
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trabalhadores a custearem tal contribuição não se caracteriza como fortalecimento da
categoria, e sim uma forma de controle desta mesma categoria, já que impõe os
trabalhadores a custearem atividades e atuações que eles não desejam configuram em
sim uma violação da propriedade, já que é retirado do trabalhador, parte dos
vencimentos que poderiam ser realizados pela conscientização e doação dos mesmos.
Fábio Goulart ( 2009, p. 114) aponta:
Fábio Goulart Villela (2009, p. 114), para quem “a preservação dessa modalidade de
receita sindical não deixa de constituir afronta ao princípio da liberdade e da autonomia
sindicais, tratando-se de resquício do sistema corporativista autoritário”. Todavia,
Ricardo José Macedo de Britto Pereira (2012) ressalta que no movimento sindical
prevalece a defesa da referida contribuição e dificilmente haverá ambiente político para
a sua eliminação do sistema.
Há uma visível demonstração de que os interesses no montante destas contribuições
são muito grandes, visto que leva grande quantidade de recursos para os sindicatos, e
consequentemente ocorrera resistências para retirada da mesma, em contra parida
ocorre uma premente violação de propriedade nos vencimentos dos trabalhadores, que
são obrigados a pagarem tal contribuição sem optarem por isto.
Até o presente momento, pode-se concluir que não há igualdade na relação existente
entre sindicato, empregado e empregador. No caso dos empregados esse prejuízo
decorre da redução salarial, falta de homologação no caso dos empregadores o prejuízo
é decorrente da restituição dos descontos indevidos realizados aos não sindicalizados
que não se opuseram ou, caso não descontem o prejuízo dos empregadores é verificado
pelas represálias dos sindicatos, como por exemplo, recusa no homologar rescisórias,
recusa na elaboração de acordos coletivos, ou seja, serão passíveis de sanções
administrativas ou judiciais.
Há uma permanente defesa das sociedades sindicais pela manutenção desta
contribuição sindical compulsória, entendendo que a mesma é de vital importância
praticas sindicais, muitas vezes os representantes entendem que para uma atuação
coletiva necessita da manutenção da mesma, o que parece equivocado já que o
coletivismo não deve ser fortalecido com imposição, e sim com esclarecimento e
atuação voluntarias daqueles que tem interesse nesta participação.
Protocolo de San Salvador.
LIBERDADE SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROTOCOLO
DE SAN SALVADOR23 - INCONVENCIONALLDADE - A liberdade
sindical deve ser compreendida com lentes que maximizam a
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, 111) e focalizam a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3°,
1), dando-se cor, brilho e nitidez ao valor social do trabalho (CF,
art. 1°, IV). Nessa perspectiva, O art. 8° do Protocolo de San
Salvador, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo
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Decreto nº 3.321/1999, afastou a eficácia de todas as regras
celetistas que disciplinam o recolhimento da contribuição
sindical, ao fundamento de que a liberdade sindical consagrada
no referido tratado internacional é incompatível com a instituição
por lei da obrigatoriedade do custeio do sistema sindical.
O protocolo de San Salvador reafirma a perspectiva do fortalecimento sindical e da
liberdade sindical o que parece incompatível com a cobrança obrigatória da referida
contribuição compulsória, esta contribuição em si choca com o princípio da liberdade
sindical, o que acarreta uma dúbia interpretação pondo em cheque até que ponto a
liberdade sindical é garantida em sua integralidade.
Para o Tribunal Superior do Trabalho
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS, INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA
EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS. As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em
favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não
sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização,
constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por
via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.
O posicionamento TST em proibir a cobrança de contribuição de trabalhadores não
sindicalizados e, por consequência, de extinguir o direito de oposição, foi duplamente
bem-sucedido. Vem buscar reforçar o direito de liberdade sindical, porque o trabalhador
não sindicalizado o TST entende que o trabalhador pode se opor uma cobrança com a
qual não concorda, retira um contexto desvantajoso ao trabalhador, porque este
mesmo trabalhador acabava se prejudicando com tal contexto.
Para Tribunal Superior do Trabalho
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – (nova
redação dada pela SDC em sessão de 02.06.1998 - homologação Res. 82/1998, DJ
20.08.1998)"A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, assegura o direito
de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula
constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa estabelecendo
contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema
confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da
mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as
estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores
irregularmente descontados."
O TST relata que tal contribuição é incompatível esta cobrança, e que possíveis valores
descontados podem ser passíveis de devolução caso o trabalhador entenda que está
sendo prejudicado neste contexto, podendo o mesmo pedir ressarcimento aos valores
descontados.
Luciano Martinez, ( 2014,p.58)
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Considerando a última parte do inciso IV do artigo 8º da Carta de 1988 de uma forma
explícita, mostra-se inconstitucional qualquer interpretação que seja favorável a defesa
da contribuição sindical adicional, porque o seu recolhimento obrigatório daqueles que
optaram por não se sindicalizar afronta e cerceia tanto ao regime democrático como as
liberdades individuais do trabalhador.
Francisco Lima Filho (2009) caracteriza a contribuição sindical estabelecida na
Constituição Federal de 1988 como um imposto.
A manutenção da “contribuição sindical” obrigatória que tem natureza jurídica de
verdadeiro imposto, na medida em que nada mais representa do que um dos resquícios
do modelo sindical corporativo importado do regime fascista italiano onde ele era
cobrado sob a denominação contributo sindical não se harmoniza com os princípios
albergados no art. 8º da Carta de 1988, assecuratórios da liberdade e autonomia
sindical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há uma grande distorção entre liberdade sindical e contribuição compulsória sindical,
fere como relata Martinez o direito democrático, bem as liberdades individuais daqueles
que não optaram por custear tal pagamento, Francisco Lima Filho relata a questão de
imposto referindo a autonomia sindical.
Oscar Cardozo exemplifica (2011, P.19)
Comentando sobre o modelo de liberdade sindicaRelativamente à contribuição sindical
compulsória, parece certo que ela afronta igualmente o princípio da liberdade sindical
[...] a vinculação do não associado a um sindicato é flagrantemente incompatível com a
pluralidade sindical. [...] o que a OIT tem admitido, para reforçar as finanças do sindicato,
é a estipulação de uma quota de solidariedade na convenção coletiva por ele ajustada,
a ser paga exclusivamente pelos não associados, como condição para que a estes se
estendam as vantagens constantes do instrumento negociado20.
Ao retornarmos o ponto de liberdade sindical, unicidade sindical, direito de
propriedade, e sindicalismo no Brasil, parece uma mistura uma quanto desordenada, a
Constituição, relata a importância da liberdade sindical enfocado que trabalhadores e
empregadores tem a possibilidade de sindicalizarem contribuindo neste tom para o
fortalecimento da liberdade sindical.
Mas até que ponto esta liberdade sindical realmente existe? Até quando os
trabalhadores poderão eles mesmos se sindicalizarem sem serem obrigados pagarem
pelo “ônus” desta sindicalização. Outro fator preponderante que vemos se caracteriza
pela unicidade sindical, até quando ela realmente protege esta liberdade sindical
panfletada que prende somente um sindicato em sua base territorial.
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Como uma propagada liberdade sindical vinculada a uma unicidade sindical contribui
para proteção do trabalhador sindicalizado ou não, e consequentemente não invada sua
propriedade com estes descontos? Parece incoerente que tais fatores possam falar a
mesma concepção teórica.
O que se ver é a manutenção de um arraigado sistema obsoleto de contribuição sindical
que obriga o trabalhador a custear a estruturas dos sindicatos sem querer ao menos
sabe se cada trabalhador esta interessado a pagar tal conta.
Usa-se de uma bandeira de coletivismo em prol desta contribuição que em si não se
sustenta juridicamente, já que acaba negando vários princípios de proteção
constitucional como o direito à propriedade, a liberdade, que consequentemente não
são respeitados em prol do “coletivismo.”
O ordenamento jurídico deve levar em consideração o bem-estar de todos, mas este
bem está de todos não deve ser construído com retirada de dividendos de uma
propriedade sem autorização do sujeito.
Necessariamente entendo a importância da sindicalização e sua contribuição para o
fortalecimento das carreiras de trabalho, mas em momento algum este fortalecimento
deve ser estruturado a base de confisco, é importante a conscientização dos
trabalhadores para fortalecimento do sindicato, mas este fortalecimento não pode
consequentemente ser construído na base da invasão da propriedade que se
caracterizou a cobrança de casa sujeito.
Deve se proteger o coletivo em detrimento do individual, mas uma levada de pessoas
que são atingidas indiretamente com esta propaganda indevida anula este papel
coletivo, e enfoca uma questão particular que seria somente do sindicato.
Entendo que a contribuição sindical deve custeada pelos sindicalizados, mas os mesmo
devem ter consciência e autorizarem tal desconto como ocorre constantemente,
entendo que o fortalecimento do coletivo deve perpassar pelo respeito do individual,
bem como o fortalecimento desta liberdade sindical reconhecendo e absorvendo as
individualidades, porque só assim estaremos construindo um coletivismo, e uma
liberdade sindical pautada na construção de uma política que respeita todas as
individualidades, independente de como elas acontecem.
Consideramos que há uma violação gradativa ao direito de propriedade ao aplicar este
desconto de Contribuição Compulsória sem autorização prévia do trabalhador, e esta
violação de direito de propriedade imposto sob forma de contribuição de fortalecimento
da unidade sindical não se sustenta.
O fortalecimento do coletivismo deve ser consciente de todos e tal contribuição deve
ser um opção do trabalhador, não se garante a perpetuidade do coletivismo com
imposição, não se estrutura um direito descaracterizando outro, devemos ser
consciente em nossas práticas em prol da defesa do coletivismo, mas práticas que
concordamos em executa-las e não que as execute para nós.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 28 DE 2000
THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT No. 28 OF 2000
Eugênio Paceli Carvalho da Silva7
RESUMO
O presente trabalho buscar analisar, no âmbito dos direitos e garantias sociais, especificamente dos
trabalhadores rurais, a Emenda Constitucional Nº 28 de 2000, com o objetivo de verificar a sua
inconstitucionalidade e trazer justificativas para o cabimento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIn), pelo ferimento do princípio da vedação do retrocesso social. Antes desta Emenda Constitucional,
que alterou o inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, os créditos trabalhistas dos
trabalhadores rurais eram imprescritíveis durante o todo o contrato de trabalho, agora se igualam aos
dos trabalhadores urbanos, que possuem a prescrição quinquenal. Serão analisados critérios de ordem
econômica, financeira e de poder que poderiam servir como justificativa para a proposição de tal Emenda,
mostrando que estes critérios não eram significativos na época para justifica-la. Ao final conclui-se que a
Emenda Constituição Nº 28 é inconstitucional, pois fere um direito social constitucionalmente garantido
ao trabalhador rural, trazendo para estes trabalhadores um retrocesso social.
Palavras-Chave: Inconstitucionalidade; Prescrição; Trabalhador Rural; Retrocesso Social; Direito Social.

ABSTRACT
This paper seeks to analyze, within the scope of social rights and guarantees, specifically of rural workers,
Constitutional Amendment No. 28 of 2000, with the purpose of verifying their unconstitutionality and
providing justifications for the implementation of a Direct Unconstitutionality Action, by the injury of the
principle of the fence of social retrogression. Prior to this Constitutional Amendment, which amended
subsection XXIX of article 7 of the Federal Constitution of 1988, labor claims of rural workers were
imprescriptible during the entire labor contract, now equals those of urban workers, who have a five-year
prescription. Economic, financial and power criteria that could serve as justification for proposing such an
amendment will be analyzed, showing that these criteria were not significant at the time to justify it.
Finally, it is concluded that Constitutional Amendment No. 28 is unconstitutional, since it violates a
constitutionally guaranteed social right for the rural worker, bringing to these workers a social
retrogression.
Keywords: Unconstitutionality; Prescription; Rural Worker; Social Retrogression; Social Right.

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
A mecanização agrícola, aliada ao intenso uso de defensivos agrícolas, quando chegou
ao campo, foi um dos principais fatores do êxodo rural. Depois, veio a agroindústria com
sua alta produtividade e com a produção voltada principalmente à exportação.
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A mecanização trouxe também muitos riscos ao trabalhador rural, que fica exposto a
ruídos intensos, risco de acidente e exposição intensa ao sol. O risco mais conhecido e
pouco controlado no Brasil, é a exposição aos agrotóxicos, que causam diversos
problemas de saúde aos trabalhadores expostos sem as proteções adequadas.
A vida no campo é dura, com uma educação rural deficiente, acesso difícil à saúde e
ainda mais à Justiça. Sair do campo para morar na cidade, em busca de uma renda
melhor, é sempre um fantasma que persegue o homem do campo, pois a chance de ir
morar em regiões periféricas da cidade e também sem as mínimas condições de
conforto, é grande.
O alimento que consumimos em nossa mesa, dificilmente paramos para pensar no
esforço que é para produzi-los. A agricultura familiar é um dos mais importantes
segmentos produtivos do Brasil e é responsável pela maior parte dos alimentos
consumidos pela população brasileira. Mesmo a agricultura familiar exige um esforço
produtivo grande para manter a renda da família e de seus empregados.
São esses trabalhadores, sem muita representatividade política, que buscaremos um
meio de lhes trazer um direito adquirido na Constituição de 1988, e que lhes foi retirado.

1. HISTÓRICO DA PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AOS TRABALHADORES RURAIS
Antes de adentrarmos no histórico da prescrição nas legislações trabalhistas, temos que
conhecer os conceitos de trabalhador e empregador rural. Estes conceitos estão na Lei
nº 5.889 de 1973, conhecida como Lei do Trabalho Rural, onde seu artigo 2º diz:
“Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico,
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste
e mediante salário”. (BRASIL, 1973a).
Podemos perceber que o conceito de empregado rural está relacionado ao de
empregador rural, cuja definição o mesmo dispositivo legal traz em ser art. 3º:
“Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica,
proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados”.
(BRASIL, 1973b).
A Lei nº 4.214 de 1963, conhecida como Estatuto do Trabalhador Rural, era uma busca
de tentar assegurar ao trabalhador rural os mesmos direitos do trabalhador urbano.
Previa em seu artigo 175 que a prescrição dos direitos assegurados, só ocorreria depois
de dois anos da cessação do contrato de trabalho.
Portanto, enquanto vigente o contrato de emprego do rural, não haveria porque se falar
em prescrição, assim, o trabalhador rural tinha os seus direitos, perante a legislação
trabalhista, garantidos durante todo período de sua labuta.
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Durante o governo militar a Lei nº 4.214 de 1963 foi revogada pela Lei nº 5889 de 1973,
que trouxe algum avanço para os trabalhadores rurais como o Fundo de Garantia por
tempo de Serviço (FGTS), e manteve o mesmo entendimento da Lei anterior em seu
artigo 10: “A prescrição dos direitos assegurados por esta Lei aos trabalhadores rurais
só ocorrerá após dois anos de cessação do contrato de trabalho”. (BRASIL, 1973c).
O artigo 17 afirmava que a Lei nº 5889/73 era aplicável não somente aos empregados
rurais, mas sim a todo trabalhador rural, conforme podemos observar: “As normas da
presente Lei são aplicáveis, no que couber, aos trabalhadores rurais não compreendidos
na definição do art. 2º, que prestem serviços a empregador rural.” (BRASIL, 1973d).
Com o advento da Constituição de 1988, o mesmo raciocínio foi mantido pelo
constituinte originário em seu artigo 7º, XXIX, b:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato;
b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador
rural; (...). (BRASIL, 1988a)
O artigo constitucional acima assegurava ao trabalhador rural os mesmos direitos do
trabalhador urbano, com exceção de alguns direitos específicos mais benéficos ao
trabalhador rural, mantidos pela Lei nº 5889/73, como o adicional noturno de 25% e o
descanso na jornada de trabalho após 6 horas de trabalho contínuo.
Assim estava garantida a isonomia constitucional do trabalhador rural em relação ao
trabalhador urbano, pois uma lei ordinária não poderia dar e nem ser recepcionada com
condições inferiores ou prejudiciais para o trabalhador rural.
Mas, na Constituição de 1988, havia uma limitação em relação à prescrição para o
empregado rural, dada pelo artigo 233, onde o seu caput está transcrito abaixo:
Art. 233. Para efeito do art. 7º, XXIX, o empregador rural
comprovará, de cinco em cinco anos, perante a Justiça do
Trabalho, o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para
com o empregado rural, na presença deste e de seu
representante sindical. (...) (BRASIL, 1988b)
Logo, para o trabalhador rural ter a sua prescrição não limitada em cinco anos, ele teria
que comprovar na Justiça do Trabalho, a cada cinco anos, suas obrigações trabalhistas
para com o empregador rural, na presença deste e do seu representante sindical.
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Sem sombra de dúvida, a Constituição federal criou um sistema bastante burocrático
quando instituiu o art. 233. Além de lançar dúvidas quanto ao procedimento que o
empregador deveria adotar para fazer a comprovação prevista no art. 233 (NETO, 1988).
Em 26 de maio de 2000 foi publicado no Diário Oficial a Emenda Constitucional número
28 que revogava a alínea “b” do parágrafo XXIX do art. 7º e também o art. 233 da
Constituição Federal. Esta medida igualou os prazos prescricionais dos trabalhadores
urbanos e rurais, tanto para a entrada da reclamação trabalhista quanto para os seus
direitos. Assim passou a prescrição a ser de dois anos para entrar com a reclamação e
dos últimos cinco anos para conseguir os seus direitos a partir da data da entrada da
reclamação, e não do término do contrato de trabalho, a chamada prescrição
quinquenal, que teve o seu entendimento consolidado na Súmula 308 do TST:
Súmula nº 308 do TST.PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (incorporada
a Orientação Jurisprudencial nº 204 da SBDI-1) - Res. 129/2005,
DJ 20, 22 e 25.04.2005
I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a
prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões
imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do
ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio
da data da extinção do contrato. (ex-OJ nº 204 da SBDI-1 inserida em 08.11.2000)
II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da
ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não
atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando
da promulgação da CF/1988. (ex-Súmula nº 308 - Res. 6/1992, DJ
05.11.1992). (BRASIL, TST, 2005)
Assim conhecemos todo o histórico das legislações aplicáveis à prescrição trabalhista do
trabalhador rural.

2. O TEMA DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL
Soares (2010) afirma que na jurisprudência nacional o princípio do não retrocesso social
ainda se apresenta de forma bastante tímida. Para ele o tema ainda é relativamente
recente no cenário jurídico nacional e que uma parcela da doutrina vincula esse princípio
ao princípio dignidade da pessoa humana. Ressalta também que os direitos sociais são
autênticos direito fundamentais e merecem eficácia plena e aplicação imediata com a
máxima eficácia a tais direitos.
O princípio que veda o retrocesso social é uma espécie de resistência para o legislador
que busca reverter leis que trazem benefícios sociais. Esta é a linha de pensamento de
Sarlet (2009) que, para ele, o princípio da proibição do retrocesso social significaria uma
forma de proteção de direitos fundamentais em face de medidas do poder público que
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tenham por escopo a supressão ou mesmo restrição de direitos fundamentais (sejam
eles sociais, ou não).
Fileti (2009) ressalta que o princípio da vedação do retrocesso social tem sede material
na Constituição de 1988 e decorre dos princípios do Estado social e democrático de
direito, da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade das normas definidoras
de direitos fundamentais, da segurança jurídica, do valor social do trabalho e da
valorização do trabalho humano.
Este princípio foi idealizado por José Gomes Canotilho. Sua ideia era de que uma Lei
inferior não poderia neutralizar ou diminuir um direito ou uma garantia constitucional.
Canotilho é o principal balizador da doutrina brasileira sobre o assunto. Inicialmente
Canotilho tinha um pensamento que defendia que a legislação que fosse a favor do
retrocesso social seria uma inconstitucionalidade por omissão:
A idéia aqui expressa também tem sido designada como
‘proibição de contra-revolução social’ ou da ‘evolução
reacionária’. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e
económicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência,
direito à educação), uma vez obtido um determinado grau de
realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia
institucional e um direito subjetivo. A ‘proibição de retrocesso
social’ nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas
(reversibilidade fáctica), mas o princípio em análise limita a
reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social,
subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação
do princípio da protecção da confiança e da segurança dos
cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo
essencial da existência mínima, inerente ao respeito pela
dignidade da pessoa humana. O reconhecimento desta
protecção de ‘direitos prestacionais de propriedade’,
subjetivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do
legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução
de uma política congruente com os direitos concretos e as
expectativas subjectivamente alicerçadas. A violação do núcleo
essencial afectvado justificará a sanção de inconstitucionalidade
relativamente a normas manifestamente aniquiladoras da
chamada ‘justiça social” (CANOTILHO, 2008, p. 338-339).
Percebe-se no texto acima que Canotilho deixava uma possibilidade de, em casos de
recessões e crises econômicas, se ter um retrocesso social em busca de um bem comum.
Com a crise financeira e econômica que acometeu Portugal em 2010-2011, Canotilho
deixou de ter uma rigidez contra a mudança do princípio da vedação do retrocesso
social:
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O rígido princípio da ‘não reversibilidade’ ou, formulação
marcadamente ideológica, o ‘princípio da proibição da evolução
reaccionária’ pressupunha um progresso, uma direcção e uma
meta emancipatória e unilateralmente definidas: aumento
contínuo de prestações sociais. Deve relativizar-se este discurso
que nós próprios enfatizámos noutros trabalhos. ‘A dramática
aceitação de ‘menos trabalho e menos salário, mas trabalho e
salário e para todos’, o desafio da bancarrota da previdência
social, o desemprego duradouro, parecem apontar para a
insustentabilidade do princípio da não reversibilidade social
(CANOTILHO, 2011, p. 111).
O problema é conseguirmos compreender facilmente o que significa crise, que hoje é a
palavra mais usada nos noticiários e pelos políticos para justificar qualquer tipo de
medida que vise retirar direitos fundamentais da população, utilizando para isso um
caráter emergencial. Parece que tudo está em crise. Tem-se de ter também o cuidado
de se pensar que o princípio da vedação ao retrocesso social não mais exista, e com isso
se dar uma carta branca para o legislador extinguir ou flexibilizar direitos sociais
consolidados e mudar a Constituição de forma mais frequente.
Se houver uma quantidade expressiva de mudanças constitucionais, poderá gerar
instabilidade política e insegurança jurídica. Para Hesse (1991) a frequência das
reformas constitucionais abala a confiança na sua inquebrantabilidade, debilitando a
sua força normativa. Para ele a estabilidade é uma condição fundamental para a eficácia
da Constituição, pois ela é que ordena e conforma a realidade política e social de um
país.

3. O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

DO

RETROCESSO

SOCIAL

NA

Vamos conhecer algumas decisões cujo tema principal era a vedação do retrocesso
social.
Em 2008 no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ainda Ministro Celso de Mello,
o princípio do não retrocesso foi suscitado no Recurso de Agravo Regimental, interposto
contra a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 410.715-5-SP. A
parte agravante sustentou que a oferta de creche e pré-escola para criança de até seis
anos de idade não poderia ser tributada somente ao município, pois havia uma limitação
de recursos públicos frente a uma grande demanda de crianças hipossuficientes. Alegou
que os constantes deferimentos de medidas liminares pelo Poder Judiciário, obrigando
as matrículas de crianças em instituições de ensino, constituíam uma ingerência do
Poder Judiciário no Poder Executivo, haja vista a independência entre os três poderes.
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Os Ministros do STF seguiram unanimemente o voto do Relator, negando provimento
ao Recurso de Agravo Regimental. O Estado teria que propiciar acesso ao sistema
educacional, que é um direito fundamental, principalmente às crianças, criando
condições objetivas para cumprir as suas obrigações constitucionais.
Ao contrário da decisão acima, outra decisão que causou um retrocesso social, foi o
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.105 e nº 3.128, que
declara a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária dos servidores
inativos. Além de ter causado muita polêmica no meio jurídico, tirou um direito
adquirido, indo no pensamento mais recente de Canotilho, sob alegação de manter o
equilíbrio financeiro da previdência para servidores inativos, evitando uma crise deste
sistema previdenciário.
Na ADI 3.105 que considerou constitucional a Emenda 41, autorizando a contribuição
previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos, o ministro Celso de Mello
analisou a questão com base no princípio da proibição do retrocesso votando pela
inconstitucionalidade da tributação, alegando um retrocesso ilegítimo desse direito.
Os dois casos acima mostram que quando se trata da vedação do retrocesso social, o
assunto é bastante polêmico e vai depender do caso concreto e da conjuntura política
que estiver formada no momento.

4. A VERIFICAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE
CONSTITUCIONAL Nº 28 DE 2000

DA

EMENDA

Como foi visto anteriormente, a Emenda Constitucional nº 28 de 2000, que alterou o
inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, igualou os prazos prescricionais dos
trabalhadores urbanos e rurais, onde estes prazos só existiam para os trabalhadores
urbanos. Esta medida causou um retrocesso social para os trabalhadores rurais, indo de
encontro direto ao princípio da vedação do retrocesso social. Este princípio tem como
fundamento impedir que conquistas já alcançadas pelo cidadão sejam suprimidas pelo
legislador. Antes o trabalhador rural podia, mediante algumas condições, obter os seus
direitos trabalhistas durante toda o seu tempo laboral, a partir desta Emenda, já não é
mais possível.
Vimos também que tanto na doutrina como na jurisprudência, para se desconstituir a
vedação do retrocesso social, alega-se basicamente crise econômica e financeira do
Estado, com o objetivo de onerar menos o Estado.
Os Tribunais deverão sempre ponderar entre utilizar o princípio de vedação do
retrocesso social contra toda e qualquer legislação que resulte em restrição ou
supressão de direitos fundamentais, como verificar, no caso concreto, se a autoridade
política se manteve coerente dentro de sua conformação normativa ao suprimir direitos
sociais.
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Com base nas hipóteses apresentadas para suprimir direitos sociais estabelecidos,
vamos analisar a Emenda Constitucional nº 28 de 2000 (EC-28/2000) utilizando alguns
dados atuais.
Segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população rural
vem caindo ao longo dos anos no Brasil. Em 1950 a população rural era maior que a
urbana. Já em 1980 a população rural correspondia a 32,30% e no último censo de 2010
caiu para 15,64% em relação à população total do Brasil.
Em 2011 a população economicamente ativa rural (PEA rural) era de 9,53%, enquanto
que no mesmo ano a PEA urbana era de 53,51%.
Através de cálculos aproximados, utilizando os dados mais atuais disponíveis no site do
IBGE, considerando que em 2010 a população brasileira tinha 190 milhões de
habitantes, podemos dizer que a quantidade de trabalhadores rurais que poderiam não
ter a prescrição trabalhista seria de aproximadamente 2,8 milhões de trabalhadores.
Isso se todos trabalhassem em empresas rurais. Esse número na realidade deve ser bem
menor, pois uma grande parte dos trabalhadores rurais trabalham por conta própria,
como a agricultura familiar e fazem parte de outros tipos de contrato de curto prazo,
como o contrato por safra.
Esses dados mostram que em comparação com a PEA urbana, aproximadamente 85
milhões de pessoas, não deve haver uma relevância que justifique argumentar em
termos de crise econômica ou financeira para se retirar um direito social dos
trabalhadores rurais, pois a inserção da prescrição quinquenal trabalhista não vai
resolver qualquer tipo de crise que esteja estabelecida no país.
A utilização de dados mais atuais se explica pelo motivo de que o artigo quer apresentar
uma justificação para se propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra a EC28/2000, ação que até o momento não foi ainda proposta.
Descartado fatores econômicos e financeiros, um outro motivo que poderia ser utilizado
como justificativa, seria os fatores reais e efetivos de poder que vigoravam no momento
da aprovação da Emenda e que vigoram hoje para poder influenciar uma não aprovação
da inconstitucionalidade da EC-28/2000.
Segundo Lassale (2014) os fatores reais e efetivos de poder são a base de uma
Constituição. Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas sim do
poder que imperam na realidade social.
Estamos usando este conceito para analisar se a bancada ruralista, parte diretamente
interessada e com bastante poder de influência dentro do Congresso Nacional, poderia
ser um fator preponderante para justificar um retrocesso social dos trabalhadores
rurais.
Vigna (2001) afirmou que na legislatura do Congresso Nacional no período de 1999 a
2002, período que entrou em vigor a EC-28/2000, a bancada ruralista possuía 17,3% do
total de deputados federais. Afirmou também que não havia um grupo de pressão mais
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eficiente dentro do Parlamento e que utilizavam armas de convencimento típicas da
elite agrária para negociar com o executivo e o próprio Congresso.
Atualmente a bancada ruralista, com suas ideias conservadoras, continua a ser uma das
maiores do Congresso e com o mesmo poder de influência, mas não é a maioria do
Congresso, pois existem outras bancadas com forte poder de influência também, como
a dos evangélicos, a empresarial e a dos parentes. Mesmo assim, é uma bancada que
pode ser bastante decisiva para influenciar o STF numa possível decisão em favor de se
manter a EC-28/2000. A bancada ruralista representa um dos principais setores da
economia nacional e um dos setores que mais trazem divisas para o país através da
exportação de grãos, mas não pode ser um fator absoluto de poder para manter um
retrocesso social a uma categoria importante, mas cuja representatividade é cada vez
menor num país cada vez mais urbano.
Ihering (2013), em seu livro A Luta pelo Direito disse que “a lesão a meu direito é, ao
mesmo tempo, lesão e negação do direito, como tal, e, nesse caso, essa defesa é a
defesa do direito e de seu integral restabelecimento”. Para os trabalhadores rurais
terem seu direito restabelecido a única forma, a não ser que o Congresso decida
restabelecer por meio de seus procedimentos legais e constitucionais, é por intermédio
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI ou ADIn).
Os legitimados para propor uma ADIn estão listados no art. 103, I/IX da Constituição
Federal (controle concentrado). O art. 102 da Constituição diz que compete ao STF julgar
ADIn de Lei ou de ato normativo federal ou estadual. Logo surge a dúvida quanto à
possibilidade do STF julgar a constitucionalidade de uma norma constitucional originária
e derivada.
O próprio Supremo já resolveu a questão. Para normas constitucionais originárias não é
cabível ADIn, conforme ADIn 4097, que foi uma ADIN contra a parte final do § 4º do art.
14 da Constituição Federal. Segundo o STF a declaração da inconstitucionalidade de
norma constitucional constante do texto originário, não encontra suporte algum no
ordenamento brasileiro.
Já para norma constitucional derivada, como o caso em questão que se trata de uma
ADIn contra uma Emenda Constitucional, o entendimento do STF é do cabimento de
ADIN. Podemos citar como exemplo a Emenda Constitucional 52 de 2006 que foi
declarada inconstitucional em parte por ferir o princípio da anterioridade eleitoral.
Atualmente há em tramitação no STF a ADI 3653 propostas pelo Partido Verde (PV) em
2006. Estava sob relatoria do falecido Ministro Teori Zavascki e que deve ser assumida
por outro Ministro.

CONCLUSÃO
Os direitos aos créditos trabalhistas dos trabalhadores rurais são direitos sociais, e estão
inseridos entre os direitos e garantias fundamentais. Na Constituição Federal de 1988,
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existe o artigo 60, §4º, Inciso IV que proíbe que uma Emenda Constitucional extinga
direitos e garantias individuais. A imprescritibilidade dos direitos dos trabalhadores
rurais durante o seu contrato de trabalho deve integrar o patrimônio individual do
trabalhador rural.
Conclui-se, do exposto, que a EC-28/2000 é inconstitucional por ferir o princípio da
vedação do retrocesso social. Além disso não há motivos de ordem econômica ou
financeira que justifique esta Emenda. Portanto, a decretação da inconstitucionalidade
da EC-28/2000 pode contribuir para manter o trabalhador rural no campo, ampliar
direitos fundamentais sociais que não devem ser reduzidos, ajudar a diminuir
desigualdades sociais e colaborar na construção de uma sociedade onde a justiça social
seja uma de suas maiores marcas.
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ADCT: AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO SEU CONTEÚDO
ATRAVÉS DE SUCESSIVAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS
Felipe dos Santos Souza
RESUMO
Este trabalho aborda a temática do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e as suas
sucessivas adições normativas através de Emendas Constitucionais. Para a elaboração deste estudo foram
realizadas pesquisas em obras doutrinárias, bem como a análise de algumas Emendas Constitucionais da
atual Carta Magna. O objetivo deste artigo consiste em tecer uma análise sobre a função do ADCT e
demonstrar como ele tem sofrido uma hipertrofia indevida resultante da atividade do legislador ao longo
dos quase trinta anos de existência da atual Constituição Federal.
Palavras-chave: Emendas Constitucionais. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Direito Constitucional.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho fará um breve estudo acerca de uma das partes da Carta Magna, o
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), analisando-a à luz do cenário
jurídico brasileiro.
Na parte inicial, estabelecer-se-á os possíveis conceitos, a função, as características de
uma Constituição e a estrutura da atual Constituição da República Federativa do Brasil,
a qual é composta de três partes: Preâmbulo, Parte Dogmática (composta de 250
artigos) e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (composto originalmente de
70 artigos e atualmente cotando com 114 artigos). Além disso, será ressalta o excessivo
número de Emendas Constitucionais (99 ECs até o encerramento deste trabalho) nestes
trinta anos de existência da Constituição, com destaque para a hipertrofia normativa
que o legislador vem impondo ao ADCT.
A seguir, se fará uma breve abordagem histórica desde a Constituição de 1824 até a
Constituição atual e, por fim, será tecida uma análise sobre as características do ADCT a
fim de estabelecer uma análise crítica e um comparativo entre as suas normas e o
restante da Constituição Federal, além de indicar os tipos de normas que atualmente o
compõem (normas transitórias, normas definitivas e normas temporárias) e qual seria a
posição ideal no ordenamento jurídico para algumas destas hipóteses.

2 CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, PRINCIPAIS TEORIAS E FUNÇÃO
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Inicialmente, cumpre destacar que a palavra “Constituição” possui uma considerável
multiplicidade de sentidos, de modo que os autores concordam que trata-se de uma
tarefa extremamente difícil atribuir-lhe um conceito preciso. Ao consultar o dicionário,
é possível perceber tal variedade de significados como: “(a) conjunto das leis que
regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo congresso,
cujos membros representam o povo, tendo o propósito de declarar direitos ou deveres
individuais; (b) carta magna.[Jurídico] (c) Reunião das leis essenciais, desenvolvidas e
aprovadas pela Assembleia Legislativa, determinando os direitos e deveres dos Estados
da Federação.[Por Extensão] (d) Conjunto das normas e preceitos que conduzem uma
instituição”.(d) “Reunião do que caracteriza algo: a constituição da diretoria era
corrupta. (e) Reunião dos caracteres individuais de uma pessoa: pessoa de constituição
fraca. (f) “Ação ou resultado de constituir: a constituição do pensamento ocidental”
(CONSTITUIÇÃO, 2018).
Contudo, relacionando ao conceito jurídico, ainda é possível notar que diversos são os
ângulos teóricos para se chegar a uma definição. Segundo Cunha Júnior (2015, p. 63)
Ver-se-á, em síntese, que a Constituição, sob os diversos ângulos teóricos, pode
apresentar-se como a “garantia do status quo econômico e social” (ERNST FORTSHOFF);
como um “instrumento de governo” (W. HENNIS); como “processo público” (PETER
HÄBERLE); como “conjunto de normas constitutivas para a identidade de uma ordem
político-social e do seu processo de realização” (BÄUMLIN); como “elemento regulativo
do sistema político da sociedade” ou como “acoplamento estrutural entre o sistema
político e o sistema jurídico enquanto subsistemas do sistema social” (NIKLAS
LUHMANN); como “programa de integração e de representação nacional” (H. KRÜGER);
como “ordem jurídica do processo de integração estatal” (R. SMEND); como “ordem
jurídica fundamental do Estado” (W. KAGI); como “limitação e racionalização do poder
e como garantia de um livre processo da vida política” (H. EHMKE); como “ordem jurídica
fundamental, material e aberta de uma comunidade” (KONRAD HESSE); como “fim
político fundamental sustentado pelas forças sociais dominantes” (C. MORATI); como
“norma fundamental, forma de governo e princípio de produção normativa” (F.
MODUGNO); como “totalidade, normalidade e normatividade” (H. HELLER), entre
outros significados”.
Diante do exposto, é possível perceber que a Constituição pode ser conceituada através
de diversas correntes teóricas, contudo o papel central que ela exerce de norma
fundamental e superior em um Estado Democrático de Direito, com funções
essencialmente ligadas à elementos de organização do Estado e da Sociedade devem
restar evidenciados, independentemente do viés que o jurista pretenda adotar.
Ademais, é válido ressaltar também que o seu conceito não pode estar separado de uma
análise do sentido que ela pode apresentar, seja ele sociológico, político, jurídico ou
cultural.
Por fim, destaque-se a supremacia das normas constitucionais, de modo que as demais
normas infraconstitucionais devem estar em perfeita consonância com os seus ditames,
sob pena de serem declaradas inconstitucionais.
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3 ESTRUTURA DA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
De um modo geral, as Constituições se apresentam estruturadas da seguinte maneira:
preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. A Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 mantém esse formato e se constitui da seguinte maneira:
O preâmbulo precede a parte dogmática e deixa explícito para o leitor quais os objetivos
e valores utilizados pelo legislador constituinte originário na elaboração do texto
constitucional. Não se trata de elemento obrigatório nas Constituições e sucita
divergências na doutrina quanto a sua eficácia normativa. O STF se pronunciou sobre a
questão no julgamento da ADIN 2.076-AC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 23/08/2002,
no qual entendeu ser inexistente a força obrigatória do preâmbulo da Constituição,
contudo deve ser levado em conta na condição de vetor de interpretação.
A parte dogmática da Constituição é composta de elementos normativos e
sistematizados que tratam dos mais variados assuntos e, conforme defendido por Cunha
Júnior, na Constituição Federal é possível afirmar que tal elemento coincide com o seu
corpo permanente, que vai do art. 1º ao art. 250. Se encontra organizada em nove títulos
sendo eles os seguintes: Título I: Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º ao 4º); Título II:
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º ao 17); Título III: Da Organização do
Estado (arts. 18 ao 43); Título IV: Da Organização dos Poderes (arts. 44 ao 135); Título V:
Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas (arts. 136 ao 144); Título VI: Da
Tributação e do Orçamento (arts. 145 ao 169); Título VII: Da Ordem Econômica e
Financeira (arts. 170 ao 192); Título VIII: Da Ordem Social (arts. 193 ao 232) e, por fim,
Título IX: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 ao 250).
Já as disposições transitórias têm como objetivo facilitar a transição entre ordens
constitucionais. São apresentadas após o corpo permanente da Constituição com uma
numeração prórpia dos seus artigos. Para exemplificar, o art. 27, §1º do ADCT prevê que:
“Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá
as atribuições e competências definidas na ordem constitucional precedente”.
A partir da análise do ADCT, em sua promulgação na Constituição Federal de 1988
possuia 70 artigos mas até o encerramento do referido trabalho já conta com 114
artigos, um aumento de cerca de 60% da quantidade de atigos (desconsiderados os
incisos, parágrafos e alíneas). Estas adições normativas foram feitas em sua imensa
maioria através do uso de Emendas Constitucionais diversas (apenas uma alteração se
fez por Emenda Constitucional de Revisão nº 01/1994 que incidiu sobre os arts. 72, 73 e
74 do ADCT).
Tal fenômeno e suas implicações é o principal objeto deste trabalho, razão pela qual
será tratado com maior detalhamento nos tópicos seguintes.

4 CARACTERÍSTICAS E COMPOSIÇÃO NORMATIVA DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)
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Como já visto anteriormente, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
é uma parte integrante da Constituição, elaborada pelo legislador constituinte, dotado
de dispositivos com numeração individualizada e que servem principalmente como
mecanismo facilitador da transição entre ordens constitucionais. Em virtude disto, não
restam dúvidas quanto a sua posição no ordenamento jurídico de normas
constitucionais e que tratam-se em essência de normas com efeitos transitórios.
Quanto à sua normatividade, o STF a declarou por meio do julgamento do RE 160.486/SP
(grifo meu):
PRECATÓRIO - PAGAMENTO PARCELADO - ADCT, ART. 33 NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS INTEGRANTES DO ADCT RELAÇÕES ENTRE O ADCT E AS DISPOSIÇÕES PERMANENTES DA
CONSTITUIÇÃO - ANTINOMIA APARENTE - A QUESTÃO DA
COERÊNCIA DO ORDENAMENTO POSITIVO - RECURS O
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO . - Os postulados
que informam a teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o
necessário substrato doutrinário assentam-se na premissa
fundamental de que o sistema de direito positivo, além de
caracterizar uma unidade institucional, constitui um complexo de
normas que devem manter entre si um vínculo de essencial
coerência . - O Ato das Disposições Transitórias, promulgado
em 1988 pelo legislador constituinte, qualifica-se,
juridicamente, como um estatuto de índole constitucional. A
estrutura normativa que nele se acha consubstanciada
ostenta, em conseqüência, a rigidez peculiar às regras
inscritas no texto básico da Lei Fundamental da República.
Disso decorre o reconhecimento de que inexistem, entre as
normas inscritas no ADCT e os preceitos constantes da Carta
Política, quaisquer desníveis ou desigualdades quanto à
intensidade de sua eficácia ou à prevalência de sua
autoridade. Situam-se, ambos, no mais elevado grau de
positividade jurídica, impondo-se, no plano do ordenamento
estatal, enquanto categorias normativas subordinantes, à
observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos
que integram o aparelho de Estado. - Inexiste qualquer relação
de antinomia real ou insuperável entre a norma inscrita no art. 33
do ADCT e os postulados da isonomia, da justa indenização, do
direito adquirido e do pagamento mediante precatórios,
consagrados pelas disposições permanentes da Constituição da
República, eis que todas essas cláusulas normativas, inclusive
aquelas de índole transitória, ostentam grau idêntico de
eficácia e de autoridade jurídicas. - O preceito
consubstanciado no art. 33 do ADCT - somente inaplicável aos
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créditos de natureza alimentar - compreende todos os
precatórios judiciais pendentes de pagamento em 05/10/88,
inclusive aqueles relativos a valores decorrentes de
desapropriações efetivadas pelo Poder Público.
(STF, RE 160.486/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j.
11/10/1994, p. DJ 09/06/1995).
A princípio, cumpre destacar que todas as normas constitucionais são dotadas de força
imperativa, razão pela qual são de observância obrigatória, sejam elas regras ou
princípios, ou normas que possuam limitações quanto à sua eficácia.
Em virtude da transitoriedade do ADCT e dos quase 30 anos de existência da atual
Constituição Federal, era de se esperar que o seu conteúdo normativo na atualidade
possuísse valor meramente histórico, uma vez que o efeito normativo para o qual elas
foram concebidas já deveriam ter ocorrido. Contudo, o surgimento de novas normas em
sua estrutura tem alterado esta percepção.
Apesar da transitoriedade por si só não implicar na revogação das normas do ADCT uma
vez que os seus efeitos já tenham sido produzidos, o seu caráter de norma integrante
do texto constitucional faz com que a sua supressão no referido diploma normativo só
se faça mediante Emenda Constitucional. Neste sentido, ensina Melo que a
transitoriedade não se confunde com a provisoriedade normativa na medida em que
enquanto esta produz os seus efeitos até que uma norma definitiva venha a substituíla, aquela exaure o seu efeito normativo no prazo estipulado, ou seja, possui prazo de
validade previamente estabelecido.
Porém o que se verifica é exatamente o oposto, pois o ADCT tem sido sofrido uma
ampliação cada vez maior em decorrência da atividade do legislador, se valendo de
Emendas Constitucionais, inclusive para tratar assuntos em caráter temporário neste
local.

5 AMPLIAÇÃO DO ADCT POR MEIO DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS
Uma vez que o ADCT da Constituição Federal do Brasil foi promulgada no ano de 1988,
juntamente com a sua parte permanente, conclui-se que ele é resultante da atividade
do poder constituinte originário. Contudo, a própria Constituição Federal previu no seu
art. 59, I, a possibilidade de ser alterada por meio de emendas, atribuindo tal poder ao
Congresso Nacional e recebendo da doutrina a denominação de poder constituinte
derivado reformador.
Desta forma, para que o texto constitucional sofra qualquer alteração é necessário que
haja um processo legislativo (art. 59, I da CF/88), na qual a tramitação se dará em caráter
especial, mediante proposta de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das
Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
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pela maioria relativa de seus membros (art. 60, I a III da CF/88). Além disso, não podem
suprimir as chamadas cláusulas pétreas (art. 60, § 4º da CF/88) nem ser propostas em
momentos nos quais o país esteja passando por intervenção federal, estado de defesa
ou estado de sítio (art. 60, § 1º da CF/88).
Com isso, respeitado todos os requisitos estabelecidos pela Carta Magna, não há
nenhum impedimento quanto à alteração do texto do ADCT por meio de Emenda
Constitucional. Através de uma breve sistematização histórica do ADCT em seu estágio
atual, pode-se verificar que as seguintes Emendas Constitucionais passaram a fazer
parte do seu conteúdo, seja para ampliar ou alterá-lo:
1) EC nº 2 de 25/08/1992, que, em artigo único, antecipou a data do plebiscito de que
tratava o art. 2º do ADCT, a realizar-se a 07/09/1993, para 21/04/1993;
2) EC de Revisão nº 1, de 01/03/1994, que incluiu os arts. 71, 72 e 73 do ADCT,
instituindo nos exercícios de 1994 e 1995 o Fundo Social de Emergência;
3) EC nº 10, de 04/03/1996, que modificou os arts. 71 e 72 do ADCT, incluídos pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 01/03/1994, dando ao art. 71 os §§ 1º, 2º e
3º e alterando os inc. II, III, IV e V e os §§ 1º a 5º;
4) EC nº 12, de 15/08/1996, que incluiu o art. 74 do ADCT, instituindo a CPMF;
5) EC nº 14, de 12/09/1996, que alterou o art. 60 do ADCT;
6) EC nº 17, de 22/11/1997, que alterou o art. 71 e o inciso V do art. 72 do ADCT,
introduzidos pela EC de Revisão nº 1, de 01/03/1994;
7) EC nº 21, de 18/08/1999, que acrescentou o art. 75 do ADCT, sobre a CPMF;
8) EC nº 27, de 21/08/2000, que acrescentou o art. 76 do ADCT;
9) EC nº 29, de 13/09/2000, que acrescentou o art. 77 do ADCT para assegurar os
recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
10) EC nº 30, de 13/09/2000, que acrescentou o art. 78 do ADCT referente ao
pagamento de precatórios judiciários;
11) EC nº 31, de 14/12/2000, que acrescentou os art. 79, 80, 81, 82 e 83 do ADCT, que
tratam do Fundo de Controle e Erradicação da Pobreza;
12) EC nº 37, de 12/06/2002, que acrescentou os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 do ADCT;
13) EC nº 38, de 12/06/2002, que acrescentou o art. 89 do ADCT;
14) EC nº 40, de 29/05/2003, que alterou o caput do art. 52 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
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15) EC nº 41, de 19/12/2003, que mandou aplicar o art. 17 da ADCT às situações
previstas no cargo permanente (art. 9º da EC);
16) EC nº 42, de 19/12/2003, que deu nova redação aos arts. 76, 82 e 83 do ADCT,
acrescentou-lhes os arts. 90, 91, 92, 93 e 94 e revogou o inciso II do art. 84;
17) EC nº 43, de 15/04/2004, que deu nova redação ao caput, do art. 42 do ADCT;
18) EC nº 53 de 19/12/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT;
19) EC nº 54 de 20/09/2007, que acrescentou o art. 95 do ADCT, assegurando o registro
nos consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro;
20) EC nº 56 de 20/12/2007, que prorrogou o prazo previsto no caput do art. 76 do ADCT
e deu outras providências;
21) EC nº 57 de 18/12/2008, que acrescentou o art. 96 do ADCT, para convalidar os atos
de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios;
22) EC nº 59 de 11/11/2009, que acrescentou o § 3º ao art. 76 do ADCT;
23) EC nº 60 de 11/11/2009, que alterou o art. 89 do ADCT;
24) EC nº 62 de 09/12/2009, que acrescentou o art. 97 ao ADCT, instituindo regime
especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
25) EC nº 67 de 23/12/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de
vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
26) EC nº 73 de 06/06/2013, que acrescentou o § 11 ao art. 27 do ADCT prevendo a
criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões.
27) EC nº 78 de 15/05/2014, que acrescentou art. 54-A ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para dispor sobre indenização devida aos seringueiros de
que trata o art. 54.
28) EC nº 80 de 05/06/2014, que acrescentou o art. 98 ao ADCT, instituindo pazo para
que a União, os Estados e o Distrito Federal contem com Defensores Públicos em todas
as unidades jurisdicionais no prazo de 08 (oito) anos;
29) EC nº 87 de 16/04/2015, que acrescentou o art. 99 ao ADCT, instituindo alteração
da sistemática de cobrança do ICMS em operações interestaduais;
30) EC nº 88 de 07/05/2015, que acrescentou o art. 100 ao ADCT, instituindo alteração
do limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral;
31) EC nº 89 de 15/09/2015, que alterou o art. 42 do ADCT, ampliando o prazo em que
a União deverá destinar às Regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos
recursos destinados à irrigação.
Página 100

32) EC nº 93 de 09/09/2016, que alteraou o art. 54 e incluiu o art. 54-A ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da
União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
33) EC nº 94 de 15/12/2016, que acrescentou os arts. 101 a 105 ao ADCT, instituindo
regime especial de pagamentos de débitos públicos decorrentes de condenações
judiciais para os casos em mora;
34) EC nº 95 de 15/12/2016, que acrescentou os arts. 106 ao 114 ao ADCT, instituindo o
Novo Regime Fiscal nos âmbitos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União
nos vinte exercícios financeiros seguintes a contar da data de sua publicação;
35) EC nº 99 de 17/12/2017, que alterou a redação do art. 101 e incluiu parágrafos nos
arts. 102, 103 e 105 do ADCT, instituindo novo regime especial de pagamentos de
precatórios.
Da análise da relação acima, é possível concluir que ao longo destes quase trinta anos a
Carta Magna passou por trinta e cinco alterações no seu ADCT, sendo seis no período
compreendido entre 1988 e 1998, treze no perído compreendido entre 1999 e 2008 e
dezesseis no período compreendido entre 2009 e 2018 (até a data de encerramento
deste trabalho). Desta forma, é nítido que o fenômeno vem se expandido ao longo do
tempo.
Outro elemento de destaque é a quantidade de dispositivos que foram inseridos, sendo
quatro artigos no período compreendido entre os anos de 1988 e 1998 (arts. 71 ao 74
do ADCT), vinte e dois artigos no período compreendido entre os anos de 1999 e 2008
(arts. 75 ao 96 do ADCT) e dezoito artigos no período compreendido entre o ano de
2009 e o mês de julho de 2018, data de encerramento deste trabalho (arts. 97 ao 114
do ADCT).
Por fim, o legislador tem se valido de acréscimos inconstitucionais no ADCT por meio de
Emendas Constitucionais com o intuito de regulamentar situações em caráter
provisório, a exemplo da EC nº 95/2016 que trata do novo Regime Fiscal nos âmbitos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União nos vinte exercícios financeiros
subsequentes, pois tal tipo de regulamentação poderia se dar por meio de legislação
ordinária, ou até instituir situações de caráter permanente, como a criação de novos
Tribunais (a exemplo da EC nº 73/2013) que poderia ocorrer através da elaboração de
Projeto de Lei de iniciativa do Judiciário, tramitada no Legislativo e sancionado pelo
Presidente da República.
Uma hipótese para explicar tal fenômeno envolve a possibilidade de propositura de
emenda constitucional por parte dos legisladores, o que viabiliza que interesses políticos
semelhantes se articulem em busca da criação de alterações no ordenamento jurídico
dispensando a iniciativa de terceiros, bem como de alçar determinados elementos ao
patamar constitucional, dificultando a sua eventual retirada a posteriori.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, verificou-se que o ADCT tem força de norma constitucional, apesar
do caráter de transitoriedade de suas normas, e que ele tem crescido cada vez mais em
virtude da promulgação de sucessivas emendas constitucionais que tratam dos mais
variados temas.
Nos últimos trinta anos, o ADCT passou de 70 para 114 artigos, uma expansão de cerca
de 60% do seu conteúdo e o fenômeno vem ganhando força ao longo dos últimos anos.
O processo de expansão contínuo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
gera diversos problemas para o ordenamento jurídico, tendo em vista que a maior parte
das pessoas não costumam consultar o seu teor em virtude de associarem esta parte do
texto normativo a elementos normativos de valor histórico na atualidade. Em
decorrência disso, cria-se uma “publicidade seletiva” quanto a algumas matérias, de
modo que certas circunstâncias acabam passando despercebidas para a sociedade de
um modo geral.
Outro problema gerado em virtude deste fenômeno envolve a ausência de
sistematização do ADCT, pois em cada Emenda Constitucional que o altera, o legislador
adiciona temas variados sem um critério organizacional bem definido, o que ocasiona
uma dificuldade ainda maior para o intérprete.
Por fim, o aumento de tamanho do ADCT, associado aos problemas anteriores, faz com
que haja um aumento em sua complexidade de modo que temas altamente relevantes
são tratados em um espaço inadequado.
Ao que parece, os doutrinadores de um modo geral ainda não se atentaram para o
referido fenômeno, de modo que é notória a escassez de material ao pesquisar sobre o
referido tema, necessitando de estudos mais detalhados para a compreensão do
mesmo, bem como a propositura de mecanismos que venham a coibir tal tipo de
atividade.
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É CABÍVEL O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS À
EMPREGADA GESTANTE QUE SOLICITA PERMANECER EM
AMBIENTE INSALUBRE? ANÁLISE CRÍTICA DA LEI Nº
13.287/16
Fernando Passos Oliveira Evangelista
RESUMO
Propõe o desenvolvimento do estudo referente ao pagamento de dano moral a empregadas gestantes,
no qual tanto o reclamante quanto o reclamado contrariam à Lei, onde o judiciário em um caso prático
cria um precedente desfavorável às mulheres, mesmo tendo sido criado uma lei que tem o objetivo de
fortalecer o gênero feminino, protegendo-a dos abusos perpetrados por uma sociedade ainda
extremamente machista, que reflete as suas idéias em todos os setores da sociedade, principalmente no
ambiente laboral.
Palavras – Chave: Dano Moral; Empregadas Gestantes; Lei; Ambiente Laboral

ABSTRACT
It proposes the development of a study on the payment of moral damages to pregnant employees, in
which both the complainant and the complainant contravene the Law, where the judiciary in a practical
case creates a precedent unfavorable to women, even though a law has been created that has the
Objective of strengthening the feminine gender, protecting it from the abuses perpetrated by a society
still extremely sexist, that reflects its ideas in all the sectors of the society, mainly in the labor
environment.
Keywords: Moral Damage; Pregnant Women; Law; Work Environment

INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa analisar a aplicabilidade da Lei nº 13.287/16 no Recurso
Ordinário-0011360-77.2016.5.18.0281, julgamento este que ocorreu no TRT da 18º
Região, do Estado de Goiás, na qual o Desembargador Welington Luis Peixoto,
magistrado da Quarta Turma do egrégio TRT referido, foi relator. O caso se trata de uma
empregada gestante que solicitou permanecer trabalhando em um ambiente insalubre,
recebendo adicional de insalubridade, mas que na rescisão do contrato de trabalho, foi
pleiteado ao judiciário dano moral decorrente desta omissão perpetrada pelo seu então
empregador. Saliento que a recente Lei nº 13.287/16, que determina o afastamento da
empregada gestante do local insalubre, vem sendo o fundamento jurídico para que os
juízes concedam a indenização de dano moral em caso do não cumprimento da lei
referida. No entanto, no caso em tela, tendo em vista a reclamante ter solicitado
contrariar a legislação, o Tribunal supracitado não concedeu tal indenização, sendo este
fato objeto deste estudo.
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Os trabalhadores, ao longo da história, vêm lutando em busca de garantirem alguns
direitos no ambiente laboral, muitos deles relacionados à dignidade da pessoa humana.
A Constituição Federal de 1988 (Brasil,1988) elevou a dignidade da pessoa humana ao
status de princípio, acolhido expressamente no art. 1º, III, da Carta Magna.
O trabalho como conhecemos atualmente, passou por diversas transformações no
decorrer do tempo, deixando a condição de mercadoria e se tornando um bem social
transformador da sociedade, no qual o trabalhador lutou para deixar a condição de
espoliado pelos donos dos meios de produção, para se tornar sujeito de direitos.
O Estado tem um papel preponderante na consolidação dos direitos trabalhistas, haja
vista que o intervencionismo estatal efetivou direitos sociais, pacificando alguns
levantes do operariado, principalmente no Séc. XIX, na Europa.
Diante da emersão do proletariado como sujeito de direito, e também como um sujeito
livre para comercializar a sua força de trabalho, é que surgiu a intervenção estatal, a fim
de que os trabalhadores tivessem meios para negociarem melhor as condições de
trabalho com os burgueses, através de legislações que lhes dessem um mínimo de
condições de exercerem com dignidade os seus ofícios.
A igreja católica, no séc. XIX teve um papel preponderante no reconhecimento dos
direitos trabalhistas, sendo editado a Encíclica Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIII, que
desejava a pacificação e o fator de equilíbrio entre o capital e o trabalho, defendendo o
direito dos operários de se associarem para reivindicarem melhores condições de
trabalho.
No Brasil, mais precisamente no 1º de Maio de 1943, o então Presidente da República
Getúlio Vargas, aprovou o Decreto-Lei 5.452/43, conhecida mais comumente como a
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), após uma árdua luta dos trabalhadores para
que se implementassem melhores condições no ambiente laboral, como a redução da
jornada de trabalho, o término do trabalho infantil e outros mais que foram também
reivindicados.
Outro ponto importante na evolução do direito trabalhista é a inserção da mulher no
mercado de trabalho. Desde a Revolução Industrial, principalmente na Europa, a mulher
vem sendo utilizada nas linhas de produção da recente industrialização por ser uma mão
de obra barata. As mulheres foram paulatinamente migrando dos lares, da execução das
tarefas domésticas para servirem como mais uma engrenagem dos meios de produção,
sendo espoliadas pelos burgueses.
No Séc. XX, o movimento feminista vem aumentando, no qual as mulheres conseguem
uma maior emancipação na sociedade, sendo implementados diversos direitos em seu
benefício, como o direito ao voto até a flexibilização do requisito da autorização marital
para que as mulheres ocupassem postos de trabalho. Na Constituição Federal do Brasil
de 1988, foi alcançado o ápice desta luta, quando fora implementado o inc. I no art. 5º,
que expôs a máxima de que todos são iguais perante a lei, retirando a diferença de
gênero homem e mulher. Mesmo após a promulgação da Constituição referida, a luta
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das mulheres não havia acabado, para isto foram criadas diversas normas de proteção
da mulher na sociedade, dentre elas a Lei Maria da Penha.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é um órgão criado em 1919 após a
primeira guerra mundial, no qual os países vencedores assinaram o Tratado de
Versalhes, na Conferência da Paz, buscando estabelecerem melhorias nas condições de
trabalho, e a conscientização da colocação dos direitos humanos no âmbito laboral para
que ocorra a verdadeira justiça social, pois sem esta não haveria a paz mundial.
Então, 1951, a Convenção Fundamental nº 100 da OIT, ratificada pelo Brasil em 25 de
Abril de 1957, promoveu a igualdade de vencimentos dos trabalhadores no exercício das
mesmas funções, independente da cor, do sexo ou da sua religião, ocasionando mais
uma vez às mulheres uma maior valorização e um ganho significativo na sociedade.
Na CF/88, mais precisamente no seu Art. 7º, inc. XXII, o legislador pátrio abordou a
questão da segurança e saúde do trabalhador no local de trabalho, como pode ser visto
abaixo:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;
O direito de o trabalhador perceber o adicional de insalubridade se encontra no Art. 195
da Consolidação das Leis Trabalhistas, no qual atribuiu esta atribuição ao Ministério do
Trabalho (MT), com base na perícia realizada pelos Médicos ou Engenheiros do Trabalho
pertencentes ao seu quadro, que possuem o encargo de avaliarem se algum ambiente
laboral possui ou não a insalubridade.
Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho,
far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.
O Ministério do Trabalho, para classificar um ambiente laboral de insalubre ou não,
utiliza-se da Norma Regulamentadora nº 15 ou NR-15, que define os procedimentos
obrigatórios a serem seguidos pelo empregador, com o objetivo da preservação da
saúde do empregado. Desde a entrada em vigor da Portaria nº 3.214, de 8 de Junho de
1978, estas Normas passaram a ser de cunho obrigatório para todas as empresas
constituídas no Brasil e que são regidas pela CLT.
O Art. 189 da CLT define o que são consideradas atividades ou operações insalubres,
como visto abaixo:
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Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
A Norma Regulamentadora Nº 15 possui diversos anexos que definem os limites de
tolerância em ambiente insalubre.
A depender do grau de insalubridade auferido no ambiente laboral, de acordo com a NR
Nº 15, o trabalhador terá três níveis de enquadramento do adicional, sendo o grau
máximo de 40% (quarenta por cento), o grau médio de 20% (vinte por cento) ou o grau
mínimo de 10% (dez por cento), que terão como base de cálculo o salário mínimo,
apesar da proibição deste indexador pela Súmula Vinculante Nº 04, continuando assim
o salário mínimo sendo usado como parâmetro para o pagamento deste adicional.
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem
de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por
decisão judicial. (Súmula Vinculante Nº 04).
Além disso, a NR 15 dispõe que eliminando o fator gerador do pagamento do adicional
de insalubridade, o empregador não será mais obrigado a fazer o pagamento deste
complemento salarial. A insalubridade é cessada quando o empregado utiliza algum
Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou literalmente o fator gerador deste
adicional é eliminado. ”A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a
cessação do pagamento do adicional respectivo. (Súmula15.4)
Com isso, no dia 11 de Maio de 2016, a Excelentíssima Senhora Dilma Rousself,
Presidenta da República Federativa do Brasil, sancionou a Lei nº 13.287, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do empregador afastar a trabalhadora de lugares insalubres,
enquanto ela estiver em período gestacional ou em lactação, acrescentando assim o Art.
394-A na CLT.
Art. 1o A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 394-A:
Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante será afastada,
enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades,
operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades
em local salubre.
Parágrafo único. (VETADO).
O parágrafo único do Art. 394-A da CLT foi vetado, que dizia o seguinte:
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Parágrafo único. Durante o afastamento temporário previsto no
caput, fica assegurado à empregada gestante ou lactante o
pagamento integral do salário que vinha percebendo, incluindo
o adicional de insalubridade.
Sendo este parágrafo único vetado, com a anuência do Ministério da Fazenda e das
Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos pelas seguintes
razões abaixo:
Razões do veto:
Ainda que meritório, o dispositivo apresenta ambiguidade que
poderia ter efeito contrário ao pretendido, prejudicial à
trabalhadora, na medida em que o tempo da lactação pode se
estender além do período de estabilidade no emprego após o
parto, e o custo adicional para o empregador poderia levá-lo à
decisão de desligar a trabalhadora após a estabilidade,
resultando em interpretação que redunde em eventual supressão
de direitos.
Referência: Mensagem nº 248, de 11 de maio de 2016, publicado
no DOU 11.05.2016
A estabilidade provisória da gestante é uma garantia contra a despedida injusta, desde
a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto, de acordo com o art. 10, inc. II,
alínea b do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/88.
Diante disso, percebe-se que este veto prejudicou deveras as gestantes, pois apesar da
norma ser explícita sobre o não pagamento do adicional de insalubridade quando
afastado ou eliminado o agente causador, as mulheres teriam uma perda salarial
justamente em um momento em que mais necessitam, além do que se torna um
desincentivo a estas mulheres a buscarem o seu direito à maternidade.
Além disso, o efeito no mercado de trabalho é direto, haja vista que existem empregos
que não comportam lugares insalubres, no qual empregadores não terão a opção de
remanejar a gestante, tendo que infringir a legislação trabalhista.
Logo, esta Lei que pretende punir os empregadores em razão deles não afastarem a
gestante do local insalubre, tendo consequentemente um efeito no mercado de
trabalho, fazendo com que a quantidade de mulheres seja cada vez mais preterida no
mercado de trabalho, pois elas tenderiam a causar um grande problema aos
empregadores.
Diante de tudo que foi exposto, do contexto histórico de luta das mulheres pela
igualdade de gênero, e também sobre a lei nº 13.287/16 promulgada recentemente
concedendo direitos às mulheres reafirmando as suas especificidades, não seria justo
que a gestante recebesse indenização a título de danos morais, mesmo na hipótese de
ter solicitando permanecer na atividade insalubre? Qual ou quais seriam os motivos
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reais que uma gestante quisesse permanecer em um ambiente que prejudique a sua
saúde e a do bebê?
O fim precípuo do adicional de insalubridade, sendo um direito fundamental insculpido
no art. 7º, inc. XXII, da CF/88, é compensar financeiramente o trabalhador decorrente
do seu detrimento à exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos à saúde
humana, sendo por este motivo que este adicional é suspenso com o afastamento de
todos os agentes acima referidos.
Conforme tudo o que foi dito, em 03 de fevereiro de 2017, no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) da 18º Região, do Estado de Goiás, o Desembargador Welington Luis
Peixoto, magistrado da Quarta Turma do egrégio TRT referido, foi relator do Recurso
Ordinário-0011360-77.2016.5.18.0281, que tinha como litigantes a reclamante Nathalia
Castro de Sousa Rodrigues e como reclamada a Indústria e Comércio de Carnes e
Derivados Boi Brasil LTDA. A reclamante ajuizou a ação trabalhista em desfavor da
reclamada requerendo diversas parcelas trabalhistas, dentre elas o pagamento de
indenização por danos morais decorrente da sua manutenção em local insalubre,
mesmo o novo Art. 394-A da CLT manifestar pela recolocação das gestantes em local
salubre, sendo esta norma o fundamento atual utilizado pelos magistrados para a
concessão da indenização supracitada.
No caso em tela, o Desembargador Welington Luis Peixoto não concedeu a indenização
por danos morais à reclamada, haja vista que foi lhe ofertado pela reclamada a mudança
de função, mas a reclamante insistiu a sua permanência no local de trabalho insalubre.
É incontroverso nos autos que a reclamante trabalhava em ambiente insalubre, o que
foi reconhecido pela ré, inclusive com a juntada aos autos dos contracheques (Id Num.
794eac4), em que consta o pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo,
durante todo o pacto laboral. A controvérsia, no presente caso, versa basicamente a
respeito da mudança ou não de função da reclamante, após ter o médico emitido o
laudo de ID Num. d19bd01, bem como se houve perseguições no ambiente de trabalho,
tratando a empregada com rigor excessivo. (Recurso Ordinário-001136077.2016.5.18.0281)
Destaca-se do trecho acima retirado do Acórdão, que o fato da reclamante estar
laborando em ambiente insalubre é incontroverso, pois inclusive a reclamada estava lhe
pagando o adicional de insalubridade, sendo apenas controverso se lhe foi ofertada a
mudança ou não do local de trabalho da reclamante após a apresentação do laudo
médico que relatava o período gestacional da empregada.
A exegese do Art. 394-A implica na interpretação que a reclamada, toda vez que estiver
com uma empregada gestante laborando em atividade insalubre, deverá afastá-la deste
ambiente, podendo inclusive ser sancionado pelo Ministério do Trabalho, caso este
órgão venha a flagrar esta irregularidade em uma de suas fiscalizações, como
demonstrado nos art. 156 e 201 da CLT descritos abaixo:
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Art. 156 - Compete especialmente às Delegacias Regionais do
Trabalho, nos limites de sua jurisdição:
I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de
segurança e medicina do trabalho;
III - impor as penalidades cabíveis por descumprimento das
normas constantes deste Capítulo, nos termos do art. 201.
Art. 201 - As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à
medicina do trabalho serão punidas com multa de 3 (três) a 30
(trinta) vezes o valor de referência previsto no artigo 2º,
parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as
concernentes à segurança do trabalho com multa de 5 (cinco) a
50 (cinqüenta) vezes o mesmo valor.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou
resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com
o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor
máximo.
Portanto, percebe-se no caso em tela que a reclamada não tinha escolha, pois deveria
recolocar a reclamante no ambiente laboral salubre e a vontade da empregada gestante
não seria fator determinante para a permanência no ambiente laboral, pois rege no
Direito do Trabalho o Princípio da Indisponibilidade de Direitos, na qual não caberia à
reclamante dispor do seu direito a um ambiente laboral que preservasse a sua saúde e
a do seu bebê, sendo uma atitude equivocada do empregador e do judiciário
entenderem que a livre disposição dos atos da reclamante, neste caso estando em uma
situação vulnerável, já seria o suficiente de isentar a reclamada da responsabilidade em
manter a empregada gestante em um ambiente prejudicial a sua saúde.
O Princípio da Indisponibilidade dos direitos ou da irrenunciabilidade de direitos baseiase no mandamento nuclear protetivo segundo o qual não é dado ao empregado dispor
(renunciar ou transacionar) de direito trabalhista, sendo, por conta disso, nulo qualquer
ato jurídico praticado contra essa disposição. (MARTINEZ, 2014, p. 112)
Portanto, o advogado da reclamada defende veementemente que a reclamante violou
o art. 394-A da CLT, sendo esta a medida mais justa e adequada a este caso concreto,
não sendo razoável que o empregador deixasse a reclamante sofrer as conseqüências
da insalubridade por estar coadunando com a liberalidade de uma empregada gestante
vulnerável, como demonstrado no trecho da defesa no Acórdão abaixo:
Diz que, diante da comprovação da gestação, seria necessária a imediata transferência
do posto de trabalho e que a alegação de que houve negativa sua é absurda. Questiona
a ausência de advertência em decorrência da suposta negativa de transferência.
Como visto, o precedente aqui analisado, que foi emanado da sentença da Exma. Juíza
Patrícia Caroline Silva Abrão, em exercício na Vara de Trabalho de Inhumas e coadunado
pela decisão do desembargador supracitado do TRT da 18ª região, não se coaduna com
o novo art. 394-A da CLT, pois não cumpre com os objetivos claros da norma de proteger
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a empregada gestante e o seu bebê, além de deixar de punir o reclamado pela exposição
indevida da reclamante, na qual foi denegrida moralmente no seu ambiente de trabalho.
Nessa ordem de idéias, a Lei nº 9.029/95 proibiu, no art. 1º, a adoção de qualquer
prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou para
a sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar
ou idade. (MARTINEZ, 2014, p. 704)
Logo, como foi discutido em alguns trechos atrás neste artigo, esta lei 13.287/16 ainda
deverá ser melhor debatida, tanto nos ramos acadêmicos quanto nos Tribunais, pois
teríamos um efeito oposto do qual foi pretendido, que é a proteção da empregada
gestante dentro do seu ambiente de trabalho.
A Lei 13.287/16 sem dúvidas torna a contratação da mulher um fator problemático e
oneroso, pois a perspectiva de gravidez da mulher e consequentemente o seu
afastamento do local de trabalho, especificamente se for o insalubre, torna a gestão do
empregador mais difícil, onde o equacionamento deste problema nem sempre leva a
uma solução mais adequada, como a decisão ou não de manter a empregada gestante
em local que afete a sua saúde; em que local este empregador deverá remanejar a
gestante; quem este empregador colocará no local, a fim de que os serviços não parem.
Sendo assim, obedece-se a uma lógica de uma sociedade machista, na qual há divisões
de tarefas, onde a dar mulher seria somente as tarefas cotidianas dos lares, enquanto
os homens detém a responsabilidade de suprirem as demandas das suas casas com o
labor.
Dentre as medidas proibitivas da lei 9.029/95, o art. 2º versa sobre a proibição da
submissão da mulher, antes de contratá-la, a exames adimensionais como o estado de
gravidez.
Criminalização da exigência e teste, exame, perícia, laudo,
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à
esterilização ou a estado de gravidez (MARTINEZ, 2014, p. 704)
Outra norma importantíssima que busca diminuir a opressão que as mulheres sofrem
no ambiente de trabalho, é com certeza, o Art 373-A, II, da CLT, na qual pretende
garantir os direitos à uma maternidade segura, sem as opressões do empregador,
garantindo assim o exercício livre e desembaraçado do trabalho feminino.
Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir
as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de
trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos
trabalhistas, é vedado:
II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do
trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado
de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e
publicamente incompatível;
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Esta questão da dispensa do trabalho em razão do sexo, principalmente no caso em tela,
onde mulheres lutam para defenderem os seus direitos no ambiente laboral,
principalmente um período gestacional seguro e longe das arbitrariedades perpetradas
pelos empregadores, tudo isso levam as diversas mulheres a promoverem a rescisão
indireta, aquela pedida pela reclamante devido aos abusos dos reclamados, fato este
também notado no processo supra analisado.
Art. 483 CLT- O empregado poderá considerar rescindido o
contrato e pleitear a devida indenização quando:
a)forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por
lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
c) correr perigo manifesto de mal considerável;
Deveras importante na temática é a questão da rescisão indireta decorrido de faltas do
empregador para com o reclamante, pois o fato da na observação da Lei nº 13.287/16
do afastamento da empregada gestante do local de trabalho insalubre deverá gerar uma
rescisão do contrato de trabalho, tendo o empregador que realizar o pagamento de
todas as parcelas salariais a título de indenização pela sua falta cometida no ambiente
laboral. Logo, como não haver o reconhecimento dos danos morais, mesmo a
empregada gestante solicitando a sua permanência no local de trabalho insalubre, se
para parcelas trabalhistas ele foi considerado culpado.

CULPA DO EMPREGADOR
O contrato é dissolvido por culpa ou por justa causa do empregador quando ele, no seu
exercício de poder diretivo ou em atividades correlatas, viola um ou alguns deveres de
conduta resultantes daquilo que foi estipulado, notadamente quando aferido de acordo
com o princípio da boa-fé. (MARTINEZ, 2014, p.629)
Enquanto a responsabilidade civil, em geral se fundamenta na prática de um ilícito, na
responsabilidade por danos ao meio ambiente tanto faz se o ato é lícito ou ilícito, legal
ou ilegal; o que importa é a existência de um ato danoso para que o seu causado arque
com os prejuízos decorrentes, respondendo independentemente de culpa ou da
intenção de causar prejuízo ao ambiente. (MELO, 2010, P. 267)
Tendo em vista a decisão prolatada no Recurso Ordinário-0011360-77.2016.5.18.0281,
sendo improcedente o pedido da reclamante por danos morais, com o argumento dela
ter solicitado ficar em local insalubre, na qual esta decisão foi equivocada, conforme a
citação acima, pois independente do ato praticado pelo empregador, se ele causou
algum tipo de prejuízo à reclamante, ele terá que indenizá-la, considerando que ele
praticou uma omissão legal em ter permitido que a empregada gestante trabalhasse em
ambiente insalubre, mesmo de livre e espontânea vontade.
Já no tocante à responsabilidade pelos danos à saúde do trabalhador, a regra é a
impossibilidade de reparação do dano, mediante retorno ao status quo ante,
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substituindo-se esta por indenizações por danos material, moral e/ou estético,
conforme o caso. (MELO, 2010, P. 269)
Como demonstrado na citação acima, o prejuízo à saúde de qualquer trabalhador, a
depender do grau, poderá ser irreversível, sendo devido a indenização por dano moral
com o fito de reparar a dor e o constrangimento sofrido pela reclamante.
A natureza do dano moral recebido pela empregada doméstica tem o escopo tanto de
ser uma punição para o empregador infrator, bem como tentar acalmar o sentimento
de revanchismo do reclamante.
Como o dano moral é um dano imaterial, logo a questão de prova ficará restrita aos atos
do ofensor que causaram lesão à vítima. Logo, doutrinadores como Raimundo Simão de
Melo defendem que o o dano moral é in re ipsa, que deriva do próprio ato ofensivo.
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DO DANO MORAL.
A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a
responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se
por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação,
não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes
os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil –
nexo de causalidade e culpa (REsp. n. 23.575-DF, 4ª Turma,
Relator Ministro César Asfor Rocha, RSTJ 98/270).
Percebe-se claramente no caso em tela que existe o nexo de causalidade entre a
omissão do empregador, expondo a reclamante ao ambiente insalubre, e o pagamento
do adicional respectivo, sendo automaticamente isto um fato gerado de dano moral.
É perceptível que as empresas preferem fazer o pagamento de adicionais de
insalubridade e até mesmo da periculosidade, pois a adoção de medidas preventivas ou
até mesmo de eliminação do agente nocivo à saúde poderá lhe ser mais oneroso.
O empregador ainda está sujeito à Responsabilidade Penal, em virtude do não
cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, expondo o trabalhador a
acidentes de trabalho e debilitações da saúde.
A Lei nº 8.213/91, no art. 19, §2, considera como contravenção penal, punível com
multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
(MELO, 2010, P. 229)

CONCLUSÃO
Diante do exposto, é perceptível que o direito laboral ainda tem muito no que avançar
na proteção do trabalhador, ainda mais na implementação de alguns princípios
constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana. As mulheres, ao longo dos
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anos, vêm cada vez mais conseguindo o seu espaço no mercado de trabalho, além de
conseguirem demonstrar ter a capacidade de exercerem os mesmos ofícios dos homens.
O pagamento do dano moral não deve ser banalizado, que é um tipo de indenização
ofertada à vítima pelo ilícito cometido pelo empregador. Sendo assim, não será qualquer
tipo de dano à vítima no ambiente laboral que deverá ser indenizado, apesar de que, no
caso analisado, trata-se de uma trabalhadora em uma situação de vulnerabilidade, na
qual foi extremamente constrangida, seja pela legislação, ou até mesmo pelo legislador
a renunciar aos seus direitos.
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A PROTEÇÃO GARANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 AO DIREITO DO TRABALHO E A AMEAÇA DA SUA
MANUTENÇÃO PELA REFORMA TRABALHISTA: UMA
ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DA LEI 13.467/2017 NOS
DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS
Larissa De Oliveira Militão
RESUMO
O presente artigo tem como escopo discutir a proteção conferida pela Constituição de 1988 aos
trabalhadores brasileiros, através dos direitos sociais, e, principalmente, relacioná-la com a fase atual da
legislação trabalhista, no cenário pós-reforma. O foco da discussão será referente às
inconstitucionalidades que carregam as principais alterações normativas, sendo necessária, para isso,
uma abordagem dessas garantias constitucionais, bem como dos motivos pelos quais a Lei 13.467/2017
foi tramitada tão celeremente.
Palavras-chave: Constituição Federal. Reforma Trabalhista.

1 INTRODUÇÃO
É sabido que a Reforma Trabalhista fomentou uma série de debates acerca da sua
constitucionalidade, haja vista a substancial transformação de inúmeros institutos do
Direito do Trabalho, tais quais honorários advocatícios e periciais, gratuidade de justiça,
liquidação de pedidos na formulação da Exordial, prevalência da negociação coletiva
sobre o legislado, etc. Todos eles sempre tiveram uma regulamentação particular na
justiça laboral e, à medida que a proteção ao trabalhador, constitucionalmente prevista,
foi sendo efetivada pelos magistrados, a classe patronal se movimentou para que
determinadas garantias fossem mitigadas e/ou relativizadas.
O presente artigo tem como escopo discutir a proteção conferida pela Constituição de
1988 aos trabalhadores brasileiros, através dos direitos sociais, e, principalmente,
relacioná-la com a fase atual da legislação trabalhista, no cenário pós-reforma. O foco
da discussão será referente às inconstitucionalidades que carregam as principais
alterações normativas, sendo necessária, para isso, uma abordagem dessas garantias
constitucionais, bem como dos motivos pelos quais a Lei 13.467/2017 foi tramitada tão
celeremente.
Cumpre salientar que a supremacia da Carta Magna é indiscutível, de modo que se faz
imprescindível efetivá-la através dos controles de constitucionalidade, permitindo que
a classe hipossuficiente da relação jurídica trabalhista seja devidamente protegida e
tenha respeitado os seus direitos básicos conquistados.
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2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS COM A CARTA
MAGNA DE 1988
A Constituição de 1988 teve como arcabouço histórico um cenário político altamente
complexo, decorrente de uma ditadura militar que precisou de quase 25 anos para
findar-se por completo. Esse desfecho definitivo se deu justamente com a promulgação
da nossa atual Carta Magna, que carregou consigo, desde sua elaboração, uma alta
expectativa relacionada à concretização de direitos e, consequentemente, à mudança
paradigmática no ordenamento jurídico e na sociedade civil. Um espectro dessa
transformação foi alusivo às relações de trabalho.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) vige no Brasil desde 1943. Resguardado seu
devido mérito durante todos os anos subsequentes, a verdadeira revolução do Direito
do Trabalho se verificou a partir da publicação da Constituição Federal de 1988. Com
ela, o trabalho foi instituído como um dos fundamentos da República brasileira e
inúmeros direitos provenientes deste foram consagrados, como o seguro desemprego,
adicional de 50% sobre a hora extraordinária de labor, a multa de 40% sobre o FGTS em
caso de dispensa sem justa causa, dentre outros. Na mesma senda, relevância ainda
maior diz respeito às orientações principiológicas constitucionais do trabalho.
A despeito desses direitos sociais do trabalho vislumbrados na Constituição, chama-se
atenção para o princípio da proteção do trabalhador. Ele norteia o Direito do Trabalho
como um todo, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica (o empregado)
face a altivez do empregador. A preocupação do constituinte com isso é demonstrada
na Constituição de 1988 a partir do deslocamento dos direitos trabalhistas para o
capítulo dos “Direitos Sociais”, quando antes pertenciam ao capítulo “Da Ordem
Econômica e Social”. Tendo essas novidades sido inseridas no bojo dos Direitos e
Garantias Fundamentais, consequentemente são tidas como cláusulas pétreas, apenas
podendo ser ampliadas, mas jamais supridas.
Partindo dessa ideia, fica mais clara a necessidade de igualdade nas relações de
trabalho, garantida constitucionalmente, razão pela qual se percebe essa proteção ao
trabalhador em relação ao empregador e a isonomia entre os empregados urbanos e os
rurais, avulsos e domésticos, prevista nos arts. 7º, caput, XXXIV e parágrafo único (este
último alterado pela EC 66/2012), respectivamente. Também se deve reprimir qualquer
distinção de gêneros, idade, cor, estado civil.
Outros temas salutares foram dispostos no capítulo de Direitos Sociais da Constituição,
tais quais a vedação ao trabalho infantil, à exceção do menor aprendiz, o zelo pelas
entidades sindicais e representação do empregado pelas mesmas, a negociação coletiva,
bem como o direito de greve.

3 DA ANTIGA TENTATIVA DE RELATIVIZAÇÃO E SUPRESSÃO DE DIREITOS
TRABALHISTAS PELA CLASSE PATRONAL E A CONTROVERSA CELERIDADE E
EFETIVIDADE NA TRAMITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017
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Todas essas diretrizes esculpidas na Carta Magna brasileira evidenciam a
responsabilidade do constituinte de garantir um patamar mínimo de proteção aos
trabalhadores nas relações jurídicas de trabalho vinculadas ao direito brasileiro. Desde
muito antes os empregados já eram tapeados em virtude de sua fragilidade frente aos
seus patrões. Com a CF/88, mostra-se que não mais se concebe a realização de qualquer
trabalho como lícito. Essa elevação do patamar do direito do trabalho ao status
constitucional garantiu que fossem cumpridas à rigor não apenas as disposições
contidas na Constituição, como também reforçou todas as previsões celetistas. O efeito
disso foi a redução de lucros exorbitantes que eram auferidos pelos empregadores como
resultado dessa imposição de condições exploratórias antes da promulgação da CF/88.
Tal realidade não agradou à classe patronal, e, desde então, é possível perceber a
movimentação nos bastidores do ordenamento jurídico para que a proteção do direito
trabalhista ostentada na Constituição Federal fosse ao menos relativizada. A primeira
tentativa se deu com a revisão constitucional, prevista na própria Carta Magna, art. 3º
do ADCT, mas que não alcançou o fim pretendido.
Relembre-se que a Consolidação das Leis do Trabalho foi publicada em 1943 e por isso,
com o passar dos anos, fomentou-se um discurso quanto à defasagem das normas que
vigoravam no ordenamento, à parcialidade da Justiça do Trabalho e insegurança jurídica
e à necessária modernização da legislação trabalhista. Este último estava diretamente
relacionado à constância nas discussões sobre a atualização dos direitos do trabalho é a
premência de geração de empregos, que seria incentivada com uma novação legislativa
trabalhista.
Diante desse quadro que o projeto de lei da Reforma Trabalhista foi apresentado em
2016 e publicado em 2017. Apesar de o processo legislativo de edição de normas ser
sabidamente moroso, um projeto dessa magnitude, que afeta diretamente direitos
sociais, teve uma tramitação exageradamente célere, com pouquíssimo tempo de
debates e discussões.
Outrossim, a exposição de motivos trazida no bojo da Reforma é, em tese,
absolutamente convincente, sendo eles “aprimorar as relações de trabalho no Brasil
[...], atualizar os mecanismos de combate à informalidade da mão-de-obra no país,
regulamentar o art. 11 da Constituição Federal [...], e atualizar a Lei 6.019, de 1974, que
trata do trabalho temporário” (BRASIL, 2016) 8. É preciso observar, contudo, que os
motivos se tratam de verdadeiros topoi, com uma margem de interpretação extensa
para qualquer posicionamento jurídico, tornando-os totalmente atacáveis e reforçando
a fragilidade dos mesmos.
De acordo com BIAVASCHI (2017)9, desembargadora aposentada do TRT4, doutora e pós
doutora em Economia Social do Trabalho pela Unicamp, os argumentos em que a

BRASIL. Projeto de Lei nº 6.787, de 2016.
9 Biavaschi, M. B. (2017). A falácia da Reforma Trabalhista em andamento: propostas que retiram
direitos e não criam empregos. NoMérito, 4-10.
8
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Reforma Trabalhista tenta se basear tratam-se, em verdade, de falácias. Entende a
autora que a todo momento colocar o direito do trabalho como o causador do
desemprego existente no Brasil, de modo a sugerir que conquistas importantíssimas
estampadas na Constituição de 1988 desestimulem a contratação de novos
funcionários, quando, em verdade, a criação de empregos estaria ligada principalmente
à política econômica adotada no país. Outro equívoco para ela estaria relacionado à
modernização da legislação. Isso porque a CLT já sofreu modificações significativas a fim
de adequar-se à realidade atual, sempre passando pelo crivo da Constituição. Por fim,
defende também que a insegurança jurídica alegada se assemelha ao interesse das
empresas de ter liberdade para fazer o que quer, deixando o trabalhador em situação
de instabilidade.
Ressalte-se que apesar de a Lei 13.467/2017 já estar em vigor desde novembro do
mencionado ano, há um desalinho de entendimentos quanto ao cenário pré e,
principalmente, pós Reforma Trabalhista, haja vista a furor que as medidas adotadas
causaram na doutrina e jurisprudência, no que diz respeito às garantias constitucionais
e a tentativa de sua mitigação e/ou relativização.

4 AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA REFORMA TRABALHISTA E A
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DE 1988
No que tange às alterações introduzidas pela Reforma Trabalhista, mostra-se
clarividente no ordenamento jurídico brasileiro uma disparidade de pensamentos na
doutrina e jurisprudência. Há uma posição razoavelmente grande que entende ter sido
a nova lei ensejadora de inúmeras violações constitucionais e que, portanto, precisa ser
submetida ao controle de constitucionalidade, seja ele feito de modo concentrado pelo
Supremo Tribunal Federal, ou concretamente, pelos juízes e tribunais.
Fixar um ponto mais gravoso da alteração normativa é bastante complexo, uma vez que
a Lei 13.467/2017 é um compilado de inúmeras afrontas à Constituição Federal. Isso
porque, como dito, os direitos sociais previstos no art. 70 da CF/88 constituem cláusulas
pétreas, que não podem ser abolidos ou reduzidos por Emenda Constitucional, quiçá Lei
Infraconstitucional. Nesse sentido, o pensamento de Xisto Tiago de Medeiros Neto
(2004, p. 79-87), é de que “os direitos sociais, em toda a sua extensão, abrangendo,
inclusive, os direitos dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal), constituem
cláusula pétrea constitucional, não podendo ser atingidos pelo poder reformador
derivado no sentido de sua alteração prejudicial ou extinção” 10. O ilustre doutrinador
José Afonso da Silva (2009)11 ensina ainda que é desnecessário que a mudança seja

10

Neto, X. T. (2004). Os Direitos Sociais e sua concepção como cláusula pétrea constitucional.
Revista do Ministério Público do Trabalho, 79-87.
11 Silva, J. A. (2009). Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros
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explicitamente violadora para ser vedada, bastando que se encaminhe ou tenda a abolir
um dos elementos conceituais protegidos pela Constituição.
Como se não bastasse, a supressão de direitos trabalhistas esbarra em outro pilar
constitucional, o princípio da vedação ao retrocesso de avanços sociais. A nossa Carta
Superior preceitua em seu artigo 60, § 4º, que “não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir, entre outros, ‘os direitos e garantias
individuais’” (BRASIL, 1988) 12.
Sendo assim, o presente artigo se propõe a discutir mais detalhadamente a justiça
gratuita e o pagamento de honorários sucumbenciais com a Reforma Trabalhista,
relacionados à isonomia e ao acesso à justiça, claramente violadores e com as maiores
consequências àqueles que deveriam ser protegidos: os obreiros.
4.1 A JUSTIÇA GRATUITA E O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM A
REFORMA TRABALHISTA E AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA E À ISONOMIA
Certamente o binômio justiça gratuita e honorários de sucumbência figura como uma
das alterações celetistas mais polêmicas dentre aquelas tramitadas pela Reforma
Trabalhista, haja vista que a essa segunda parcela não incidia na Justiça do Trabalho até
a vigência da Lei 13.467/2017 e a primeira foi totalmente transmudada pela norma.
Salutar se torna a análise dos dispositivos correlacionados atualizados:
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia,
ainda que beneficiária da justiça gratuita.
§1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá
respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior
da Justiça do Trabalho.
§2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais.
§3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para
realização de perícias.
§4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita
não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a
despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União
responderá pelo encargo.
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria,
serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o
mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por
cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do

12

BRASIL. Constituição Federal, de 1988.
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proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
§1º Os honorários são devidos também nas ações contra a
Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou
substituída pelo sindicato de sua categoria.
§2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: I - o grau de zelo
do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza
e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.
§3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará
honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação
entre os honorários.
§4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não
tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos
capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindose, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.
(BRASIL. Lei 13.467 de 2017).
J. J. GOMES CANOTILHO (2003)13 entende que o direito de acesso aos tribunais já foi
tido como princípio estruturante do estado de direito. Inclusive ele é reconhecido
internacionalmente como direito humano, previsto nos artigos 8 e 10 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem (DUDH), no artigo 14 (item 1) do Pacto Internacional
Sobre Direitos Civis e Políticos (PISDCP), e no artigo 8 (item 1) da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Percebe-se da leitura dos artigos supracitados a inserção de dispositivos pela Reforma
que relacionam a concessão da justiça gratuita, honorários de sucumbência e despesas
processuais, ainda que o vencido seja beneficiário dessa assistência. A Constituição
Federal prevê em seu art. 5º, inciso XXXV e LXXIV que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, e que qualquer cidadão tem assegurado o amplo acesso
à jurisdição, balizando-se no direito à assistência jurídica integral aos que dela
precisarem.

13

CANOTILHO, J. J. GOMES. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 491.
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A isonomia material prevista constitucionalmente se desdobra, de modo que a
mesma se fraciona em subprincípios, tais quais o da proteção ao trabalhador, condição
mais benéfica, norma mais favorável, etc. Isso porque seria impossível instituir uma
igualdade entre as partes da relação jurídica trabalhista, que são nitidamente desiguais,
uma vez que um lado é o total detentor dos meios de produção e de outro apenas o
trabalhador, com força de trabalho, que muitas vezes acaba se submetendo à situações
adversas por falta de escolha. A Constituição prevê que o litigante carente de recursos
financeiros tem direito à assistência judicial e gratuita. Não há brechas para relativização
do termo “integral” e “gratuita”, previstas no art. 5º, LXXIV da CF/88.
A Lei 13.467/2017 determina que tem direito à gratuidade judiciária na Justiça
do Trabalho aquele que recebe salário de até 40% do teto de benefícios da Previdência
Social ou aquele que recebendo mais que isso conseguir demonstrar situação
econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo próprio e da sua família.
Levando em conta justamente esse sentido de prejuízo familiar, há confronto direto com
a nossa Carta Magna, bem como com a própria orientação da norma, qual seja: proteger
o hipossuficiente pela gratuidade. Desta forma, não parece coerente e constitucional
elaboração de norma como a de sequestro de créditos de outros processos, mesmo que
não seja afastada a condição de pobreza do trabalhador sucumbente.
Isso porque a concessão da Justiça Gratuita implica em reconhecer que o beneficiário
não tem condição de litigar sem prejuízo do sustento da sua família, pensamento
alicerçado não somente nos princípios constitucionais já mencionados, como também
no do mínimo material necessário para proteção da dignidade humana. É totalmente
violador que créditos trabalhistas de beneficiários da justiça gratuita se sujeitem ao
pagamento de despesas e custas processuais, salvo, obviamente, se demonstrado de
forma cabal que sua condição se modificou
Esse eventual sequestro de créditos se dá pelo deferimento em juízo do pagamento
pelo reclamante de despesas, honorários advocatícios e periciais de sucumbência e o
mesmo não o faz. Tais parcelas nunca foram cobradas ao trabalhador hipossuficiente e
hoje, com a Reforma, fazem-se obstáculo real para ter concretizado seu direito à justiça,
uma vez que se trata de um valor a ser pago caso não tenha aquele direito reconhecido,
que o obreiro normalmente não dispõe.
Importante aqui chamar atenção que processos judiciais são sempre sujeitos a riscos,
haja vista que os meios comprobatórios podem ser muito mais acessíveis e fáceis ao
empregador. Exemplo é a realização de perícias, em que, na maior parte dos casos, a
empresa conta com um excelente corpo de acompanhantes técnicos, ao contrário do
empregado.
Em suma, impor essa maior restrição à gratuidade judiciária na Justiça especializada do
Trabalho desequilibra a paridade de armas conferida pela Constituição (em nome da
isonomia material) ao hipossuficiente trabalhista, que apenas dessa forma consegue ter
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chances maiores 14 de ter satisfeito seu direito. Via de regra, os trabalhadores buscam
satisfazer prestações indispensáveis à sua sobrevivência e se veem agora frente a frente
com uma série de formalidades inconstitucionais, pois incompatíveis com o Direito do
Trabalho.
Embasando essa ideia, o ilustríssimo Ministro e Doutrinador Maurício Godinho Delgado
(2017)15 entende que essa medida acaba assumindo um caráter restritivo absoluto ou
quase absoluto, mostrando-se flagrantemente desrespeitados os comandos dos incisos
XXXV e LLXXIV da Constituição. Para o autor, a combinação dos artigos supracitados
pode inviabilizar por completo o direito à justiça gratuita e, consequentemente, o acesso
à justiça pelo trabalhador, por conta dos riscos financeiros que passam a envolver o
processo trabalhista, principalmente para aquele com pouca ou nenhuma riqueza.
Cabe chamar atenção ainda que na Justiça do Trabalho todos esses motivos se
potencializam, uma vez que o trabalhador sequer dispõe de assistência gratuita
prestada regularmente pela Defensoria Pública, pois o órgão não direciona sua atuação
ordinária para demandas trabalhistas. Por conta disso, ou os empregados ficam
submetidos à assistência atribuída aos sindicatos, onde houver e se houver, ou escolhem
se valer de um advogado particular, já tendo que desembolsar o pagamento de
honorários contratuais.
Nesse escopo, tudo parece indicar a afronta às garantias constitucionais mencionadas
ao longo desse estudo, de modo que se faz imprescindível a sensibilidade do Judiciário
Trabalhista e o controle de constitucionalidade pelos Tribunais, adotando um
posicionamento que possa proteger os trabalhadores dos novos comandos
incompatíveis com a Constituição.

5 O CENÁRIO JURÍDICO TRABALHISTA PÓS-REFORMA E PROGNÓSTICOS
A Reforma Trabalhista vige no Brasil desde novembro de 2017 e já é possível sentir as
repercussões negativas trazidas pela mesma. Claramente esta foi uma manobra a fim
de tentar suprimir ou ao menos relativizar direitos laborais, incorrendo, como exposto
ao longo desse artigo, em inúmeras inconstitucionalidades. Manoel Jorge e Silva Neto
(2018)16, subprocurador geral do trabalho e também constitucionalista, posicionou-se
de forma bastante contundente a respeito desse assunto, dizendo claramente que a Lei
13.467/2017 se trata de uma norma jurídica absurdamente inconstitucional, em

14 Apesar de a Justiça do Trabalho conseguir realizar uma fase de conhecimento buscando a
efetivação do crédito trabalhista, quando existente, tem uma enorme dificuldade de efetivar
essa sentença que foi transitada em julgado, uma vez que as empresas tentam a todo custo
burlar a execução trabalhista. Em um grande número de processos se verifica o famoso “ganha,
mas não leva”.
15 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil:
com comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 326 e 329.
16 Reforma Trabalhista na Visão de Procuradores do Trabalho. (2018). Salvador: Juspodivm.
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múltiplos aspectos, que provavelmente ostenta todas as
inconstitucionalidade referidas pela doutrina nacional e estrangeira.

formas

de

Há julgamentos de ADINs pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
como a questão da contribuição sindical, da gratuidade de justiça, trabalho
intermitente, depósito recursal, danos morais, etc. Também em decorrência do furor
que a nova legislação gerou na sociedade civil e na própria comunidade jurídica, a
instabilidade que se verifica atualmente é absurda, com advogados aguardando o
posicionamento dos juízes e estes, por sua vez, dos tribunais.
O que se percebe, de início, é a redução brusca no número de ações ajuizadas na Justiça
do Trabalho. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(ANAMATRA) divulgou recentemente uma reportagem17 demonstrando que o
ajuizamento de reclamações trabalhistas reduziu quase 90%.
Também se verifica uma precarização das negociais sindicais, ao contrário do que tanto
se propagou, bem como um aumento na taxa de desemprego no país. Segundo
informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), após a
vigência da Reforma Trabalhista houve uma queda acentuada no número de empregos
formais. No mês subsequente, o saldo de empregados foi o pior do ano. De acordo com
o IBGE18, o índice de desemprego no Brasil subiu, em janeiro, para 12,2%. No trimestre
anterior à reforma trabalhista a taxa era de 11,8%. A taxa de desocupação do trimestre
encerrado em março de 2018 chegou a 13,1%.
O prognóstico quanto ao cenário jurídico trabalhista pós-reforma não é promissor,
principalmente pelo fato de que a norma ainda está numa fase transitória, com muitos
dispositivos carentes de correta regulamentação. Tentou-se amenizar os problemas
com a Medida Provisória 808, mas que já decaiu e não mais orienta os temas abordados,
causando uma enorme insegurança jurídica sobre o lapso tempo em que estava em
vigor.

6 CONCLUSÃO
Incontestavelmente, os direitos trabalhistas estão inseridos no rol de direitos sociais
constitucionalmente protegidos. Por consequência, são protegidos pelo instituto da
imutabilidade prejudicial, podendo apenas serem ampliados, mas jamais suprimidos. A
Reforma Trabalhista, contudo, parece não ter observado tal disposição, uma vez que

ANAMATRA. Total de ações trabalhistas cai mais de 90%. Disponível em:
<https://www.anamatra.org.br/imprensa/anamatra-na-midia/25913-total-de-acoes-trabalhistascai-mais-de-90>. Acesso em: 12 de julho de 2018, 20:59.
18 IBGE. Desemprego volta a crescer no primeiro trimestre de 2018. Disponível em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/20995desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018.html>.
Acesso em: 12 de julho de 2018, 21:14.
17

Página 124

normatizou uma série de dispositivos que afrontam diretamente inúmeros direitos no
âmbito do direito do trabalho, que eram assentados não apenas na nossa Carta Magna,
como também na própria legislação infraconstitucional e jurisprudência.
Tal alteração fomenta o início de um momento de insegurança jurídica e desincentivo
aos trabalhadores à busca de ter garantido seus direitos. Pilares basilares da
Constituição devem ser mantidos, como o amplo acesso à justiça e a gratuidade da
mesma àqueles que necessitarem. O cenário pós-reforma encontra-se totalmente
desestimulante e pouco promissor, com elevação dos índices de desemprego e queda
radical do número de ações ajuizadas perante Justiça do Trabalho.
Nesse escopo, a atuação e sensibilidade dos julgadores se tornam imprescindíveis nesse
momento, de modo que possam realizar o controle de constitucionalidade dessas
normas, seja ele feito através do controle abstrato ou concentrado, possibilitando que
a proteção do hipossuficiente continue sendo de fato efetivada.
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EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS:
JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
Larissa Almeida Silva19
RESUMO
O presente artigo se propõe a analisar, mesmo que sucintamente, a efetivação dos direitos fundamentais
sociais, com o enfoque no direito à saúde, com vistas a evidenciar o fenômeno da judicialização. Nesse
sentido, serão ressaltados posicionamentos doutrinários e jurisprudências acerca da temática, com a
finalidade de elucidar o posicionamento adotado no ordenamento pátrio, destacando, ainda, a
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, sem a pretensão de esgotar a questão.
Palavras-chave: Direitos sociais. Direito à saúde. Efetivação. Judicialização.

INTRODUÇÃO
Com a redemocratização do Brasil, após um período ditatorial e, consequentemente, de
supressão de direitos, a Carta Magna de 1988 evidencia a nova ordem constitucional
vigente, esta visa coibir o arbítrio Estatal, além de prevê um rol extenso de garantias e
direitos fundamentais.
Para CANOTILHO (1997), “a Constituição é a ordenação sistemática e racional da
comunidade política, através de um documento escrito no qual se declaram as
liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político.” 20 Dessa maneira, é a
pedra basilar de um Estado Democrático de Direito.
O viés social é elemento preponderante na Lei Maior. Assim, o constituinte originário
estabeleceu como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: Constituir
uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação21. Por conseguinte, torna-se evidente que para alcançar esses
objetivos é necessário a concretização de direitos sociais, uma vez que são instrumentos
de promoção da equidade proporcionando a mudança social que se deseja.
A atuação do Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, deve buscar
materializar o texto constitucional. Além disso, deve refletir os anseios da sociedade

20

19 Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra:
Editora Almedina, 1997. p. 52.
21 Art. 3º da Constituição Federal de 1988.
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brasileira, pois “de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta à
realidade, aos fatores reais e efetivos do poder" 22 (LASSALE 2002).
Contudo, na prática, a população brasileira sofre para ter acesso aos direitos mais
básicos, levando ao Poder Judiciário demandas relacionadas à saúde, educação,
moradia, entre outras.
As necessidades são diversas, afinal vivemos em um país com uma grande extensão
territorial, com uma população de mais de 207 milhões de habitantes23. De tal modo, as
políticas públicas implementadas não são suficientes para garantir que as demandas de
todos serão atendidas, já que as necessidades são infinitas e os recursos finitos.
Destarte, como o Executivo e o Legislativo não conseguem assegurar a realização dos
preceitos constitucionais de maneira satisfatória, o Judiciário tornou-se o caminho
encontrado por muitos para garantir a tutela efetiva dos seus direitos.
Nota-se que é crescente o número de decisões judiciais determinando a realização de
medidas para o cumprimento de direitos sociais, trazendo à tona o debate da
judicialização, em especial no âmbito da saúde, uma vez que gera diversos impactos.

1 A EFICÁCIA E APLICABILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
A classificação das normas constitucionais segundo sua eficácia é bastante discutida pela
Doutrina e pela Jurisprudência. Todavia, a classificação do ilustre doutrinador José
Afonso da Silva 24 é a mais consolidada e admitida. O ilustre Doutrinador Luís Roberto
Barroso (2010) traz uma síntese dessa teoria:
De acordo com José Afonso, as normas constitucionais, no tocante à sua eficácia e
aplicabilidade, comportam uma classificação tricotômica, assim enunciada: a) normas
constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata; b) normas constitucionais de

LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição; trad. Hiltomar Martins Oliveira. Belo
Horizonte: Ed. Líder, 2002. p. 68.
23 Estimativas da População para Estados e Municípios com data de referência em 1º de julho de
2017. IBGE. RESOLUÇÃO Nº- 4, DE 28 DE AGOSTO DE 2017.
24 Em síntese, José Afonso da Silva, conceitua as normas de eficácia plena como: “aquelas que,
desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos
os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o
legislador constituinte, direta ou indiretamente, quis regular.“ As de eficácia contida como: “que
o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos à determinada matéria,
mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder
público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados”.
Por fim, as normas de eficácia limitadas possuem: “aplicabilidade indireta, mediata e reduzida,
porque somente incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior
que lhes desenvolva a aplicabilidade”. ARAUJO, Pedro. A aplicabilidade das normas
constitucionais segundo José Afonso da Silva. 2015.
22
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eficácia contida e aplicabilidade imediata, mas passíveis de restrição; c) normas
constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, que compreendem as normas
definidoras de princípio institutivo e as definidoras de princípio programático, em geral
dependentes de integração infraconstitucional para operarem a plenitude de seus
efeitos.
Em relação às normas constitucionais que trazem direitos fundamentais a Constituição
determina de maneira expressa no art. 5º, §1º que as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicação imediata. Conforme as lições de José Afonso da
Silva (1997, p. 178):
A eficácia e aplicabilidade das normas que contém os direitos fundamentais dependem
muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do Direito positivo.
A Constituição é expressa sobre o assunto, quando estatui que as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas certo é que isso não
resolve todas as questões, porque a Constituição mesma faz depender de legislação
ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos sociais, enquadrados
de direitos fundamentais. Por regra, as normas que consubstanciam os direitos
fundamentais democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade
imediata, enquanto as que definem os direitos econômicos e sociais tendem a sê-lo
também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma
lei integradora, são de eficácia limitada, de princípios programáticos e de aplicabilidade
indireta, mas são tão jurídicas como as outras e exercem relevante função, porque,
quanto mais se aperfeiçoam e adquirem eficácia mais ampla, mais se tornam garantias
de democracia e do efetivo exercício dos demais direitos fundamentais.
Existe uma parcela minoritária da doutrina que discute se a disposição referida
anteriormente se limitaria apenas as previsões que constam no art. 5º da CF/88,
contudo, os direitos fundamentais estão espalhados por toda a Constituição Federal, e,
portanto, todos possuem essa aplicabilidade imediata.
“A Constituição de 1988 é essencialmente dirigente, eis que composta de uma enorme
quantidade de normas que impõe ao Estado Brasileiro a realização de políticas públicas
socialmente ativas voltadas ao atendimento dessas mesmas necessidades, fixando as
diretivas, metas e os mandamentos que devem ser cumpridos pelo Estado Social na
efetivação de direitos sociais.” 25 (CUNHA JÚNIOR 2015)
Nesse sentido, o legislador constituinte trouxe além da previsão constitucional dos
direitos fundamentais a sua inevitabilidade, pois não condiciona a sua aplicação a outra
disposição normativa. Todavia, apesar de ter aplicabilidade imediata, é necessário à
intervenção do Poder Público para que a sua efetivação aconteça de maneira plena.

25

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015.
p. 491
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
Os direitos fundamentais surgem como uma limitação ao Poder Estatal, pois durante
muito tempo os indivíduos foram submetidos a arbitrariedades cometidas pelo Estado,
buscava-se a liberdade do individuo. Todavia, passou-se a perceber que somente a
intervenção mínima não era suficiente, já que a realidade dos indivíduos pertencentes
a uma sociedade é bastante diversificada.
Os direitos fundamentais aparecem como resposta aos anseios da sociedade em
determinada época. A doutrina divide os direitos fundamentais em gerações. “Direitos
fundamentais, de primeira geração, consistem em liberdades; os direitos sociais, de
segunda geração, consistem em poderes, que se realizam por intermédio da imposição
de obrigações a outros, incluído o poder público; e os de terceira geração são os direitos
individuais e coletivos inexistindo determinação de seus titulares.” (BOBBIO 1992) 26
Não há uma separação cronológica exata entre as gerações, elas se interligam.
No entanto, as condições de trabalhos precárias a partir da Revolução Industrial, século
XIX, e urgência por assistência social, eclodiram movimentos dos trabalhadores em
busca de garantia de direitos, além das mazelas deixadas após a I Guerra Mundial.
Surgindo o Estado de bem-estar social, onde o Estado intervém através de políticas
públicas para a promoção de uma sociedade mais justa. Krell (1999, p. 240) traz a
seguinte definição:
Os direitos fundamentais sociais não são direitos contra o Estado,
mas sim direitos por meio do Estado, exigindo do Poder Público
certas prestações materiais. O Estado, por meio de leis, atos
administrativos e da criação real de instalações de serviços
públicos, deve definir, executar e implementar, conforme as
circunstâncias, as chamadas “políticas sociais” (educação, saúde,
assistência, previdência, trabalho, habitação) que facultem o
gozo efetivo dos direitos constitucionalmente protegidos.
Dirley da Cunha Júnior27, por sua vez, atribui aos direitos sociais a noção de direitos
positivos:
Esses direitos, reconhecidos no século XX, sobretudo após a
primeira Guerra Mundial, compreendem os direitos sociais, os
direitos econômicos e os direitos culturais. São denominados de
direitos de igualdade, porque animados pelo propósito de
reduzir material e concretamente as desigualdades sociais e
econômicas até então existentes, que debilitavam a dignidade

26

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 21
27 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. op. cit., p. 491
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humana. Esses direitos, por sua vez, exigem atuações positivas
do Estado, sob a forma de prestações. Isso significa que,
diversamente dos direitos de primeira dimensão, para cuja tutela
necessita-se apenas que o Estado não permita sua violação, os
direitos sociais não podem ser tão-somente “atribuídos” ao
indivíduo, pois exigem permanente ação do Estado na realização
de programas sociais. Por isso, são direitos denominados
positivos, que expressam poderes de exigir ou de crédito.
Nesse sentido, o ensinamento do Doutrinador Ingo Sarlet (2004):
Os direitos fundamentais sociais têm sido compreendidos como
direitos a prestações estatais, havendo ainda quem os enquadre
na doutrina das liberdades públicas, conceituando os direitos
sociais como a liberdade positiva do indivíduo de reclamar do
Estado certas prestações. Considerados resultado de uma
evolução que radica na já referida Constituição Francesa de 1793
e que passa pela assim denominada “questão social” do século
XIX, os direitos fundamentais sociais passaram a ser entendidos
como uma dimensão específica dos direitos fundamentais, na
medida em que pretendem fornecer os recursos fáticos para uma
efetiva fruição das liberdades, de tal sorte que têm por objetivo
(na condição de direitos prestacionais) a garantia de uma
igualdade
e
liberdade
real,
que apenas pode ser alcançada pela compensação das des
igualdades sociais. Justamente em virtude de sua vinculação com
a concepção de um Estado social e democrático de Direito, como
garante da justiça material, os direitos fundamentais sociais
reclamam uma postura ativa do Estado, visto que a igualdade
material e a liberdade real não se estabeleceram por si só,
carecendo de uma realização. Para além disso, cumpre observar
– arrimados na expressiva lição de J.Miranda – que por meio dos
direitos sociais se objetiva atingir uma liberdade
tendencialmente igual para todos, que apenas pode ser
alcançada com a superação das desigualdades e não por meio
de uma igualdade sem liberdade.
O art. 6° da Constituição Federal de 1988 determina que são direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição. Tornando a nossa Carta Magna uma
referência a proteção dos direitos sociais.
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As decisões judiciais proferidas pelos tribunais visam garantir a concretização do direito
assegurado na Constituição. Nessa perspectiva, Harrison Leite (p.29) complementa:
A premissa de que os direitos fundamentais não são apenas
parâmetros a serem seguidos ou norte que indicam as
prioridades nas programações das políticas públicas. Vão além,
pois com a efetividade da Constituição destaca-se a defesa
judicial desses direitos que passaram a ter aplicabilidade direta e
imediata. Foi a partir dessa premissa que o Judiciário passou a se
posicionar em defesa dos direitos à saúde e à educação com
maior intensidade, a exemplo do que se deu no RE n. 271.286,
julgado em 21/09/200, em que o STF determinou ao município
de Porto Alegre o fornecimento gratuito de medicamentos ao
tratamento de portadores do vírus HIV.

3 DIREITO À SAÚDE
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, Constituição, 1988, art. 196).
A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, possui uma
grande quantidade de garantias e direitos estabelecidos. O direito à saúde é previsto no
art. 6°, no rol dos direitos sociais, e em vários outros artigos, incluindo uma Seção
dedicada a ele (Seção I, do Capítulo II, do TÍTULO VIII). Situa-se na segunda geração dos
direitos fundamentais.
Merece o devido destaque, é um importantíssimo direito social, na medida em que
assegurar o acesso à saúde pública é reafirmar outros princípios e direitos
constitucionais, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.
O direito à saúde, por se tratar de um direito positivo, depende de medidas adotadas
pelo poder público para a sua concretização. A omissão do Estado nesse caso gera
transtornos imensuráveis para todos os cidadãos. O problema ocorre quando as
políticas públicas realizadas não satisfazem as necessidades da população. A mera
previsão constitucional sem políticas públicas que a viabilize não satisfaz os anseios
constitucionais.

4 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
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O sistema público de saúde não consegue atender satisfatoriamente a todos, uma vez
que a demanda populacional é alta e os recursos são escassos. Assim, o Judiciário
aparece como meio de garantir que esse direito seja concretizado.
Dessa maneira, o número de ações judiciais que visam à obtenção de procedimentos,
medicamentos, leitos na unidade de terapia intensiva, tratamento no exterior, entre
outros, cresce cada vez mais. Trazendo à tona a discussão sobre a judicialização do
direito à saúde.
Esse é um assunto bastante delicado, uma vez que envolve, na maioria das vezes, a
manutenção da vida do requerente, o que demanda uma urgência na sua tramitação.
Para Barroso (2009), “judicialização significa que algumas questões de larga repercussão
política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo”.
Por judicialização da saúde, deve-se entender um fenômeno
amplo e diverso de reclame de bens e direitos nas cortes: são
insumos, instalações, medicamentos, assistência em saúde, entre
outras demandas protegidas pelo direito à saúde. (PENALVA et
al, 2011, p 39).
O artigo 5º, XXXV da Constituição Federal diz: “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça de direito.” Assim, sé cabível que a não efetivação do direito
à saúde seja apreciada pelo Judiciário. Todavia, a discussão que se forma é em relação
aos limites dessas decisões, já que, infelizmente, não há verba disponível para atender
a todas as demandas.
As normas orçamentárias precisam ser levadas em conta, pois é o orçamento público
que determina como o dinheiro público vai ser gasto por um período de tempo, fixando
as despesas e prevendo receitas. A Constituição Federal juntamente com a Lei de
Responsabilidade fiscal delimitam a maneira que a gestão orçamentária deve acontecer.
O processo e organização orçamentários como um todo, entre
outras coisas, importa na concretização dos interesses sociais,
políticos e econômicos, individuais ou coletivos. Nesse aspecto,
a elaboração e previsão orçamentárias podem ser consideradas
mais do que mera relação de receitas e despesas, pois se
determinam as prioridades e as necessidades públicas a serem
supridas ou suprimidas. (Mazza e Mendes 2014)
Essa crescente demanda traz à tona o debate do Ativismo Judicial, pois na avidez de
entregar o bem garantido constitucionalmente o Poder Judiciário adentra no âmbito dos
demais Poderes. Nesse sentido Luís Roberto Barroso (2009, p. 03) traz a seguinte
distinção:
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A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família,
frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a
rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato,
uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um
exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos referidos acima, o Judiciário
decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional
permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela
conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um
modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e
alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de
um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as
demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em relação a essa temática na ADPF 45,
firmando o entendimento no RE 393.175-AgR/RS, vejamos o posicionamento adotado
pelo Ministro Celso de Mello:
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular
– e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde –
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas – representa consequência constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comportamento
inconstitucional. O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro – não pode convertê-la em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado. O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos
a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da
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Constituição da República (arts. 5º, ‘caput’, e 196) e representa,
na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. (RE-AgR 393.175/RS,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/12/2006)
A questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do poder
judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada
hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional
atribuída ao supremo tribunal federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação
dos direitos sociais, econômicos e culturais. Carácter relativo da liberdade de
conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da “reserva do
possível”. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da
intangibilidade do núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”. Viabilidade
instrumental da argüição de Descumprimento no processo de concretização das
liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração). (ADPF 45-MC,
decisão monocrática do Rel. Min. Celso de Mello, DJU 04/05/2004).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, a situação da saúde pública é preocupante: faltam remédios, matérias
cirúrgicos, profissionais de saúde, o tempo de espera na fila para conseguir um exame
simples é assustador. Muitos morrem sem se quer receber um atendimento adequado
a sua doença.
O indivíduo recorre ao Poder Judiciário porque não consegue obter através de outros
mecanismos a solução da sua demanda, portanto, não se pode esperar outro
comportamento em relação à concretização de direitos fundamentais.
Não se pode esquecer que o acesso à justiça também é uma barreira para as pessoas
com menos recursos financeiros, pois por falta de informação ou acompanhamento não
possuem a mesma facilidade em ingressar com seu pleito no Judiciário, mesmo com o
auxílio da Defensoria Pública.
Desse modo, por se tratar de colisão entre direitos fundamentais, os magistrados
devem, através da ponderação de valores, basear suas decisões na razoabilidade, já que,
não pode ser considerado “justo” que o governo pague milhões em um tratamento
experimental para uma única pessoa enquanto milhares esperam em uma fila para
conseguir medicamentos de doenças corriqueiras como, por exemplo, diabetes e
hipertensão.
No cenário ideal não seria necessário essa judicialização, pois as políticas públicas de
assistência social seriam suficientes para suprir a maioria dos casos, restando somente
situações extraordinárias.
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A falta de recursos e a reserva do possível não devem virar argumentos prontos para
impedir que o indivíduo tenha acesso àquilo que lhe é de direito. A saúde é uma
prioridade conforme os preceitos constitucionais, devendo o poder público realocar
recursos que estão sendo desviados ou através de corte dos gastos desnecessários em
outras áreas promover a assistência básica que a população necessita.
Por tudo isso, essa é uma questão que merece uma análise aprofundada dos entes
públicos buscando alternativas para compatibilizar a concretização dos direitos sociais
previstos na Carta Magna de 1988 e os recursos disponíveis, evitando que o Judiciário
seja sobrecarregado com demandas que seriam evitadas através de políticas públicas
efetivas.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA TRAMITAÇÃO DE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NA VIGÊNCIA
DE INTERVENÇÃO FEDERAL: ANÁLISE DA DECISÃO
PROFERIDA NO MS 35.535/DF DO STF
Layla Danielle Lima Santos28
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar a constitucionalidade da tramitação de Proposta de Emenda
à Constituição no Congresso Nacional durante a vigência de intervenção federal, mecanismo excepcional
previsto pelo constituinte. Para tanto, tomar-se-á por base o caso concreto de intervenção no Estado do
Rio de Janeiro, instaurada pelo Decreto 9.288/18. Aborda-se o processo legislativo reformador,
evidenciando-se as limitações constitucionais ao poder de reforma, para realizar um exame da decisão
monocrática proferida no MS 35.535/DF, impetrado perante o Supremo com o fito de suspender o trâmite
das PECs em curso. Por fim, demonstra-se a inconstitucionalidade da emenda constitucional cujo processo
legislativo se desenrole durante a intervenção federal.
Palavras-chave: Intervenção federal. Proposta de emenda à Constituição. MS 35.535/DF.

1 INTRODUÇÃO
A decretação de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, consubstanciada no
Decreto 9.288/18, e a deflagração do processo legislativo da PEC que leva a cabo a
Reforma da Previdência, trouxe à tona discussão concernente à tramitação de proposta
de emenda à Constituição na vigência de momento excepcional. Tendo em vista a sua
estatura constitucional, a questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal, com
decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança 35.535/DF.
O objetivo deste estudo é analisar a constitucionalidade da tramitação de proposta de
emenda à Constituição durante a vigência de intervenção federal. Para tanto,
abordaremos a excepcionalidade da intervenção federal, acentuando o princípio da não
intervenção. Discorreremos os aspectos relevantes do Decreto 9.288/18, que
determinou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Passaremos, então, a tratar do
processo legislativo diferenciado da emenda à Constituição, para, em seguida, salientar
a limitação circunstancial disposta no art. 60, §1º, da CF/88. Apresentaremos a decisão
proferida no MS 35.535/DF, para, ao final, adentrarmos o cerne do trabalho, que se
refere ao exame da constitucionalidade da tramitação de PEC na vigência de intervenção
federal, com base no ordenamento jurídico pátrio e na doutrina nacional.

28
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2 INTERVENÇÃO FEDERAL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL: PRINCÍPIO DA
NÃO INTERVENÇÃO.
Nos termos de seu artigo 1º, a Constituição Federal de 1988 prevê a indissolubilidade
do vínculo federativo estabelecido entre Estados-membros, Municípios e Distrito
Federal. O constituinte originário, ao conferir à forma federativa de Estado o status de
clausula constitucional de intangibilidade e alça-la, deste modo, a limitação material
explícita ao poder de reforma 29, tratou de também prever mecanismos constitucionais
que se prestassem a salvaguardar a integridade da Federação. Neste diapasão, a
intervenção está para restaurar a estabilidade federativa, naqueles específicos casos em
que “adversidades comprometedoras” 30 oferecem risco à sua manutenção.
Vez que, em razão da forma de Estado adotada pela Constituição, aos entes federados
é garantida a autonomia, trata-se a intervenção de medida excepcional, consoante
estabelece o art. 34 da Carta Magna, que preceitua que “a União não intervirá nos
Estados nem no Distrito Federal”.31 De igual modo, ordena o art. 35 que “os Estados não
intervirão em seus Municípios”. Por ser excepcional e suprimir a autonomia política
estadual ou municipal, é, também, medida temporária, que irá se protrair durante o
prazo de execução especificado pelo decreto que determinar a sua instauração e
estritamente enquanto perdurarem os motivos que lhe deram causa.32
Assim, da redação constitucional, depreende-se, como regra, a não intervenção. Por
este princípio, resta consagrada a autonomia da União e de seus Estados, “nas matérias
de sua respectiva competência, e a edificação do Estado Federal, que pressupõe a
existência de duplo ordenamento político, isto é, de dupla autonomia política”. 33 Nesta
senda, trata-se de rol taxativo aquele elencado pelos incisos dos artigos 34 e 35 da CF/88
como aptos a ensejar a decretação de intervenção. Cuidam-se, sobretudo, de hipóteses
de ameaça à identidade federativa e de afronta aos chamados princípios “sensíveis” da

Neste sentido, SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 76.
30 ALMEIDA MELO, José Tarcízio de. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 571.
31 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41. ed. São Paulo: Malheiros,
2018, p. 489.
32 Art. 36. [...]
§1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução
e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional
ou da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
[...]
§4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes
voltarão, salvo impedimento legal.
33 ALMEIDA MELO, José Tarcízio de. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 573.
29
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Federação.34 É que, para suprimir-se, temporariamente, o figurino federativo, é
necessário que esteja posto um cenário tão grave que justifique a colocação à margem
de tão importante prerrogativa dos entes que compõem a Federação 35, não se
admitindo, isto posto, a interferência de uma entidade sobre outra em hipótese não
antevista pelo constituinte.

3 O DECRETO 9.288/18
No caso de intervir a União nos Estados, no Distrito Federal (art. 34, CF/88) e nos
Municípios situados em Territórios Federais (art. 35, CF/88), ter-se-á a hipótese de
intervenção federal, que poderá se dar de maneira espontânea, quando o Presidente da
República atuará de ofício, ou por provocação, solicitada pelo Poder Legislativo ou
Executivo ou requisitada pelo Poder Judiciário, nos moldes constitucionalmente
previstos.
O Decreto 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, determinou a intervenção federal no
Estado do Rio de Janeiro, com amplitude restrita à área de segurança pública36,
objetivando sanar grave comprometimento da ordem pública que acometia o ente
federado. A decretação da medida excepcional, inédita sob a égide da Constituição de
88, foi realizada de ofício pelo Chefe do Poder Executivo federal, em ato de caráter
discricionário, com base no inciso III do art. 34 37 da Carta Política, caso em que a
intervenção se presta a “restabelecer a normalidade comprometida por atos ilegítimos
e abusivos de acentuada desordem”. 38

34 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito
constitucional. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 785.
35 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.
390.
36 Art. 1º [...]
§1º A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o
disposto no Capítulo III do Título V da Constituição e no Título V da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro. (BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção
federal no Estado do Rio de
Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Brasília,
2018. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9288-16fevereiro-2018-786175-publicacaooriginal-154875-pe.html>. Acesso em: 08 jul. 2018)
37Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
[...]
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
38 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodvim, 2014, p. 728.
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Consoante dispõem o art. 90, inciso I39 e o art. 91, §1º, inciso II40, ambos da CF/88,
devem ser ouvidos, na intervenção espontânea, os órgãos consultivos do Presidente da
República, quais sejam, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Os
pareceres destes órgãos, contudo, não são vinculativos, servindo apenas a orientar as
ações do Chefe do Executivo, que decidirá sobre a decretação da medida interventiva.
No caso em tela, a consulta foi realizada tão somente após a publicação do decreto e,
em que pese posicionamentos em contrário, o texto constitucional não menciona a
prévia consulta. Uma vez que o Presidente não está adstrito às opiniões de seus órgãos
consultivos, não se vislumbra óbice de que venha a convoca-los em momento posterior
ao da decretação da intervenção, desde que dentro de seu período de vigência.41 Além
disso, o ato submete-se ao controle político do Congresso Nacional, a quem compete,
exclusivamente, autorizar a medida, nos termos do art. 49, inciso IV, da CF/88. O Decreto
Legislativo nº 10/2018, aprovando a decretação da intervenção federal, foi publicado
em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 21 de fevereiro de 2018.
Como prazo de duração da medida, o Decreto 9.288 fixou o dia 31 de dezembro de
201842 e, ao cargo de interventor, foi nomeado o General do Exército Walter Souza
Braga Netto, sendo-lhe delegadas as atribuições de Governador do Estado (art. 145 da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro) que necessárias, ainda que indiretamente, às
ações de segurança pública, conforme art. 3º do Decreto, quedando sob a titularidade
do Governador, assim, as atribuições que não guardem relação com a retrocitada pasta.
O interventor subordina-se diretamente ao Presidente da República e, ademais, não se
sujeita às normas estaduais que colidam com as medidas que se mostrarem imperiosas
à execução da intervenção, consoante o §1º do art. 3º.

4 O PROCESSO LEGISLATIVO ESPECIAL DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Previu o constituinte originário que o processo legislativo compreende a elaboração de
emendas à Constituição, consoante art. 59, inciso I. Por se prestar a alterar,
formalmente, o conteúdo do texto constitucional, traduzindo-se em manifestação do
poder reformador, a emenda à Constituição deve ser submetida ao rito especial

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
40 Art. 91 [...]
§1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
[...]
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
41 Na lição de Gilmar Mendes e Paulo Branco: “Não há por que, em caso de evidente urgência,
exigir que a consulta seja prévia, já que as opiniões não são vinculantes e não perdem objeto
nas intervenções que se prolongam no tempo, podendo mesmo sugerir rumos diversos dos que
inicialmente adotados no ato de intervenção” (Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 811).
42 Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de
2018.
39
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disposto no art. 60, que elenca uma série de formalidades solenes a serem observadas,
conferindo, assim, rigidez à nossa Carta Política, por estabelecer procedimento
diferenciado daquele dedicado ao processo legislativo ordinário.
A proposta de emenda à Constituição está restrita à iniciativa de um terço, no mínimo,
dos membros da Câmara dos Deputados ou dos membros do Senado Federal (art. 60, I,
CF/88), do Presidente da República (art. 60, II, CF/88) e de mais da metade das
Assembleias Legislativas das unidades da Federação, desde que manifestem-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros (art. 60, III, CF/88). Não há previsão,
destarte, de apresentação de proposta de emenda constitucional por iniciativa popular,
como ocorre no processo legislativo ordinário, nos termos do art. 61, §1º, da CF/88 43, o
que corrobora o rigor fixado pelo constituinte para o exercício do poder derivado ou de
reforma constitucional.
Iniciado o processo legislativo com o recebimento da proposta, será esta despachada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa respectiva - conforme preceituam
o art. 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o art. 356 do Regimento
Interno do Senado Federal -, que deverá, mediante parecer, pronunciar-se acerca da sua
admissibilidade. O poder de reforma constitucional, por ser estatuído, esbarra em
limitações materiais e circunstanciais postas pelo constituinte originário, de modo que
não guardam consonância com a Constituição as propostas que sobrepujem as referidas
limitações.
Uma vez admitida a proposição, o RICD prevê a designação de Comissão Especial para
exame de seu mérito, com prazo de quarenta sessões para emissão de parecer (art. 202,
§2º), com inclusão da proposta na Ordem do Dia após o interregno de duas sessões da
publicação do retrocitado parecer (art. 202, §5º). O RISF fala em trinta dias, contados do
despacho da Presidência, para emissão de parecer sobre a matéria (art. 356) e cinco
dias, após a sua publicação no Diário do Senado Federal, para inclusão da proposta em
Ordem do Dia (art. 357).
De sua vez, as discussões e votações ocorrerão em dois turnos, em cada Casa
Congressual. A tramitação será iniciada na Casa em que foi apresentada a proposta e,
ultimados, nesta, os dois turnos de debates e deliberações, a proposta seguirá à outra
Casa do Congresso Nacional, onde será apreciada por mais dois turnos. Para ser
aprovada, a proposta de emenda constitucional precisa alcançar o quórum de três
quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em cada um dos
turnos, maioria qualificada exigida pelo §2º do art. 60 da Constituição.

43 Art. 61. [...]
§2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um
deles.
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Encerrados os turnos de discussão e deliberação, a emenda à Constituição será
promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, nos termos do art. 60, §3º, da CF,
independentemente, portanto, de sanção do Presidente da República. A publicação no
Diário Oficial da União finda, assim, o processo legislativo da emenda constitucional.

5 A VEDAÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 60, §1º, DA CF/88
É sabido que o poder derivado é “essencialmente limitado, porque se insere na
Constituição e é limitado por ela”. 44 Neste diapasão, o constituinte originário entendeu
por bem estabelecer limitações ao poder de reforma constitucional no próprio texto da
Carta Magna, limitações estas que, uma vez violadas, impõem a pecha da
inconstitucionalidade à reforma levada a efeito. Para além das limitações materiais, que
envolvem o conteúdo da emenda constitucional, estabeleceu-se vedação concernente
ao momento político-social instaurado, acentuando, o art. 60, limites circunstanciais ao
poder reformador.
Na lição de Bulos, consistem em limites circunstanciais “as vedações expressas que
impedem reformas nas constituições em períodos conturbados”. 45 Ao tratar da
proposta de emenda constitucional, a Carta Política, no §1º de seu art. 60, trouxe
expressa vedação quanto à possibilidade de ser emendada a Constituição na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. São cenários
excepcionais cuja vigência denota instabilidade, intranquilidade. Tem-se, portanto, clara
limitação circunstancial ao poder reformador, que não poderá ser exercitado em
circunstâncias inadequadas a alterações constitucionais. A própria complexidade do rito
procedimental atinente à emenda à Constituição traduz a prudência com a qual deve
ser conduzido o seu processo legislativo que, levado a cabo em circunstâncias tais, seria
de questionável legitimidade, tendo em vista restar inegavelmente comprometida a
manifestação dos órgãos legiferantes em razão do momento de exceção. 46
Da redação constitucional, depreende-se que “a Constituição não poderá ser
emendada” na vigência das situações excepcionais supramencionadas (art. 60, §1º).
Consoante discorrido em tópico anterior, o rito diferenciado da emenda à Constituição
compreende o ato de sua propositura, que deflagra o procedimento, até a publicação
da emenda constitucional no DOU, ato que ultima o seu processo legislativo especial.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodvim, 2014, p. 202.
45 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.
413.
46 Neste sentido, ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Constituição e mudança constitucional: limites
ao exercício do poder de reforma constitucional. Revista de Informação Legislativa, v. 30, n. 120,
out./dez. 1993, p. 174; SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Curso de Direito Constitucional. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2014, p. 132.
44
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Nesta toada, entendemos que o limite circunstancial obsta à propositura de emenda à
Constituição, bem como impõe a sustação de quaisquer atos imiscuídos no curso de
processo legislativo especial já iniciado, não se afigurando possível, portanto, a sua
tramitação enquanto perdurarem os estados anômalos previstos no art. 60, §1º, da
CF/88.

6 A DECISÃO PROFERIDA NO MS 35.535/DF, DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
Ante a possibilidade de dar, o Congresso Nacional, andamento à PEC 287/2016 durante
o prazo preestabelecido em decreto para a vigência da intervenção no Estado do Rio de
Janeiro, foi impetrado mandado de segurança perante a Suprema Corte com o fito de
sustar a tramitação da retrocitada proposta de emenda à Constituição, bem como de
toda e qualquer outra proposta desta natureza, enquanto subsistentes os motivos que
ensejaram a decretação da intervenção federal.
A proposta de emenda à Constituição nº 287/2016, conhecida como Reforma da
Previdência, foi apresentada pelo Chefe do Poder Executivo em 05 de dezembro de
2016, perante a Câmara dos Deputados, visando alterar dispositivos que versam sobre
a seguridade social, quais sejam, artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da
Constituição Federal. Admitida a proposta, foi designada Comissão Especial para proferir
parecer sobre o seu mérito, que realizou reuniões até o dia 09 de maio de 2017. Deste
modo, em caráter preventivo, o remédio constitucional foi impetrado em face do
Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do
Senado Federal, com fundamento no artigo 60, §1º, da Constituição Federal, que,
conforme transcrição supra, prescreve que a Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal.
Foi aduzida, pelos impetrantes, a impossibilidade de se realizarem discussões,
deliberações, votações e promulgações relativas a proposta de emenda à Constituição
enquanto vigente a intervenção federal, vez que, “perdurando o momento de
anormalidade jurídica, constitucional e social com a latente perturbação do pensamento
e da cognição, não devem tais matérias de índole constitucional serem submetidas ao
crivo dos parlamentares”.47
A matéria foi enfrentada em decisão proferida no dia 28/06/2018, na qual o relator,
Ministro Dias Toffoli, entendeu que a tramitação da PEC durante a vigência da

47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança nº 35.535/DF. Impetrantes:
Arnaldo Faria de Sá e Paulo Renato Paim. Impetrados: Presidente da República, Presidente da
Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília,
19/02/2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/ms-intervencao.pdf >. Acesso em:
24 jul. 2018.
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intervenção federal não fere o preceito constitucional contido no §1º do art. 60, pelo
que denegou a ordem postulada no mandamus. In verbis:
O dispositivo contém clara vedação à aprovação de emenda na vigência de intervenção
federal, mas não proíbe expressamente a tramitação de PEC no mesmo período.Não
vislumbro de que modo se possa interpretar a Constituição Federal no sentido de
restringir a atuação de um dos Poderes da República sob a óptica ampliada de proibições
constitucionais.
Trata-se de limitação circunstancial ao poder constituinte derivado reformador, diante
da anormalidade das citadas situações, que deve, portanto, se restringir ao alcance
atribuído pelo próprio texto constitucional, não sendo dado ao intérprete lhe conferir
maior extensão.
Nessa concepção, ficam suspensos – é certo – todos os atos deliberativos do processo
legislativo da emenda constitucional, mas não a tramitação das propostas de
emendas.48
Neste diapasão, o posicionamento do eminente Ministro é no sentido de que a
imposição positivada nos termos de que “a Constituição não poderá ser emendada”
restringe-se, tão somente, aos atos deliberativos que compõem o processo legislativo.
Restam excluídos da incidência da vedação constitucional prevista no art. 60, §1º,
portanto, os demais atos que, embora não propriamente revestidos de caráter de
votação, necessariamente integram o processo legislativo.
Com a devida e necessária vênia, não nos parece, à luz da sistemática constitucional,
acertado o entendimento, o que será exposto no tópico seguinte.

7 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEC DURANTE A
VIGÊNCIA DE INTERVENÇÃO FEDERAL
Das lições de Raul Machado Horta, tem-se que a intervenção está para sanar casos
extremos de patologia no organismo federal. 49 Assim sendo, é remédio concebido para
administração em situações anômalas, atípicas, que, instauradas, ameaçam a
organização federativa.
O constituinte originário, antevendo que a atuação do poder reformador, em tais
condições, estaria contaminada pelo momento sociopolítico atravessado, impôs limite
adjetivo ao seu exercício, visando resguardar a ordem constitucional de revérberos de

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MANDADO DE SEGURANÇA: MS 35535/DF. Relator:
Ministro Dias Toffoli. Disponível em:
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/7/art20180706-02.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2018.
49 HORTA, Raul Machado. Reconstrução do Federalismo Brasileiro. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Minas Gerais, v. 30, n. 23/25, 1980/1982, p. 42-43.
48
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insegurança, estado típico dos períodos de exceção. É que, não sendo dotada a
Constituição de “natureza autodestrutiva”, não lhe é facultado, por intermédio do poder
constituído de reforma, “facilitar a sua própria extinção pelo desempenho ilimitado e
motivado por emoções sociais ou por conveniências políticas de momento”.50 Nesta
toada, a publicação de decreto que instaura intervenção federal tem o condão de
suspender, imediatamente, a tramitação de proposta de emenda à Constituição em
curso no Congresso Nacional. Foi esta a intenção do constituinte ao vedar, por meio de
seu art. 60, §1º, que se leve a cabo reforma constitucional em estados de crise, o que,
em verdade, revolve-se em exercício ilegítimo do poder constituído. 51
Lecionam Gilmar Mendes e Paulo Branco que “o processo legislativo tem início quando
alguém ou algum ente toma a iniciativa de apresentar uma proposta de criação de novo
direito”.52 Neste diapasão, o processo legislativo reformador, que se trata de rito
complexo, consoante já abordado, resta deflagrado quando da propositura da emenda
à Constituição. Logo, vez que o procedimento, instaurado a partir da iniciativa de
propositura, tem por escopo levar a efeito reforma constitucional, todos os demais atos
que envolvem o seu prosseguimento irão, necessariamente, influir em seu desfecho,
qual seja, a aprovação, ou não, da emenda à Constituição.
Deste modo, se os atos compreendidos desde a propositura até a publicação da emenda
constitucional integram um mesmo processo legislativo, não se mostra razoável o
entendimento de que o limite imposto pelo constituinte originário adstringe-se aos atos
deliberativos do processo de reforma. Desta linha de entendimento, decorrem,
logicamente, duas proposições, que se antagonizam entre si: 1) os demais atos do
processo legislativo em nada influem nas deliberações, já que não há óbice a que os
primeiros se desenvolvam na vigência de condição anômala; 2) a situação excepcional,
embora comprometa as votações, não impõe qualquer perturbação às demais etapas
do processo legislativo, incluídas as discussões, em razão de que apenas os atos
deliberativos devem ser paralisados. Tratam-se, ambas, de proposições implausíveis, e,
em que pese não colidirem frontalmente com a literalidade do §1º do art. 60 da CF/88,
em nada se coadunam com o espírito do texto constitucional. Neste particular,
alinhamo-nos, integralmente, ao posicionamento de Ingo Wolfgang Sarlet53, in verbis:
[...] a melhor alternativa é a que veda a realização de qualquer
ato que envolva, desde a iniciativa, o processo legislativo
reformador, salvo quando já iniciado, hipótese na qual a

ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Constituição e mudança constitucional: limites ao exercício do
poder de reforma constitucional. Revista de Informação Legislativa, v. 30, n. 120, out./dez. 1993,
p. 172, grifo nosso.
51 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 200.
52 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 890.
53 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito
constitucional. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 134,
grifo nosso.
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tramitação da emenda deverá ser imediatamente suspensa,
aguardando-se o final do período de exceção. Tal exegese,
salvo melhor juízo, é a que mais se harmoniza com o maior nível
de proteção da ordem constitucional e, portanto, da própria
ordem democrática.
A tramitação da PEC na vigência de intervenção federal, isto posto, ainda que com
aprovação e promulgação posterior ao período excepcional, atribuirá mácula ao seu
processo legislativo, porque desencadeado em violação a ditame constitucional. Em
razão da inobservância de formalidade inerente ao rito procedimental, a emenda à
Constituição padecerá de inegável inconstitucionalidade por vício formal, sendo
passível, uma vez promulgada, de controle repressivo, que poderá se dar em caráter
abstrato, por via de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, tendo em vista
a afronta à Constituição Federal. A doutrina é uníssona quanto à possibilidade de
controle de constitucionalidade de emenda constitucional, já tendo a Suprema Corte
admitido a sujeição, sob o fundamento de que as normas resultantes do poder
reformador “tem sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da
ordem constitucional”54 e, inclusive, salientado a estatura constitucional do processo
legislativo da emenda à Constituição.55

8 CONCLUSÕES
As manifestações do poder de reforma constitucional devem se dar em momentos de
equilíbrio. A ingerência de um ente federado sobre outro escapa à normalidade da
ordem federativa, que apresenta, como elemento basilar, a autonomia dos entes
políticos que a compõem.
De outro lado, não é dado ao poder derivado desbordar os limites preconizados pelo
constituinte para a sua atuação. Por ser poder condicionado, devem ser observadas as

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.356 MC. Relator: Ministro Néri da Silveira. Redator
para o acórdão: Ministro Carlos Ayres Britto. Data de julgamento: 25/11/2010. Plenário. DJe:
19/05/2011. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=623127>. Acesso em: 24
jul. 2018.
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.666/DF. Data de julgamento: 03/10/2002. Plenário.
DJe: 06/12/2002. Relatora Min. Ellen Gracie: “Impertinência da preliminar suscitada pelo
Advogado-Geral da União, de que a matéria controvertida tem caráter interna corporis do
Congresso Nacional, por dizer respeito à interpretação de normas regimentais, matéria imune à
crítica judiciária. Questão que diz respeito ao processo legislativo previsto na Constituição
Federal, em especial às regras atinentes ao trâmite de emenda constitucional (art. 60), tendo
clara estatura constitucional”. Disponível em:
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/772804/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi2666-df>. Acesso em: 22 jul. 2018.
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limitações adjetivas e substanciais postas na Carta Magna para o seu exercício, sob pena
de restar inquinado de inconstitucionalidade o trabalho da competência reformadora.
Por fim, a inconstitucionalidade da tramitação de emenda à Constituição durante a
vigência de momento excepcional emerge de interpretação que visa proteger a ordem
constitucional de reflexos de insegurança que, inegavelmente, nestes períodos de
exceção se instalam. Tendo em vista a sua supremacia no ordenamento jurídico pátrio,
deve-se buscar, portanto, que seja resguardada a Carta Política, perseguindo-se
interpretações consentâneas com o que dita a sua sistemática.
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DIREITO DO TRABALHO E SOCIEDADE
RIGHT OF WORK AND SOCIETY
Luciana dos Santos Contreiras56
Vitor Silva Sousa57
RESUMO
Este artigo tem por escopo analisar a origem do trabalho, desde o surgimento de seu conceito, sua
evolução histórica, a influência exercida na sociedade, os acontecimentos que desencadearam na
necessidade de consolidação de uma ordem jurídica que viesse a garantir a dignidade do ser humano,
melhorando as condições de trabalho, bem como, as relações sociais. Buscará também compreender que
o Direito do Trabalho é uma ciência construída a partir de fatos sociais e desenvolveu-se com o objetivo
precípuo de equilibrar os conflitos existentes entre empregado e empregador.
Palavras- chave: Direito do Trabalho. Dignidade da pessoa humana. Garantias constitucionais.

ABSTRACT
This article has for mark to analyze the origin of the work, from the appearance of his/her concept, his/her
historical evolution, the influence exercised in the society, the events that you/they unchained in the need
of consolidation of a juridical order that came to guarantee the human being’s dignity, his/her
consolidation and the current constitutional warranties of the protection need to the worker. To
understand that the Right of the Work is a science built starting from social facts and he/she grew with
the pretension of balancing the existent conflicts between employee and employer.
Keywords: Right of the Work. The human person’s dignity. Constitutional warranties.

INTRODUÇÃO
Ao se examinar a origem do trabalho, podemos encontrar seu primeiro resquício a partir
de um trecho bíblico: “No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra”
(Gênesis,3:19). Em razão de ter comido do fruto proibido, Adão foi expulso do Paraíso e
teve que trabalhar para comer.
À luz da referida passagem bíblica, é possível compreender que a primeira noção de
trabalho tem o valor básico de subsistência, sendo considerado como um castigo com
dimensão estritamente ligada à evolução da espécie humana.
Não obstante, a escravidão é a primeira forma de trabalho, em que não havia qualquer
direito para o escravo, porquanto, este era desprovido de personalidade jurídica, sendo
coisificado, apenas, e tão somente como força de trabalho, submetido às condições
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degradantes de sobrevivência. Nesse sentido, corrobora as ideias filosóficas, de
Aristóteles: “Quem pode usar o seu espírito para prever é naturalmente um comandante
e naturalmente um senhor, e quem pode usar o seu corpo para prover é comandado e
naturalmente escravo. O senhor e o escravo têm o mesmo interesse”. 58(Alario Raphael,
“Aristóteles e a escravidão”.).
Partindo desta mesma premissa, preceitua (Martins, 2013, p.4) “Na Grécia, Platão e
Aristóteles entendiam que o trabalho tinha sentido pejorativo. Compreendia apenas a
força física. A dignidade do homem consistia em participar dos negócios da cidade por
meio da palavra. Os escravos faziam o trabalho duro, enquanto os outros poderiam ser
livres”.
No Brasil, a utilização de mão de obra escrava era bem mais acentuada, em virtude da
colonização portuguesa. No período compreendido entre 1500 até 1888, os portugueses
eram considerados os senhores de escravos, uma posição social que lhes permitia
manter os negros como sua propriedade, sendo-lhe concedida a prerrogativa de
recorrer ao Estado, enquanto, poder de polícia para perseguir os escravos que se
recusassem a se submeter aos seus comandos. Aqui o trabalho escravo não era, apenas,
degradante, mas consentido pela sociedade e tutelado pela ordem jurídica vigente.
Com a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, buscava-se que a exploração e o
cerceamento de liberdade do ser humano tivessem fim, e com isso, novas relações
trabalhistas pudessem ser estabelecidas para garantir as condições de dignidade e
liberdade. Contudo, no conceito de trabalho contemporâneo, ainda, conseguimos
identificar os traços existentes na escravidão:
O estado ou a condição de um indivíduo que é constrangido à
prestação de trabalho, em condições destinadas à frustração de
direito assegurado pela legislação do trabalho, permanecendo
vinculado, de forma compulsória, ao contrato de trabalho
mediante fraude, violência ou grave ameaça, inclusive mediante
a retenção de documentos pessoais ou contratuais ou em virtude
de dívida contraída junto ao empregador ou pessoa com ele
relacionada (SCHWARZ, 2008, p. 117-118).
Essas novas formas de relações trabalhistas, bem como, o Direito do Trabalho compõem
o tema sobre o qual iremos escrever.

1 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O CONTRATO DE TRABALHO

58 Alario Raphael, “Aristóteles e a escravidão”, projetophronesis.
wordpress.com/tag/aristoteles/page/7/, consultado em 22/03/2017.
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A Revolução industrial ocorrida no final do século XVII e início do século XIX marca o
surgimento das máquinas de vapor e têxteis, substituindo o trabalho manual pelo uso
da máquina, com novos métodos de produção, gerando, assim, aumento de
desemprego predominantemente na área rural, impulsionando os trabalhadores a
migrarem do campo para a cidade, para trabalhar nas indústrias em troca de salários,
nascendo, dessa forma, o proletariado.
Entretanto, as condições de trabalho oferecidas, não foram as idealizadas pelo
trabalhador. Conforme assevera (AMAURI, 2014, p.43).
A imposição de condições de trabalho pelo empregador, a
exigência de excessivas jornadas de trabalho, a exploração das
mulheres e menores, que eram a mão de obra mais barata, os
acidentes com os trabalhadores no desempenho das suas
atividades e a insegurança quanto ao futuro e aos momentos nos
quais fisicamente não tivessem condições de trabalhar foram as
constantes da nova era no meio proletário, às quais podem-se
acrescentar também os baixos salários.
Com tantas situações adversas e precárias, os proletariados começaram a reunir-se para
reivindicar melhores condições de trabalho; eram contra a exploração de menores e
mulheres, além de almejar a diminuição de jornadas excessivas. Contudo, como não
havia direito regulamentado, o patrão estabelecia as condições de trabalho e, embora,
o contrato de trabalhista pudesse resultar de livre acordo das partes, era o patrão quem
fixava as normas. Nesse momento, fez-se necessária a intervenção do Estado para
fomentar o bem estar social e melhorar as condições de trabalho; surgindo o
Intervencionismo, caracterizado segundo (AMAURI, 2014, p.58):
(...), o direito do trabalho nasceu também e paralelamente como
expressão do intervencionismo do Estado. O Estado passou a
tomar posição-chave na economia, desenvolvendo um plano de
ação que compreendia uma nova posição perante as relações
sociais.
O surgimento do Direito do Trabalho se deu para limitar os abusos do empregador em
explorar o empregado e para modificar as condições de trabalho. Os Estados começam
a adotar seus princípios e, no final da primeira guerra mundial, o Direito do Trabalho é
incluído nas Constituições modernas.

2 CONTEXTO BRASILEIRO
No Brasil, com a abolição da escravidão e a proclamação da República, inicia-se o
período liberal caracterizado pelo trabalho livre e assalariado, sob a influência da
imigração, principalmente italiana, que veio a substituir a mão de obra escrava. Porém,
diferentemente do que acontecia com os negros, as condições de trabalho dos
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imigrantes, embora, subordinadas, já começavam a ser regidas por leis de proteção.
Aumentava o número de greves e o movimento operário reivindicava melhores
condições e trabalho e salários.
Em 1930, o então presidente da República, Getúlio Vargas, idealiza uma política
trabalhista, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com o objetivo de
organizar a expansão da indústria e controlar os movimentos trabalhistas.
A Constituição de 1934 é a primeira a tratar sobre o Direito do Trabalho. Nesse período
surge o termo Justiça do Trabalho, assegurando liberdade sindical, salário mínimo,
jornada de oito horas diárias, repouso semanal, férias anuais remuneradas, proteção do
trabalho feminino e infantil e isonomia salarial.
A Constituição de 1937, inspirada pela Carta del Lavoro, de 1927, institui o sindicato
único, criou o imposto sindical, estabeleceu a competência normativa dos tribunais do
trabalho, entre outras coisas.
Embora, a Carta de 1934 já tenha previsto a Justiça do Trabalho, o art. 139 da Carta de
1937, instituiu a Justiça do Trabalho “para dirimir os conflitos oriundos das relações
entre empregadores e empregados reguladas na legislação social”.

3 A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)
Os textos legais que disciplinavam as leis trabalhistas eram esparsos, tendo cada
profissão uma norma específica, prejudicando algumas que estavam fora da proteção
legal. Então, percebeu-se a necessidade de compilar todos os textos sobre o direito
individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho,
surgindo, portanto, promulgada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a
Consolidação das Leis Trabalhistas.
A Consolidação reuniu toda a legislação trabalhista então existente no Brasil, ao passo
que inseriu, de forma definitiva, os direitos trabalhistas na legislação brasileira. O seu
ponto fulcral é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nela
previstas, o que já era aclamado como uma necessidade constitucional, após a criação
da Justiça do Trabalho.

4 A CONSTITUIÇÃO DE 1988
A Constituição de 1998 inova em relação às anteriores, no que diz respeito à valorização
do coletivo e primando pela dignidade da pessoa humana.
Especificamente no campo do Direito do Trabalho, trouxe algumas mudanças
significativas, entre, elas: redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas;
a generalização do regime do FGTS e a suspensão da estabilidade decenal; indenização
nos casos de demissão sem justa causa; elevação do adicional de hora extra para no
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mínimo 50%; aumento da remuneração de férias em 1/3; garantia da licença gestante
para 120 dias e a criação da licença paternidade.
A ampliação das negociações coletivas e a liberdade de organização social, também
ganharam maior espaço, sendo, de grande relevância para o nosso atual cenário
econômico, a saber, demissão em massa, falência de empresas, etc.

5 DIREITO DO TRABALHO ATUAL
A garantia constitucional no direito do trabalho nasceu a partir das exigências sociais
decorrentes das várias mobilizações apontadas no decorrer desse artigo,
precipuamente, com os operários das fábricas na Revolução Industrial, ganhado força
ao longo dos anos e com o surgimento de leis especificas; com o intuito de assegurar
melhores condições de trabalho, mas também condições sociais ao trabalhador.
O Direito do Trabalho busca equilibrar a relação entre empregado e empregador, que
como já vimos é desigual. Passamos por um período de subordinação e privação de
liberdade, na qual o empregado era uma “coisa”, mera força de trabalho, que em busca
de sua sobrevivência submetia-se a condições precárias e desumanas.
Atualmente, com o advento da Consolidação das Leis Trabalhistas e as mudanças
previstas na CF/88, nos deparamos com uma situação complexa: de um lado manter as
garantias conquistadas no intuito de tutelar os direitos do trabalhador, por outro lado,
proteger as necessidades das empresas, já que o seu funcionamento é que gera serviços
à sociedade e garante abertura de vagas para os trabalhadores, aquecendo o
desenvolvimento econômico.
Entendemos que as garantias constitucionais em prol do trabalhador, poderão onerar
muitas empresas, especialmente, as de pequeno porte. Porém, é cediço que as recentes
medidas, colidentes com as garantias constitucionais já conquistadas, a exemplo da
terceirização em qualquer ramo de atividade das empresas privadas e de parte do
setor público, recentemente aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 22
de março de 2017, representam a precarização da mão de obra no país.
Com a nova proposta, o empresariado e a base governista almejam “estimular” a criação
de empregos e promover a competitividade das empresas, bem como reduzir gastos
com os respectivos funcionários. Todavia, esta desenfreada busca pela recuperação da
confiança na economia e pela aceleração à retomada do crescimento fere de morte
diversos preceitos constitucionais acima elencados.
Devido à recentíssima atualização acerca da aprovação deste projeto, parado há quinze
anos no Congresso, sobre a ampla liberação da terceirização do trabalho no país, que
agora depende, exclusivamente, da sanção do atual presidente Michel Temer para que
entre em vigor, recomendamos o acompanhamento dos trâmites subsequentes, bem
como entendemos a extrema relevância do tema que certamente poderá ser objeto de
futuros projetos de pesquisa.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA “LISTA SUJA DO TRABALHO”
ANÁLOGO AO ESCRAVO NO BRASIL
THE SOCIAL FUNCTION OF THE "DIRTY LIST" OF ANALOGOUS SLAVE WORK IN BRAZIL
Ludson Martins do Carmo59
Rafaela Maria da Conceição Silveira 60
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo apresentar as consequências jurídicas e sociais da divulgação da
“Lista de Transparência sobre Trabalho Escravo Contemporâneo”, também conhecida como “Lista Suja
do Trabalho”, criada em 2003 no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. A princípio é feita uma
exposição das mudanças legislativas relacionadas ao trabalho escravo no Brasil. São apresentadas as
principais alterações das regras relativas ao Cadastro de Empregadores. Analisam-se as consequências
jurídicas de sua divulgação na perspectiva dos empregadores, debruçando-se sobre as alegações de
violação das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que
culmina na autorização de publicação da lista. Faz-se análise dos benefícios para os empregados da
divulgação da relação de empregadores autuados pelos Auditores Fiscais do Trabalho. O resultado dos
estudos reforçou a possibilidade jurídica de divulgação da lista, concluindo-se pela legitimidade do
Cadastro de Empregadores, licitude e importância social de sua divulgação enquanto meio efetivador do
princípio da publicidade, bem como ferramenta de combate ao trabalho análogo ao escravo. O presente
trabalho desenvolve-se no campo de estudo das ciências humanas, especificamente na área do Direito,
utilizando-se como métodos de estudo a pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e utilização de notícias
veiculadas na internet.
Palavras-chave: Trabalho análogo ao escravo; Proteção ao trabalho; Segurança jurídica; Acesso à
informação.

ABSTRACT
The purpose of this study was to present the legal and social consequences of the publication of the
"Transparency List on Contemporary Slave Labor", also known as the "Dirty Work List", created in 2003
under the Ministry of Labor and Employment. At first, an exposition of the legislative changes related to
slave labor in Brazil is made. The main changes to the Employers' Register rules are presented. The legal
consequences of its disclosure from the employers' perspective are examined in relation to allegations of
breach of procedural safeguards of the adversary and ample defense in the administrative procedure
which culminates in the authorization to publish the list. An analysis is made of the benefits to employees
of disclosing the list of employers assessed by the Labor Tax Auditors. The result of the studies reinforced
the legal possibility of disclosure of the list, concluding for the legitimacy of the Register of Employers,
lawfulness and social importance of its dissemination as an effective means of the publicity principle, as
well as a tool to combat work analogous to the slave. The present work is developed in the field of study
of human sciences, specifically in the area of Law, using bibliographical research, case law and the use of
news published on the Internet as methods of study.
Keywords: Analogous slave work; Work protection; Legal security; Access to information.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo será abordada a questão do trabalho análogo ao escravo no Brasil,
oferecendo-se, inicialmente, um panorama histórico das legislações relacionadas ao
tema. Em seguida será dado enfoque a uma das atuais ferramentas de enfrentamento
desse grave problema social: A “Lista de Transparência sobre Trabalho
Escravo Contemporâneo”, popularmente conhecida como “Lista Suja do Trabalho”, que
traz a relação de empregadores autuados pelos Auditores Fiscais do Trabalho por
submeterem seus empregados à condição análoga à de escravo.
A “Lista de Transparência sobre Trabalho Escravo Contemporâneo” foi criada em 2003
e desde então vem sofrendo ferrenhas críticas dos empregadores, alegando-se
basicamente que a sua divulgação violaria princípios processuais básicos como o
contraditório e a ampla defesa. Para os empregados, no entanto, a divulgação da “Lista
Suja do Trabalho” representa um mecanismo efetivo de coibição da prática criminosa de
submissão de pessoas à condição análoga à de escravo, prevista no artigo 149 do Código
Penal.
A relevância do tema está ancorada nas atuais discussões jurídicas que envolvem a
problemática em torno da divulgação da lista, o que tem motivado o embate político
dos interessados e decisões conflitantes no judiciário, descortinando-se mais uma vez o
antagonismo das demandas polarizadas entre capital e trabalho.
Neste trabalho serão abordadas as consequências jurídicas e sociais da divulgação da
“Lista Suja do Trabalho”, sendo utilizado material bibliográfico, notícias veiculadas na
internet e jurisprudência em sua elaboração.

1 PANORAMA DO TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO BRASIL
O trabalho escravo é o resultado de uma prática extensa e complexa e que foi
considerada comum por muitos anos dentro do território brasileiro, onde vários povos
se beneficiariam dela: A escravidão. A consequência deste fato é que o trabalho escravo
persiste na atualidade, como será demonstrado a seguir.
Conforme descrito no site “Só História”, a escravidão pode ser conceituada da seguinte
forma:
A escravidão também chamada de escravismo, escravagismo e
escravatura é a prática social em que um ser humano adquire
direitos de propriedade sobre outro denominado por escravo, ao
qual é imposta tal condição por meio da força. Em algumas
sociedades, desde os tempos mais distantes, os escravos eram
legitimamente definidos como um produto. Os preços
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modificavam-se conforme as condições físicas, habilidades
profissionais, sexo, a idade, a procedência e o destino.61
1.1 HISTÓRICO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL
Em 1500, Pedro Álvares Cabral e suas tropas desembarcaram no território brasileiro,
decretando o seu “descobrimento”. A escravidão teve início no século XVI com o tráfico
negreiro, que consistia em trazer negros africanos para o Brasil, onde eram vendidos
como mercadorias.
No século XIX a Inglaterra começou a impulsionar para que a escravidão fosse abolida,
tendo em vista o seu interesse na ampliação consumerista, aprovando a Lei Bill
Aberdeen, proibindo o tráfico de escravos e aprisionando os navios que estavam
realizando estas práticas. Partindo disto, começaram a serem promulgadas leis que iam
extinguindo a escravidão, quais sejam: Lei Eusébio de Queiroz (1850) que institui o fim
do tráfico negreiro; Lei do Ventre Livre (1871) que dava liberdade aos filhos de escravos
que eram nascidos após aquela data; Lei do Sexagenário (1885) libertando os negros
maiores de 60 anos de idade; Lei Áurea (1888) que põe fim à escravatura em todo o
território brasileiro.
Embora a escravidão no Brasil tenha sido extinta, não houve nenhuma política de
inclusão destes negros “ex-escravos” na sociedade brasileira e esta exclusão econômica
persistiu por todo o século XX e ainda permanece nos dias atuais, exemplificados por
trabalhadores que são postos em condições de trabalho análogas à escravidão.
1.2 TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL
Trabalho análogo à escravidão é aquele em que não são oferecidas as condições
mínimas de trabalho ao empregado, como a liberdade, igualdade, institutos estes que
são pautados na dignidade da pessoa humana, direito fundamental previsto na
Constituição Federal Brasileira de 1988, definido por Brito Filho (2016, p. 5, apud
CAMARGO DE MELO; Cartilha “O Trabalho Escravo está mais próximo do que você
imagina”) como sendo o:
“(...) trabalho em condições análogas á condição de escravo
como o exercício do trabalho humano em que há restrição, em
qualquer forma, à liberdade do trabalhador, e/ou quando não
são respeitados os direitos mínimos para o resguardo da
dignidade do trabalhador.”
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Esta conduta conceituada acima está descrita no artigo 149 do Código Penal Brasileiro
como crime, vejamos:
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de
escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador,
com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
origem.
Da análise deste artigo, conclui-se que se trata de um crime contra os direitos
fundamentais que norteiam o Estado Democrático de Direito; reduzir alguém a esta
condição retira o direito deste à sua liberdade individual, submetendo-o às imposições
do “empregador”, ou seja, o sujeito ativo detém a liberdade do sujeito passivo em suas
mãos62.
No “Programa Escravo Nem Pensar” da “ONG Repórter Brasil” são apresentados quatro
elementos primordiais para caracterizar o trabalho análogo à escravidão, quais sejam:
“– TRABALHO FORÇADO: o indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho
em que é explorado, sem possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja
por ameaça e violências física ou psicológica;
– JORNADA EXAUSTIVA: expediente desgastante que vai além de horas extras e coloca
em risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é
insuficiente para a reposição de energia. Há casos em que o descanso semanal não é
respeitado. Assim, o trabalhador também fica impedido de manter vida social e familiar;
– SERVIDÃO POR DÍVIDA: fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com
transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de

62BITENCOURT,

Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial 2 – Dos Crimes Contra a
Pessoa . 14ª ed., 2014, Bahia, Editora Saraiva, p. 437-448.
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forma abusiva e descontados do salário do trabalhador, que permanece cerceado por
uma dívida fraudulenta;
– CONDIÇÕES DEGRADANTES: um conjunto de elementos irregulares que caracterizam
a precariedade do trabalho e das condições de vida sob a qual o trabalhador é
submetido, atentando contra a sua dignidade” .63
Diante do exposto, se percebe que o trabalho análogo à escravidão persiste e é pautado
nas dívidas ilegais, por ameaças e violências, por jornadas de trabalho totalmente
exaustivas e as péssimas condições em que são expostos estes trabalhadores, com falta
de saneamento básico e higiene.
A região brasileira que tem maior índice de trabalhos que são análogos à escravidão é a
Norte, ocorrendo principalmente no estado do Pará, tendo em vista que é desta que o
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE recebe a maior quantidade de denúncias. Na
região nordeste o estado que apresenta grandes índices é o Maranhão que fornece
grande parte da mão de obra utilizada no Pará nas atividades agropecuárias e na
produção de carvão64.

2 ASPECTOS GERAIS DA “LISTA DE TRANSPARÊNCIA SOBRE TRABALHO
ESCRAVO CONTEMPORÂNEO” NO BRASIL
A “Lista de Transparência sobre Trabalho Escravo Contemporâneo”, comumente
conhecida como “Lista Suja do Trabalho Escravo”, foi criada em 2003 pela Portaria nº
1.234 de 17 de novembro do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Na lista figuram
os empregadores autuados pelos Auditores Fiscais do Trabalho por submeterem seus
trabalhadores à condição análoga à de escravo, conduta tipificada como crime (artigo
149 do Código Penal).
As regras relativas ao Cadastro de Empregadores vêm sofrendo alterações significativas,
tendo sido editadas mais quatro Portarias desde 2003. As modificações realizadas ao
longo desses quatorze anos de sua criação relacionam-se basicamente ao rol dos órgãos
indicados para recebimento da relação de empregadores autuados, prazo para
atualização da lista e manutenção do nome do empregador na mesma, procedimentos
para sua divulgação e previsão de celebração de TAC (Termo de Ajustamento de
Conduta) ou acordo judicial entre o empregador e a União com vistas à regularização
das condições de trabalho e consequente retirada do empregador do Cadastro.
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Para maior fluidez da leitura as cinco Portarias editadas pelo MTE serão indicadas por
critério cronológico da seguinte forma: Portaria 01 (Portaria nº 1.234 de 17 de
novembro de 2003), Portaria 02 (Portaria nº 540, de 15 de outubro de 2004), Portaria
03 (Portaria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011), Portaria 04 (Portaria
Interministerial nº 2, de 31 de março de 2015) e Portaria 05 (Portaria Interministerial nº
4, de 11 de maio de 2016).
Em 2003 (Portaria 01) o rol de órgãos para os quais deveria ser enviada a relação de
empregadores era composto por apenas três Ministérios (Meio Ambiente,
Desenvolvimento Agrário, Integração Nacional e Fazenda) e uma Secretaria (Direitos
Humanos), chegando à marca de treze órgãos, públicos e privados, em 2011 (Portaria
03). Com os dados divulgados e as informações complementares fornecidas pelo MTE,
esses órgãos possuíam subsídios para entrar com outras ações contra o empregador
autuado, adotando medidas específicas de coibição da sua conduta criminosa, como,
por exemplo, a recusa de empréstimo por parte dos bancos públicos e privados 65. A
partir de 2015 (Portaria 04) ficou estabelecido que o Cadastro de Empregadores
passasse a ser divulgado no sítio eletrônico do MTE, sendo silente a referida Portaria e
a posterior quanto a necessidade de envio oficial da “Lista Suja do Trabalho” a órgãos
específicos, medida compreensível pelo fato da divulgação em espaço virtual possibilitar
o acesso às informações de forma ampliada, facilitada e célere, sendo facultado aos
interessados o acesso a outras informações (artigo 4º da Portaria 05).
A primeira Portaria não estabelecia prazo para atualização e divulgação do Cadastro de
Empregadores, ficando a cargo do MTE, a partir de 2004, a atualização semestral da lista.
Em 2015, no entanto, ocorre um retrocesso quanto a esta periodicidade, não sendo
estabelecido prazo para atualização e divulgação da lista (§1º do artigo 3º da Portaria
04). No ano de 2016, através da Portaria 05, restabelece-se o prazo de seis meses para
atualização e divulgação da relação de empregadores autuados, periodicidade mantida
atualmente.
Outra regra relevante é o período de manutenção do nome do empregador na “Lista
Suja do Trabalho”. A partir de 2004 foi estabelecido que o empregador fosse mantido
na lista pelo prazo de dois anos, período em que a Fiscalização do Trabalho o monitoraria
e averiguaria a “regularidade das condições de trabalho” (artigo 4º da Portaria 02),
ficando a exclusão de seu nome condicionada aos pagamentos dos débitos fiscais,
trabalhistas e previdenciários (§1º do artigo 4º da Portaria 02). Esses critérios
permanecem, acrescentando-se que o nome do empregador será mantido por mais dois
anos na lista se for constatada a manutenção das irregularidades (parágrafo único do
artigo 3º da Portaria 05).

65Disponível em:
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A possibilidade de celebração de TAC ou acordo judicial entre o empregador e a União
permite que aquele tenha seu nome retirado da “Lista Suja do Trabalho”, figurando em
uma segunda relação, integrante do mesmo documento em que constam os
empregadores autuados que não celebraram esse acordo, que deverá ser publicada no
mesmo meio de divulgação (§3º do artigo 5º da Portaria 05). Essa previsão atende ao
objetivo de promover, por iniciativa do empregador, a regularização das condições de
trabalho dos seus operários e o pagamento dos seus direitos trabalhistas e
previdenciários.
Com o aprimoramento das regras relativas ao Cadastro de Empregadores foi dada
ênfase ao direito de exercício do contraditório e da ampla defesa do empregador, sendo
essas garantias processuais previstas pela primeira vez de forma explícita no artigo 2º
da Portaria 04. Estabeleceu-se que a divulgação da lista estaria condicionada a
pronunciação de decisão administrativa irrecorrível (§1º do artigo 2º da Portaria 05),
sendo dessa forma amplamente oportunizado o exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo administrado.
Essas previsões contrastam com as alegações feitas pelos empregadores em processos
judiciais que discutem a constitucionalidade do Cadastro. Em 2014 a divulgação da lista
foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal –
STF, Ricardo Lewandowski, em ação ajuizada pela Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias que alegaram, por exemplo, violação a mandamentos
constitucionais tais como o devido processo legal e a presunção de inocência 66. Essa
decisão foi então cassada pela Ministra Carmén Lúcia por perda de objeto, devido às
alterações das regras do Cadastro de Empregadores posteriores à Portaria 03 67.
No dia 7 de março do corrente ano, o presidente do Superior Tribunal do Trabalho – TST,
Ministro Ives Gandra Martins Filho, acatou pedido formulado pela União para que a
publicação da lista fosse sobrestada 68. Essa decisão suspendia os efeitos da liminar
concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região até apresentação de
relatório pelo grupo de trabalho criado para aperfeiçoamento das regras relativas à
divulgação do Cadastro de Empregadores. No entanto, o Ministério Público do Trabalho
– MPT recorreu da decisão e a publicação da lista foi autorizada pelo Ministro do
Superior Tribunal do Trabalho, Alberto Bresciani69, sendo essa a última decisão
registrada sobre a questão até a presente data.
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3 PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA DO EMPREGADOR
O caráter informativo da “Lista Suja do Trabalho” análogo ao escravo tem sido motivo
de controvérsias. Os empregadores alegam que sua divulgação teria o condão de causar
danos significativos à imagem das empresas, configurando-se como meio punitivo
ilegítimo. Contrários à divulgação da relação de empregadores autuados pelos Auditores
Fiscais do Trabalho argumentam que as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa não estariam sendo observadas por considerarem que a repercussão
social negativa configurar-se-ia como uma antecipação da pena, tendo em vista que a
decisão que autoriza a publicação se dá na esfera administrativa, passível de revisão
pelo poder judiciário.
A divulgação do Cadastro de Empregadores atende a um dos princípios basilares da
Administração Pública esculpido no artigo 37 da Constituição Federal: O princípio da
publicidade. Esse princípio impede que o conteúdo dos atos administrativos seja
ocultado de forma injustificada, inviabilizando o controle social das ações estatais. Cabe
a Administração Pública promover a divulgação e transparência dos seus atos,
possibilitando o acesso à informação pela população de forma a legitimar suas ações,
devendo o sigilo ser aplicado de forma excepcional como assevera Celso Antônio
Bandeira de Mello (2013, p.180, apud MARMELSTEIN):
“não há, nos modelos políticos que consagram a democracia,
espaço reservado ao mistério. O novo estatuto jurídico brasileiro
– que rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que se
oculta – consagrou a publicidade dos atos e das atividades
estatais
como
valor
constitucionalmente
assegurado,
disciplinando-o, com expressa ressalva para as situações de
interesse público, entre os direitos e garantias fundamentais”.
Não obstante a divulgação do Cadastro de Empregadores esteja em consonância com o
preceito constitucional da publicidade e constitua-se como uma ferramenta eficaz de
combate ao trabalho análogo ao escravo no Brasil, reconhecida internacionalmente pela
ONU (Organizações das Nações Unidas) e OIT (Organização Internacional do Trabalho) 70,
a repercussão social negativa que gera para o empregador enseja uma análise quanto a
possibilidade de violação de outras garantias constitucionais, dentre as quais destacamse o direito ao contraditório e a ampla defesa (inciso LV do artigo 5º da CF/88). Por isso,
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mar. 2017.
70Disponível

em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/lista-suja-garantiu-ao-brasilreconhecimento-internacional>. Acesso em: 18 de mar. 2017.
Página 163

passa-se a analisar as condicionantes da divulgação da “Lista Suja do Trabalho” e se
nesse processo são obliteradas as garantias processuais básicas dos administrados.
É condição para divulgação do Cadastro de Empregadores que a decisão administrativa
que reconhece a “procedência do auto de infração lavrado na ação fiscal em razão da
constatação de exploração de trabalho em condições análogas à de escravo (§ 1º do
artigo 2º da Portaria 05)” seja irrecorrível. A divulgação da “Lista Suja do Trabalho” será
feita depois de esgotadas todas as vias recursais no âmbito administrativo, ou seja,
quando amplamente oportunizada a manifestação do empregador (§ 2º do artigo 2º da
Portaria 05).
As disposições da mencionada Portaria Interministerial revelam uma preocupação
proeminente no que concerne à garantia do exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo empregador no âmbito administrativo, o que legitima ainda mais a decisão
pela divulgação da lista. Entende-se que, atendidas as condições citadas, estará
autorizada a divulgação da relação de empregadores autuados, independente da
possibilidade de revisão dessa decisão pela justiça, considerando que a nulidade ou
anulabilidade dos atos praticados pela Administração Pública não são presumíveis,
devendo perdurar seus efeitos enquanto não fulminados por decisão judicial,
invalidados ou revogados por autoridade no exercício da atividade administrativa,
porquanto gozam de presunção iuris tantum de veracidade, conforme preleciona
Carvalho Filho (2015, p. 123):
“O fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de
que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela
do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de
alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse
modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de
legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem
algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários. Por
esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em
conformidade com a lei”
A Administração Pública não pode ser compelida a ocultar informações de interesse
público, visto que a prática criminosa de submissão de pessoas à condição análoga a de
escravo não faz jus ao manto do sigilo, reservado aos casos em que a preservação do
direito à intimidade das pessoas ou questões de segurança nacional, por exemplo, se
sobrepõem ao interesse público à informação. Nessa perspectiva, entende-se que a
suspensão da divulgação da lista só deveria ocorrer se demonstradas evidências
concretas de vícios no processo administrativo que a autorizou e não como medida
preventiva de possíveis danos que a repercussão da mesma causaria no âmbito social.
O Cadastro de Empregadores tem caráter informativo, não sendo a fomentação de
repercussão social negativa um dos seus objetivos, caracterizando-se esta como reflexo
da repulsa social às práticas ilícitas.
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Outra questão relevante a ser analisada no tocante à divulgação da “Lista Suja do
Trabalho” relaciona-se ao direito de reversão na hipótese de a decisão administrativa
que a autorizou ser invalidada pelo judiciário. Além das penalidades previstas em âmbito
administrativo, o empregador enfrenta a negativa repercussão social gerada pela
divulgação da lista, que é potencialmente capaz de prejudicar seus negócios
empresariais, o que suscita questionamentos quanto à possibilidade de
responsabilização do Estado pelos prejuízos causados no caso de ser verificada na via
judiciária a ausência de culpa do administrado.
Parece-nos coerente o argumento de que a Administração Pública poderia vir a ser
responsabilizada caso fosse constatado que o empregador figurou na lista de forma
indevida. A despeito do dever de prestar informações à sociedade (inciso II do artigo 3º
da Lei 12.527 – Lei de Acesso à Informação), a Administração Pública não poderá
promover a divulgação de dados inverídicos, principalmente quando capazes de gerar
danos à imagem de terceiros. Por isso, preventivamente, por um dever de cuidado,
poderia ser divulgado em mesmo meio digital o teor das defesas dos empregadores,
afastando os argumentos de que se pretenderia com a publicação da lista promover o
escracho público das empresas. Dessa forma, o caráter informativo do Cadastro de
Empregadores seria potencializado, mitigando sensivelmente possíveis danos à imagem
das empresas que eventualmente viessem a ser retiradas, por decisão judicial, do
Cadastro de Empregadores.

4 OS BENEFÍCIOS DA DIVULGAÇÃO DA “LISTA SUJA DO TRABALHO”
ANÁLAGO AO ESCRAVO PARA O EMPREGADO
A lista suja do trabalho análogo ao escravo tem como uma das suas funções intimidar as
empresas para que não perpetuem essa conduta, e principalmente funcionar como um
instrumento de transparência do Estado visando garantir direitos trabalhistas. Sendo
assim, se torna fundamental para o combate desta infração no Brasil71.
Diante disso, se percebe que embora haja a divulgação desta lista, grande parte da
população ainda não está ciente do seu conteúdo e da sua importância. Logo, a
transparência desta lista além de combater a violação de um direito fundamental, traz
um caráter social de grande importância, pois possibilita que a população contribua
investigando também sobre esses fatos, não deixando apenas a cargo do Estado. Sendo
assim, é totalmente necessário que o Poder Público torne cada vez mais publicizada essa
informação, pois irá incentivar a população a realizar mobilizações, denúncias e até
mesmo cobrar das empresas para que se sensibilizem e tenham uma gestão socialmente

71Disponível

em: <http://www.conjur.com.br/2017-mar-06/governo-federal-obrigado-publicarlista-suja-trabalho-escravo>. Acesso em: 22 de mar. 2017.
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responsável, possibilitando que essa prática seja de fato erradicada no território
brasileiro.
Outro ponto de grande importância para os empregados é que os débitos trabalhistas
que não foram regularizados neste período serão pagos, incluindo o seguro
desemprego, assim como os previdenciários, necessitando destas serem comprovadas
no prazo máximo de trinta dias. Ademais serão feitas medidas de reparação social como
pagamento de indenização por dano moral, acompanhamento psicossocial, em prazo
não inferior a três meses, inclusão no ambiente escolar. Para que essas medidas sejam
efetivadas será assegurado o custeio da alimentação, transporte, materiais escolares e
auxilio financeiro de pelo menos um salário mínimo, todas essas questões dependeram
do nível de vulnerabilidade do empregado. Além destas questões faz-se necessário
destacar o benefício que estes trabalhadores terão, que será a prioridade na inclusão
em programas sociais exemplificado pela Bolsa Família72.
Partindo desses pontos, se identifica a importância que essas questões trazem ao
empregado, pois os retiram de uma condição de vulnerabilidade muito elevada e os
alçam a condições dignas, respeitando princípios constitucionais como o da dignidade
da pessoa humana, e garantindo o mínimo existencial.

5 CONCLUSÃO
O trabalho escravo no Brasil ainda é uma realidade, diferenciando-se da antiga
escravidão simbolizada pelas algemas e grilhões que aprisionavam o corpo e a alma dos
homens, mulheres e crianças negras. Entretanto as implicações de outrora se
manifestam de maneira diversa atualmente, mas com consequências muito próximas
que se perfaz pela retirada da dignidade do indivíduo.
Dentro do contexto brasileiro marcado pela escravidão, o negro era visto como
mercadoria e de preço elevado, onde sua cor de pele era fato preponderante para sua
segregação. Hodiernamente, a cor não é o único fator que motiva a prática prevista no
artigo 149 do Código Penal, mas também o fator econômico e intelectual que mantém,
não somente os negros, mas toda população sensível, aprisionados naquela condição
análoga.
Portanto, faz-se necessário que haja mais políticas de investigação desta conduta por
meio da Administração Pública, se dirigindo a regiões que são mais vulneráveis a este
crime, criando, por exemplo, órgãos próximos para que indivíduos possam também
realizar denúncias.

72Disponível

em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=320458>. Acesso em: 20 de mar.
2017.
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O Cadastro de Empregadores é uma ferramenta de combate ao trabalho análogo ao
escravo de extrema necessidade diante de um passado permeado pela escravidão e um
presente que a perpetua e dissemina de novas formas, muitas vezes transvertida de
legalidade, mas que em seu âmago nutre o desrespeito aos direitos básicos do
trabalhador. A divulgação da “Lista Suja do Trabalho” além de atender ao imperativo
constitucional de publicização dos atos administrativos, promovendo o acesso à
informação, fomenta o controle social sobre os empregadores, ampliando o
quantitativo de agentes fiscalizadores.
As alegações dos empregadores de que haveria violação das garantias processuais
básicas no processo administrativo que culmina na divulgação da lista não encontram
respaldo e já foram derrubadas pela Portaria 05 que previu expressamente o exercício
do contraditório e da ampla defesa como pressupostos à publicação do Cadastro.
Eventual desrespeito às condicionantes dispostas na referida Portaria deverá ser
analisado no caso concreto e não legitimará a suspensão da publicação do Cadastro,
devendo ser retirado apena o nome do empregador que provar agir dentro dos
parâmetros legais e não fazer jus a sua inclusão na relação. Essa inversão do ônus da
prova se deve a presunção de veracidade que gozam os atos administrativos e, portanto,
resguardam relativamente o Estado de ter suas ações sobrestadas por interesses
particulares. No entanto, restará configurada a responsabilidade do Estado se
constatado em processo judicial que as informações veiculadas são inverídicas, devendo
o ato ser invalidado e o administrado ressarcido por eventuais prejuízos sofridos que
deverão ser objetivamente quantificados.
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A JUDICIALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DOS
MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E OS IMPACTOS NOS
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DA
BAHIA: UMA ANÁLISE EM FACE DO PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA
Marcos André Santos

1 O DEVER PÚBLICO DE PROTEÇÃO E AMPARO À SAÚDE
O tema que se segue tem como objetivo traçar breves linhas sobre o surgimento do
Sistema Único de Saúde, mas busca também demarcar a atuação dos poderes legislativo
e executivo na construção do ideário de um sistema público de saúde.
1.1 PARTICIPAÇÃO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVOSESTADUAL, MUNICIPAL E
FEDERAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
A Saúde Pública do Brasil, historicamente, se inicia em 1808, mas o surgimento do
Ministério da Saúde somente foi instituído em 1953, através da Lei nº 1.920. O
Ministério assumiu a responsabilidade que até então era do Departamento Nacional de
Saúde (DNS), mas que detinha uma estrutura precária, incapaz de atender às demandas
da saúde pública da época, pois o Ministério se restringia as ações de saúde e educação.
(BRASIL, 2017)
Ainda que tenha sido a sede das ações sanitárias, estas continuavam distribuídas por
vários ministérios e autarquias, havendo pulverização de recursos e dispersão do
pessoal técnico, que estavam vinculados aos órgãos de administração direita, e outros
às autarquias e fundações. (BRASIL, 2017).
Os anos iniciais da década de 60 foram marcados pela desigualdade social, atingindo a
população menos favorecida comuma baixa renda per capita, de um lado e
contrastando com a grande concentração de riquezas, por outro, ganhando corpo o
discurso dos sanitaristas em torno das relações entre saúde e desenvolvimento. Nesse
sentido, algumas propostas de adequação dos serviços públicos de saúde à realidade
diagnóstica tiveram importância, a partir da formulação da Política Nacional de Saúde
de 1961. (BRASIL, 2017).
Em 1963 ocorreu a realização da III Conferência Nacional de Saúde com a proposta de
reordenação dos serviços de assistência médico-sanitária e alinhamentos gerais,
determinando uma nova divisão das atribuições e responsabilidades entre os entes
administrativos da Federação, objetivando a municipalização. (BRASIL, 2017)
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Contudo, somente em 1986, a partir da mobilização da sociedade pela reforma do
sistema de saúde ocorreu a oitava Conferência Nacional de Saúde, na qual foram
discutidas e aprovadas as principais demandas reivindicadas pelos sanitaristas, que
visam fortalecer o setor público de saúde, expandir a cobertura a todos os indivíduos e
integrar a medicina previdenciária à saúde pública, configurando um sistema único.
(PAIVA, TEIXEIRA, 2014).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil deu um grande passo em
direção à construção de um sistema público de saúde que pudesse ser capaz de atender
a todos os indivíduos. Nesse sentido, o projeto estabelecido na Constituição de 1988
buscava um novo modelo de intervenção do Estado na saúde e a reconfiguração do
papel das três esferas de governo. (BAPTISTA, MACHADO, LIMA, 2009).
No início dos anos 90, portanto, dois anos após a promulgação da Constituição Federal,
o Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado pela lei nº 8.080 de 19 de setembro
de 1990, sendo responsável pela criação e estabelecimento de regras gerais para
organizar e gerir o SUS. O Poder Legislativo também foi responsável pela criação da lei
n º 8.142 de 28 de dezembro de 1990, dispondo sobre o controle social e o repasse de
verbas para os municípios. (SOLHA, 2014).
A alta produção legislativa se justifica quando se verifica as peculiaridades de cada
indivíduo, haja vista a extensão territorial do Brasil, que pode ser equiparada a de um
continente. Dessa forma, a política de saúde deve atender a cada região do país de
maneira distinta, levando em consideração as características locais e do indivíduo.
Segundo Sidney Feitoza Farias et al. (2011apudMAGALHÃES JÚNIOR, 2002), a regulação
não é sinônimo de gestão, mas sim parte da sua constituição e ferramenta vital para a
operacionalização, distinguindo a regulação do SUS de duas formas: A macro regulação,
que consiste na articulação e prática de mecanismos estratégicos de gestão, se
estabelecendo em bases sociais públicas. Entretanto, a micro regulação se refere a um
olhar diretamente para a assistência, com recorte operacional e instrumental.
Nessa direção, aponta Farias (2011), as ações regulatórias são caracterizadas pela edição
das Leis Orgânicas da Saúde, com destaque para a lei nº 8.080/90 e a 8.142/90, bem
como os pactos administrativos através das chamadas Normas Operacionais Básicas
(NOB/SUS), representando instrumentos de regulação para o processo de
descentralização. Essas Normas Operacionais Básicas foram expedidas em 1991, 1992,
1993 e 1996, sendo elaborada também entre 2001 e 2002, menciona Farias.
Embora tenham ocorrido profundas mudanças nas três esferas de poder, com avanços
conceituais no processo de descentralização, Farias argumenta que:

a regulação ainda tem se caracterizado como eminentemente cartorial.Evidências e
dados empíricos sugerem que não foram modificados suficientemente aspectos
importantes da assistência, tais como forma de definição e seleção das prioridades,
ordenamento da distribuição e expansão da oferta de serviços e inadequação entre
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demanda e oferta,que persistem como heranças do modelo assistencial da medicina
previdenciária regulado pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS), anterior ao SUS. (FARIAS, 2011).
As afirmações de Farias somente prosperam, pois, segundo Fausto Pereira dos Santos
(2006), neste período de implantação do SUS as ações de controle e avaliação efetivas
continuaram centralizadas no INAMPS ou ainda nas estruturas estaduais
descentralizadas, cabendo aos municípios uma atuação modesta, que se limitava ao
repasse de dados quantitativos dos atendimentos realizados.
Para Santos (2006), essa realidade somente foi modificada por meio da NOB 93,
introduzindo modalidades outras de assunção de gestão dos estados e municípios, com
avanços na transferência de recursos de maneira automática, prevista pelo legislador
através da Lei nº 8.080/90. Outra mudança importante foi a implantação do mecanismo
de transferência fundo a fundo a partir do decreto 1.232/94, que habilitava a gestão
semiplena aos municípios. Dessa forma, uma parcela do processo de gestão foi
transferida à administração estadual e municipal, acompanhada da capacidade
regulatória, conclui Santos.
A NOB 96 instrumentalizou estados e municípios com gestão avançada e plena do
sistema, estabelecendo novas formas de financiamento, como: o Piso da Atenção
Básica, incremento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o Programa Saúde
da Família etc. Assim, a transferência de recursos passou a ser realizada fundo a fundo,
deixando de ser transferidos sob vinculação à base populacional ou à série histórica.
(SANTOS, 2006, p. 9).
Contudo, Santos (2006) afirma que, com a regulação da Norma Operacional da
Assistência à Saúde (NOAS/2002), ficou estabelecidoa regionalização da assistência,
remetendo competência para estados e municípios na organização da assistência
intermunicipal. Isso definiu mecanismos para reorganização dos fluxos de referência e
contra referência, introduzindo o conceito de regulação assistencial, cita Santos (2006).
Tatiana Wargas de Faria Baptista (2009, p. 833) afirma que a consolidação da proteção
social e do direito à saúde, entre os anos de 1995 a 2002, estabeleceu uma
reconfiguração dos interesses, abarcando demandas especificas, bem como o
surgimento de novos problemas a serem enfrentados.
Na seara de desenvolvimento e provisão de insumos para área da saúde, ocorreram
lacunas na atuação do Ministério da Saúde, isso decorrente da incapacidade da política
industrial dos anos noventa, mas também da limitação na capacidade de articulação
entre políticas públicas e dos fortes interesses privados, prejudicando o crescimento do
acesso da população aos insumos necessários à proteção da saúde, sendo a assistência
farmacêutica o exemplo mais transparente. (BAPTISTA, 2009, p. 835).
Dessa forma, mesmo que os gastos federais com medicamentos excepcionais tenham
aumentado, em decorrência da priorização do governo federal no cuidado com saúde
de grupos específicos, o acesso a outros medicamentos ficaramprejudicados, incluindo,
nesse caso, os remédios voltados à atenção básica. (BAPTISTA, 2009, p. 835).
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Baptista (2009) ressalta que entre período de 1995 a 2002, de tudo que foi produzido
em matéria legislativa, 89% teve como autor o poder Executivo, enquanto o legislativo
produzia leis que expressavam as políticas de interesse do Ministério. Segundo a autora,
a produção de leis, bem como as políticas ministeriais demonstrou forte presença da
agenda do poder Executivo no âmbito legislativo, permitindo a reunião de elementos
acerca da relação entre os poderes na saúde.
A avaliação crítica que se faz da atuação do Executivo e Legislativo conduz a uma
conclusão acerca do descaso com a qual o Estado sempre tratou a política de saúde. As
diretrizes traçadas pelo texto constitucional, que buscavam garantir o direito universal
e integral à saúde, diferem muito da sua proposta original, o que pode ser justificado
pela degradação do Estado. Isso provocou graves problemas de ordem social, elevando
o nível de desigualdade. (BAPTISTA,2009, p. 836).
A Lei 8.808/90 estabelece as responsabilidades de cada ente da federação, cabendo aos
municípios o papel de gerenciar e executar os serviços públicos de saúde de baixa
complexidade, em regra, devendo assumir a atenção básica do Sistema Único de Saúde.
Isso deve incluir a celebração de contratos com entidades prestadoras de serviços
privados de saúde, bem como cabe ao município a avaliação da execução. (BRASIL, 2006,
p. 10).
O gestor municipal também deve participar do planejamento, da programação e
organização do SUS em articulação com o gestor estadual. Cabe ao município, entre
outras atribuições, executar os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária,
alimentícia, nutricional, sanitária e saúde do trabalhador, gerir laboratórios públicos de
saúde e participar do financiamento do Sistema, garantindo o fornecimento de
medicamentos básicos. (BRASIL, 2006, p. 10).
A missão do governo estadual visa acompanhar, controlar e avaliar as redes assistenciais
do SUS, se responsabilizando pelo apoio técnico e financeiro ao município. Cabe gestor
estadual administrar os serviços de alta complexidade de referência no estado e região.
O ente estadual também deve acompanhar, analisar e divulgar indicadores relativos à
mortalidade e morbidade da população. (BRASIL, 2006, p. 11).
O governo do estado deve coordenar e, de forma complementar, executar ações e
serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, entre outros. A responsabilidade pela
implantação do Sistema Nacional de Sangue é do gestor estadual em conjunto com a
União e os municípios, assumindo também a coordenação dos laboratórios estaduais. A
assistência farmacêutica básica e dos medicamentos de alto custo ficam sob a
responsabilidade do gestor estadual em parceria com o ente federal. (BRASIL, 2006, p.
11).
Na esfera federal, a participação busca prestar cooperação técnica e financeira aos
estados, municípios e Distrito Federal. Através de agência reguladora, tem o dever de
controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
A União deve fomentar políticas públicas nacionais na saúde, bem como promover o
desenvolvimento de sistemas de redes integradas de alta complexidade. O ente federal
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deve elaborar normas para regular as relações entre o SUS e o setor privado. Cabe à
União: O financiamento da assistência farmacêutica, aquisição e repasse aos estados os
medicamentos de alto custo. (BRASIL, 2006, p. 11).
A luta por um financiamento que possa atender às demandas e, por outro lado, possa
ser sustentável para o Sistema Único de Saúde não isentaram o setor da submissão ao
crescimento exponencial dos seus custos, seja pelo atendimento a partir de novas
tecnologias, pelo envelhecimento da população ou ainda pelo surgimento das ações
judiciais pelo direito à saúde. O número crescente de atendimentos decorrentes da
violência social, associado a outros eventos trágicos, tem produzido o aumento da
demanda, o que gera impactos negativos no orçamento destinado à dispensação dos
medicamentos. (SANTOS, DELDUQUE, ALVES, 2015).
A Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS) tentou, mas sem sucesso, vincular
para a saúde recursos da ordem de 10% do PIB, mas esta vinculação não ocorreu com a
promulgação da Constituição de 1988. Contudo, após 12 anos de atividade da Carta de
1988, foi aprovada a Emenda Constitucional (EC) n° 29/2000, estabelecendo vinculação
Constitucional das receitas da União, estados e municípios e do Distrito Federal, muito
embora a regulamentação só tenha ocorrido 12 anos depois através da Lei
Complementar nº 141/2012. (BRASIL/CONASS, 2015, p. 88)
Apesar das várias propostas para elevação das receitas aplicadas na saúde, como o
Projeto de Lei Complementar nº 123/2012, outros projetos também entraram em
pauta, propondo aplicação de percentuais escalonados que variavam entre 15% a 19%
da receita líquida da União. Contudo, o que prevaleceu foi a promulgação da EC nº
86/2015, prevendo aumento gradual da receita em saúde, partindo de 13,2% até 15%
em cinco anos. (BRASIL/CONASS, 2015, p. 89).
Santos (2015) afirma que essa mudança poderia resultar, em tese, num aumento dos
investimentos na saúde, porém, em termos concretos, já em 2016, os valores destinados
pelo Ministério da Saúde poderia significar um aporte financeiro menor que do que o
dispensado no ano de 2015. A EC 86/2015 73 demonstrou ser um retrocesso, por
apresentar percentuais mínimos sobre a receita líquida, enquanto outra proposta,
apresentada pela PLP 123/2103 propunha um investimento de 10% da receita bruta da
União.
As tentativas para amenizar os problemas de financiamento do Sistema Único de Saúde
acabaram agravando ainda mais a situação, pois, ao aprovar uma Emenda
Constitucional que impõe recursos mínimos à saúde, considerando para isso um
percentual inicial de 13,2% da receita líquida, o que implica na perda da capacidade de
atendimento do SUS.
A EC86/2015 é uma agressão ao princípio do não retrocesso. Sarlet (2016, p. 615)
argumenta que os direitos sociais gozam de especial proteção ante o Poder Legislador,
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Para melhor entendimento sobre a EC86/ 2015, a mesma segue em anexo ao atual trabalho.
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mas também dos atos do Poder Executivo. No seu entendimento, o princípio do não
retrocesso é mecanismo hábil para coibir ou corrigir medidas restritivas ou supressivas
de direitos sociais.
Ingo Sarlet afirma que a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo tais garantias,
ainda que implícitas no texto da Constituição, como uma forma de coibir medidas que
atentem contra os direitos sociais, afetando sua concretização já firmada, e isso
configuraria a uma violação à Constituição, bem como aos direitos fundamentais por ela
já conferidos.Assim, a proibição do retrocesso social está vinculada ao dever de
realização progressiva dos direitos sociais, conforme previsto no PIDESC de 1966. 74
Sarlet (2016, p. 616) destaca que a proibição de medidas retrocessivas reconduz-se ao
princípio da máxima eficiência e efetividade das normas definidoras de direitos e
garantias fundamentais, bem como protege o princípio da dignidade da pessoa humana,
com o objetivo de impedir a afetação dos níveis de proteção já concretizados. Assim, as
prestações básicas que fazem parte da dignidade humana e correspondem ao mínimo
existencial, não poderão ser suprimidas nem reduzidas, ainda que ressalvados os
direitos adquiridos, pois a violação do núcleo essencial da dignidade humana é
injustificável sob a ótica da ordem jurídica e social.
1.2 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
A atuação do Judiciário na busca pela garantia dos direitos fundamentais do indivíduo
torna-se cada vez mais frequente, haja vista ser hoje a justiça o principal instrumento
para efetivação do direito de acesso à saúde por parte do cidadão.
Para Gilmar Ferreira Mendes (2016, p. 692), o Poder Judiciário deverá garantir o direito
à saúde sempre que for provocado, através de demanda que postula o fornecimento de
medicamentos, no qual seja constatada a ocorrência de omissão por parte de
Administração. Isso, pois, embora não seja a formulação de políticas sociais uma função
do judiciário, é seu dever verificar e garantir a sua efetividade.
Mendes (2016) ainda acrescenta que o indivíduo não pode ser punido pela ineficiência
da Administração Pública quando, sendo sua a responsabilidade, deixar de prestar o
fornecimento de medicamento, que deixe de constar na lista do SUS por problemas de
gestão. Nesse caso, cabe ao indivíduo acionar o Poder Judiciário para a garantia do seu
direito subjetivo à saúde.
Contudo, há situações delicadas enfrentadas pelo SUS, como no caso de não dispor de
um medicamento específico, mas tão somente de um similar. Segundo Mendes (2016,
p. 692), diante de tal questão, seria necessário examinar os motivos que impedem o
indivíduo de usar determinado fármaco invés de outro, devendo ser aplicado ao caso o
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2.o do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ratificado
pelo Brasil.
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critério de ponderação, verificando a razoabilidade do medicamento requerido, desde
este não inviabilize todo o sistema.
Fábio Ferreira Mazza (2012, p. 3) comentando trabalho de Antônio José Avelãs Nunes
(2011) argumenta que o STF tem defendido que é de competência do poder judiciário a
problemática da saúde sempre que a omissão do poder público causar perecimento dos
direitos fundamentais consagrados no Texto Constitucional.
Segundo Mazza (2012), as decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça têm
reconhecido como dever do Estado o fornecimento dos medicamentos aos cidadãos
doentes, determinando pagamento de multa no caso de descumprimento desse dever.
Ainda segundo o autor, o STJ tem sustentado que o magistrado, diante da recusa do
dever estatal, possa determinar o bloqueio de valores em contas públicas para assegurar
a tratamento pleiteado pelo indivíduo, baseado na dignidade humana e no direito à vida
e à saúde.
Ingo Wolfgang Sarlet (2011, p. 32) argumenta que a jurisprudência brasileira vem se
manifestando positivamente no sentido de garantir ao indivíduo o acesso ao
medicamento por ele requerido, sendo esse de alto custo ou aquele que atende a
requisitos excepcionais, mesmo os medicamentos em fase experimental, ainda sem
eficácia comprovada, estão sendo fornecidos através das decisões judiciais.
No entendimento de Sarlet (2011), a decisão que tratou do assunto mais
profundamente foi a Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 175 AgR/CE,75 sob relatoria
do ministro Gilmar Mendes, que determinou à União o fornecimento de medicamento
não previsto nos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS. A União alegou como
contra-argumento à STA o princípio da separação dos poderes, haja vista estar o
judiciário a usurpar da Administração Pública o seu papel de formuladora das políticas
públicas. Essa emblemática decisão foi definidora dos rumos hermenêuticos à atuação
da Justiça brasileira.
Ainda segundo Sarlet (2011, p. 34), o argumento estatal baseado no alto custo do
medicamento pode servir guarida para o indeferimento da demanda judicial, pois a
Política de Dispensação de Medicamentos Excepcionais visa garantir o acesso da
população acometida por enfermidades raras aos tratamentos existentes.
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A Suspensão de Tutela Antecipada 175 AgR/CE, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes,
julgada em 17 de março de 2010. Tratou-se, em linhas gerais, do ajuizamento de ação por
intermédio do Ministério Público Federal em favor de jovem com doença neurodegenerativa
rara, comprovada clinicamente e por exame laboratorial, objetivando o fornecimento pelo
Estado de medicamento denominado Zavesca (princípio ativo miglustat), cujo tratamento
revela-se de alto custo (R$ 52.000,00, ao mês), não previsto nos protocolos e diretrizes
terapêuticas do SUS, apesar de aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
e pela Agência Europeia de Medicamentos. Para maior entendimento sobre o tema, a íntegra da
decisão será disponibilizada no final desse trabalho. O tema também será abordado com
profundidade mais adiante.
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Leny Pereira da Silva (2014, p. 39-40) sustenta que a legitimidade do Poder Judiciário na
busca da garantia do direito à saúde tem fundamentação no inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição Federal, que impõe ao Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.
Leny Pereira da Silva entende que a falta ou deficiência dos serviços de saúde prestados
pelo Estado, sendo nesse caso a assistência farmacêutica e o fornecimento de
medicamentos, causa grande ameaça ao direito à vida.
Assim, a autora argumenta que a intervenção jurisdicional tem como objetivo afastar
lesão ou ameaça a tal direito. Ainda segundo a autora acima citada, as ações judiciais se
avolumam, com o fim de obrigar o Estado a prestar o fornecimento do medicamento
pleiteado pelo cidadão. Contudo, Leny Pereira da Silva faz uma ressalva no sentido do
desvirtuamento na utilização dos instrumentos processuais, já que:
Esse desvirtuamento muitas vezes decorre da falta de informação
dos operadores do direito, no que diz respeito às políticas
públicas de saúde e aos aspectos técnicos que envolvem a
prescrição medicamentosa, outras vezes decorre da má-fé de
profissionais médicos e da indústria farmacêutica. Algumas
cautelas ou critérios devem ser observados no manejo dos
mecanismos processuais que viabilizam a intervenção
jurisdicional na efetivação da assistência farmacêutica pelo Poder
Público, a fim de se evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde
e, conseqüentemente, à própria população. (SILVA, 2014, p. 40).
Muitas vezes isso decorre do costume dos médicos brasileiros que insistem em
prescrever os medicamentos com base no nome comercial, ainda que esse hábito tenha
sido combatido pelo Poder Público, que estabeleceu como critério o uso do nome
genérico do medicamento, ou seja, o nome do princípio ativo. Mas não raro a circulação
de receitas com o nome comercial, o que causa confusão quando o paciente ajuíza ação,
pois o pedido é formulado levando em conta o nome comercial, podendo acarretar
prejuízo ao erário, uma vez que tal medicamento pode estar disponível na rede, mas
com o nome do princípio ativo. (SILVA, 2014, p. 41).
A legitimidade do Poder Judiciário como garantidor do direito fundamental à saúde é
reconhecido por vários autores, que enxergam esse direito como não programático,
defendendo a efetivação de norma imediata. Contudo, há ressalvas, principalmente
quanto aos critérios estabelecidos para o fornecimento dos fármacos. Em primeiro
lugar, a dispensação deve ser realizada em observância das diretrizes estipuladas pelo
SUS. Em segundo lugar, o Estado não teria obrigação de fornecer medicamentos
experimentais que não tivessem sua eficácia comprovada, o que colocaria em risco o
bem que se deseja tutelar.

2 A JUDICIALIZAÇÃO NA BUSCA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E
SUA ANÁLISE COM BASE NA EFICIÊNCIA
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Adiante será tratada a problematização do acesso a medicamentos através de ações
judiciais, bem como tentar delinear os motivos da crescente busca pelo poder judiciário
para garantir o acesso do cidadão aos remédiosditos de alto custo.
2.1 OS RECURSOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE ALTO
A prestação da saúde pública é um direito constitucionalmente garantido, com regras
gerais estabelecidas pelo art. 198, definindo o Sistema Único de Saúde como uma rede
regionalizada e hierarquizada, voltada às ações e serviços de saúde, com diretrizes
fundadas na descentralização, atendimento integral, priorizando o atendimento
preventivo e participação da comunidade. (BRASIL, 1988).
Contudo, somente no ano 2000, com a edição da Emenda Constitucional n° 29, foi
possível efetivar a participação dos entes federados no processo de financiamento do
SUS, a partir da fixação de percentuais mínimos das receitas dos entes federados que
devem ser aplicadas nas ações e serviços de saúde, proporcionando o aumento e
estabilidade dos recursos destinados ao cuidado com a saúde em todo o território
nacional. (TCE, 2012).
A partir da EC nº 29/2000, foi estabelecido que os Estados e Distrito Federal deveriam
aplicar o percentual mínimo de 12% da receita líquida em saúde. A regulamentação do
art. 198 ocorreu com a entrada em vigor da Lei Complementar de n° 141 de 2012, que
estabeleceu a forma de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas
fiscalizadoras e controle das despesas da saúde, conforme o art.6º 76 dessa Lei. (TCE,
2012).
A Lei Complementar nº 141 também Previu mecanismos de monitoramento dos
recursos aplicados pelos entes de Federação. Dessa forma, o art. 39 da Lei em comento
estabelece que o Ministério da Saúde deverá manter um sistema de registro eletrônico
centralizado das informações de saúde referentes aos recursos orçamentários de todos
os entes federados. (BAHIA, 2012).
O demonstrativo de despesas com ações e serviços de saúde apresentado no relatório
de contas do governo de 2012, revela que governo da Bahia aplicou no referido ano, o
valor de R$ 2.218.930.804,1377 com despesas próprias com saúde, o que corresponde a
12,60% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais, obedecendo,
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Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155
e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159,
todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municípios.
77. A alteração do percentual mínimo, no exercício de 2012, de 12,60% para 12,80%, foi objeto
de republicação, conforme Ofício SAF n.º 16, de 13/05/2016.
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dessa forma, o mínimo estabelecido para custeio da saúde, que foi estipulado em 12%
da receita líquida dos impostos. (BAHIA, 2012, p. 48).
No ano de 2013, o demonstrativo de despesas com ações e serviços de saúde exibido
no relatório de contas do governo da Bahia apontou para um gasto no valor de R$
2.429.190.951,45, apurando que o Estado da Bahia aplicou o percentual de 12,28% da
sua receita líquida total. Dessa forma, o Estado da Bahia cumpriu o limite mínimo
estabelecido. (BAHIA, 2013, p. 51).
O Estado da Bahia, em observação às orientações estabelecidas na Portaria nº
637/2012, apresentou demonstrativo das receitas e despesas executadas no exercício
de 2014 nas ações e serviços públicos de saúde, conforme tabela elaborada pela SEFAZ.
No ano de 2014, a receita para apuração da aplicação em ações e serviços de saúde
contabilizou o valor total de R$ 21.459.305.899,81, desse quantitativo, o governo
estadual destinou à saúde o montante total de R$ 2.851.554.479,96, verificando a
efetivação do limite constitucional em percentuais de 13,29% da receita total. Sendo
assim, o governo estadual obedeceu ao limite mínimo estabelecido na Constituição, a
partir da EC n° 29/ 2000. (BAHIA, 2014, P. 117).
O Poder Executivo do Estado da Bahia, com o objetivo de atender o disposto na Portaria
nº 553/2014, apresentou demonstrativo que discrimina os valores com receitas e
despesas executadas durante o ano-exercício de 2015, para a promoção das ações e
serviços de saúde. O demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços de
saúde para o ano de 2015 apontou que o valor total destinado para esse fim
correspondeu a R$ 23.715.742.409,79. O valor auferido com a arrecadação dos tributos
para a aplicação em saúde atingiu a cifra de R$ 3.010.065.995,70. Assim, em
percentuais, o valor total recebido destinado à promoção da saúde pública equivale a
12,69% da recita de impostos líquida. (BAHIA, 2015, p. 88).
Embora o Governo do Estado da Bahia tenha respeitado o limite mínimo constitucional,
é possível observar que a aplicação dos recursos que resultam da arrecadação dos
impostos tenha evoluído entre 2012 e 2015 em termos nominais, porém, o que chama
a atenção é o fato de os valores percentuais, nesse mesmo período, sofrerem queda
gradativa. Contudo, no ano de 2014 ocorreu a aplicação dos recursos da ordem de
13,29%, rompendo a média histórica dos últimos dez anos de 12,91.
As informações apresentadas nesse trabalho têm por objetivo apontar a efetividade dos
gastos do governo com os medicamentos de alto custo que tem causado desequilíbrio
nas contas governamentais com as demandas judiciais. Porém, devido à falta de
informações sobre o tema nos órgãos de controle, foram utilizadas informações gerais
sobre as despesas com saúde.
Embora o governo estadual argumente que as demandas judiciais que exigem o
fornecimento de medicamentos de alto custo estejam provocando a assunção de
despesas não previstas no orçamento para o setor da saúde, não foram encontras
informações nos órgãos de controle oficiais que possam comprovar as justificativas
sustentadas pelo Governo do Estado da Bahia. As informações apresentadas no atual
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trabalho foram colhidas no Tribunal de Contas do Estado, no sistema SIGA do Senado
Federal e no Tribunal de Contas da União.
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia não demonstrou os gastos oriundos das ações
judiciais que buscam o fornecimento dos medicamentos de alto custo. Os
demonstrativos trazem as despesas gerais com a saúde, não fazendo qualquer
referência dos gastos do governo com as demandas judiciais que determinam o Gestor
do Estado a fornecer os medicamentos de alto custo.
A ausência de controle externo de informação acerca dos gastos do governo estadual
com ações judiciais revela um desrespeito ao Princípio da Publicidade, sendo este um
dos pilares da Administração Pública, que deve ter seus atos publicizados. Cunha Júnior
(2014, p. 41) adverte que o Princípio da Publicidade obriga a Administração Pública a
tornar todas as suas atividades transparentes e visíveis aos olhos do cidadão, para que
o administrado tome conhecimento dos comportamentos do Estado.
Matheus Carvalho (2017, p. 74) afirma que em um estado democrático de Direito, não
se admite que assuntos da Administração Pública, que são de interesse de todos, sejam
ocultados. Carvalho acrescenta que a publicidade tem grande abrangência, não só pela
divulgação oficial, mas também para conhecimento e fiscalização interna de seus
agentes, devendo o cidadão recorrer ao direito de acesso à informação, bem como uso
do habeas data, todos garantidos pela Constituição.
Carvalho Filho (2016, p. 26) esclarece que os atos da Administração Pública devem ser
divulgados da forma mais ampla entre os seus administrados, pois constitui fundamento
desse princípio a possibilidade de controlar a legitimidade dos agentes administrativos.
E continua argumentando que somente com a transparência dessa conduta será
possível aos indivíduos apurar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que
se revestem.
As poucas informações que tratam sobre os gastos efetivos do governo com os
medicamentos de alto custo decorrem das matérias de jornais. E sobre o tema, o jornal
Correio da Bahia publicou reportagem em 19.08.2014 78, onde relatava as dificuldades
enfrentadas por aqueles que necessitavam dos medicamentos de alto custo, mas que
tinham o fornecimento dos fármacos interrompido por indisponibilidade dos mesmos
na rede SUS.
Em resposta ao Jornal Correio, o diretor da Assistência Farmacêutica da Sesab, Lucas
Duarte atribuiu a falha na distribuição desses medicamentos ao excesso de
judicialização, já que isso sobrecarrega o todo o sistema, afirmou Duarte. Assim, de
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JORNAL CORREIO. Colapso afeta medicamentos de alto custo para doenças crônicas e
ameaça vida de pacientes. Disponível em:
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acordo com os números apresentados pela Sesab naquele ano, o gasto do governo com
medicamentos de alto custo foi de R$ 430 milhões.79
A falta de transparência nas contas governamentais que tratam sobre os gastos efetivos
decorrentes das decisões judiciais, que obrigam o Estado a fornecer os medicamentos
requisitados pelos indivíduos acometidos por diversas enfermidades, não permitem
concluir que o gestor estadual não disponha de condições para arcar com tais gastos.
Por fim, necessário observar que o governo, até o ano de 2015, investiu em saúde
valores próximos dos limites mínimos estabelecidos na Constituição de 1988.
O baixo investimento disponibilizado pela Administração Pública ao longo dos últimos
quatro anos, associado ao crescimento exponencial dos pacientes que recorrem ao SUS,
bem como a migração dos indivíduos que não conseguem manter a assistência privada,
isso muitas vezes devido aos elevados reajustes dos planos, configura a fórmula perfeita
para instalação de uma situação que gera a precariedade no atendimento aos cidadãos
pelo Sistema Único de Saúde.

2.2 O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O PRINCÍPIO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL
O Poder Público brasileiro, ao longo dos últimos anos, tem fundamentado a negativa no
atendimento dos direitos sociais baseando-se na teoria da reserva do possível, sendo
essa importada da Alemanha.
Surgida na década de 70, a teoria da reserva do possível foi construída pelo Tribunal
Constitucional Federal Alemão objetivando discutir o direito de acesso ao ensino
superior dos jovens daquele país que, através de ações judiciais, pleiteavam o acesso à
universidade por eles escolhida, invocando para tanto o art. 12 da Constituição Alemã,
cujo texto garantia o acesso de todos a cursos superiores, bem como o local onde iram
estudar.
Contudo, segundo Dirley da Cunha Júnior(2016), embora tenha ocorrido o
reconhecimento do direito de acesso ao ensino superior, o Tribunal decidiu que “a
pretensão dos estudantes não se mostrava razoável perante a sociedade”. A partir dessa
teoria, a Corte Alemã entendeu que o cidadão só poderia exigir do Estado e da
sociedade, aquilo que fosse razoavelmente possível, de modo que o número de vagas
não poderia ser ilimitado.

79.

JORNAL CORREIO. Colapso afeta medicamentos de alto custo para doenças crônicas e
ameaça vida de pacientes. Disponível em:
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/bahia/noticia/colapso-afeta-medicamentos-dealto-custo-para-doencas-cronicas-e-ameaca-vida-depacientes/?cHash=479e55460cde48ff3ebbf4b0bd956020>. Acesso em: 25/09/2016.
Página 181

Para Cunha Júnior (2016), a teoria da reserva do possível, na sua gênese, não tem
qualquer relação com a existência de recursos materiais e financeiros, necessários à
efetivação dos ditos direitos sociais, mas tão-somente com a razoabilidade da pretensão
das pessoas perante o Estado e a sociedade. O autor acrescenta que a teoria da reserva
do possível foi mal interpretada, sendo associada à insuficiência de recursos públicos,
para justificar a omissão de Estado na efetivação dos direitos sociais do indivíduo
garantidos na Constituição.
Na concepção de Marcelo Novelino (2014), a reserva do possível deve compreendida
como uma limitação fática e jurídica oponível, ainda que de forma relativa, à realização
dos direitos fundamentais, principalmente o de caráter prestacional.
Para Novelino (2014), a formulação e implementação de políticas públicas são
atribuições do Legislativo e Executivo. Contudo, se esses poderes agirem de maneira
irrazoável ou com nítida intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais
sociais, torna-se necessária a intervenção de Poder Judiciário para garantir a todos o
acesso aos bens negados ou negligenciados injustificadamente pelo Estado.
Luís Roberto Barroso (2007) reconhece a força normativa das normas constitucionais,
que desenvolveu a partir do movimento conhecido como doutrina brasileira da
efetividade. Esse tinha por objetivo elaborar categorias dogmáticas de normatividade
constitucional, mas também buscava superar as disfunções da formação pátria.
Essencialmente, a doutrina da efetividade visava tornar normas constitucionais
aplicáveis direta e imediatamente, tanto na sua extensão como na sua densidade
normativa.
Para Barroso (2007), a norma constitucional é dotada de força imperativa,
determinando que, tanto o sistema constitucional como infraconstitucional devem
encontrar meios para garantir o direito que se busca efetivar, afirmando inclusive que,
havendo qualquer lesão ao seu direito, o cidadão poderá ir a juízo postular tal direito,
mas qualquer legitimado poderá fazê-lo, visando sempre sua reparação. Nesse sentido
sustenta o ministro que:
O Estado constitucional de direito gravita em torno da dignidade
da pessoa humana e da centralidade dos direitos fundamentais.
A dignidade da pessoa humana é o centro de irradiação dos
direitos fundamentais, sendo frequentemente identificada como
o núcleo essencial de tais direitos. Os direitos fundamentais
incluem: a) a liberdade, isto é, a autonomia da vontade, o direito
de cada um eleger seus projetos existenciais; b) a igualdade, que
é o direito de ser tratado com a mesma dignidade que todas as
pessoas, sem discriminações arbitrárias e exclusões evitáveis; c) o
mínimo existencial, que corresponde às condições elementares
de educação, saúde e renda que permitam, em uma determinada
sociedade, o acesso aos valores civilizatórios e a participação
esclarecida no processo político e no debate público. Os três
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Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – têm o dever de
realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível,
tendo como limite mínimo o núcleo essencial desses direitos.
(BARROSO, 2007, p. 10).
Apesar de reconhecer a imperatividade do comando constitucional, Luís Roberto
Barroso acredita que a doutrina denominada de pós-positivista deveria considerar a
possibilidade de colisão entre as normas, sendo necessário adotar um juízo de
ponderação na solução do problema entre princípios e direitos fundamentais,
estabelecendo o conceito do mínimo existencial e fundamentalidade material dos
direitos.
Luis Roberto Barroso (2007, p. 10-11) ainda acrescenta que, o mínimo existencial
corresponde às condições elementares de educação, saúde e renda que permitam ao
indivíduo acesso aos valores civilizatórios e a participação esclarecida no processo
político e no debate público. Assim, os três Poderes têm o dever de realizar os direitos
fundamentais, o máximo possível, limitando-se ao núcleo essencial mínimo desses
direitos.
Luis Roberto Barroso, atualmente Ministro do Supremo Tribunal Federal continua
sustentando seu entendimento acerca do mínimo existencial. Em decisão proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 865374/AL, em 03.11.2015, o Ministro Barroso
negou provimento à apelação interposta pela União, que negava o direito de transporte
para tratamento de saúde da comunidade indígena.
Na sua decisão, Ministro Barroso entendeu que, na inércia ou omissão do Poder
Executivo para estabelecer políticas públicas, deve caber ao Estado-Juiz determinar que
a Administração Pública cumpra a sua finalidade, que é a obrigação prestar assistência
à saúde do cidadão.
Referindo-se a outros julgados, o Ministroressaltou que a Corte, ponderando sobre os
princípios do mínimo existencial e a reserva do possível decidiu que, em se tratando de
direito à saúde, a intervenção judicial está autorizada, pois não está o Poder Judiciário a
inovar na ordem jurídica, mas tão-somente determinando que o Poder Executivo
cumpra as políticas públicas. (RE 865374 / AL).
No julgamento do ARE 759036 (Recurso Extraordinário com Agravo), de 09.12.2014, o
Ministro Barroso continuou entendendo que, apesar de ser um direito com caráter
programático, aquele atribuído ao art. 196 da CF/88, o Estado tem o dever de propiciar
os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
Barroso continua sustentando o entendimento da Corte, que argumenta acerca da
responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de
medicamentos pelo Estado, permitindo ao requerente pleitear de qualquer um deles,
seja a União, Estados, Distrito Federalou Municípios. Portanto, segundo Barroso, o STF
tem entendido que cumpre aos entes federativos o papel de destinar recursos
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orçamentários que garantam a implantação das políticas públicas de saúde. (ARE
759036).
Diante disso, Novelino (2014) entende o mínimo existencial como o resultado da
conjugação da dignidade da pessoa humana, da liberdade material e do Estado Social,
cuja expressão foi cunhada pelo Tribunal Federal Administrativo Alemão em 1953,
sendo, posteriormente, incorporada pela jurisprudência daquele país.
Marcelo Novelino (2014), afirma que o mínimo existencial é composto em um grupo
menor e mais preciso de direitos sociais formado pelos bens e utilidades básicas
imprescindíveis a uma vida digna. Sendo assim, é formado por grupo de direito que
engloba a saúde, educação, assistência aos desamparados e acesso à justiça, e é com
base n mínimo existencial que o Estado deve nortear o estabelecimento das metas
prioritárias.
Na esteira de Ingo Wolfgang Sarlet (2016, p. 618), a vinculação dos direitos sociais com
a garantia do mínimo existencial é considerada como algo evidente, ainda que a
natureza e o grau dessa relação sejam objeto de controvérsia doutrinária e
jurisprudencial. Para Sarlet, a recepção do mínimo existencial ainda tem caráter
incipiente no Brasil, embora os objetivos da dignidade humana encontrem amparo no
Texto Constitucional.
No entendimento de Sarlet (2016, p. 619), o mínimo existencial não deve garantir
somente a mera sobrevivência física do indivíduo, necessita ir além, alcançando a
garantia de um mínimo de integração social, tendo acesso aos bens culturais e a
participação na vida política.
No pensamento de Cunha Júnior (2016), a invocação da teoria da reserva do possível
só se justifica quando o Estado já tenha garantido a existência digna a todos os
indivíduos. Assim, não estando esses direitos garantidos, subsiste a desconstrução do
Estado Constitucional de Direito, com a plena frustração das legítimas expectativas da
sociedade.
Nessa linha do pensamento, Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas (2011) destaca
que a efetividade do direito fundamental ao máximo existencial deve ser condicionada
à observância dos deveres de ampliação dos níveis essenciais de prestação até a
satisfação suficiente das necessidades existenciais e dos deveres relativos à expansão
da capacidade de prestação do Estado, mas que devem ser oriundas das ações políticas
do legislativo e do executivo no desenvolvimento desses direitos fundamentais.
Contudo, adverte Miguel Dantas, havendo omissão ou atuação descompassada com o
referencial da satisfação suficiente, inaugura-se a possibilidade do Poder Judiciário
atuar, visando garantir a proteção da pessoa humana. Porém, quando for exercer a
tutela jurisdicional do direito fundamental ao máximo existencial, o Estado-Juiz deve
assegurar, através de medidas e técnicas decisórias, a manutenção da liberdade de
conformação do legislador.

Página 184

O cotejamento entre a teoria da reserva do possível e o mínimo existencial deve
encontrar fundamentos em critérios de razoabilidade e não em argumentos de caráter
econômicos. A introdução da teoria da reserva do possível do cotidiano do país
germânico para a realidade brasileira deveria ser submetida à luz do mínimo existencial,
por serem díspares as situações fáticas dos dois países. Na Alemanha, as condições
mínimas da dignidade humana já estão consolidadas há muito tempo, enquanto o Brasil
ainda busca garantir a sua efetivação.
2.3 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DOS GASTOS DOS ENTES PÚBLICOS EM
MATÉRIA DE SAÚDE
Num mundo onde os recursos são finitos, adotar medidas que possam valorizar esses
recursos, bem como elevar a sua racionalidade ao máximo, necessita sempre da tomada
de decisões voltadas à maximização dos resultados.
Introduzido na Ordem Constitucional através da Emenda Constitucional nº 19/1998, o
princípio da eficiência tem por objetivo tornar a Administração Pública mais produtiva,
utilizando o menor recurso possível. Em termos gerais, esse princípio baseia-se na
economicidade dos recursos disponíveis para uso da Administração.
No entendimento de Ailton Schramm (2011, p. 129), o parâmetro da eficiência associase perfeitamente à ideia de racionalização de recursos escassos, evitando-se o
desperdício de bens. Para o autor, é a aplicação mais apropriada aos ideais de formação
de bem estar coletivo e individual. E, por ser um princípio constitucional expresso, o que
o torna inquestionável como ponto que permeia a compreensão dos direitos,
argumenta Schramm.
Celso Antônio Bandeira de Melo (2010, p. 122), ao lembrar as lições de Guido Falzone
argumenta que o princípio da eficiência significa desenvolver a administrativa do modo
mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, através
dos meios e da ocasião mais idôneos, devendo ser encarado um dever atual e
estritamente jurídico.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011, p. 83-84), ao adotar o conceito elaborado por Hely
Lopes Meirelles argumenta que o princípio da eficiência impõe ao agente público o
dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Di
Pietro elenca dois aspectos inerentes a esse princípio:
o modo de atuar do agente público, esperando deste o melhor desempenho possível
das suas atribuições, para obter os melhores resultados;
o modo que busca organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, para
alcançar excelência no resultados do serviço público.
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Di Pietro (2011, p. 113) afirma que o Plano Diretor da Reforma do Estado 80, elaborado
em 1995, dizia que a reforma buscava melhorar a organização e o pessoal do Estado e
também as finanças, bem como todo sistema institucional-legal, permitindo uma
relação harmoniosa e positiva com toda a sociedade. Tal reforma permitirá ao Estado
tomar decisões mais corretas e efetivas, entretanto, os serviços, ainda que
indiretamente subordinados, sejam mais eficientes.
Para José dos Santos Carvalho Filho (2016), a introdução desse princípio através da EC
nº 19/1998, revelou um descontentamento da sociedade diante da incapacidade do
Estado em prestar bons serviços públicos, não existindo meios adequados para os
usuários poderem assegurar a efetivação desses direitos. Os poucos instrumentos que
existiam não eram capazes de resolver as irregularidades praticadas pelo Poder Público.
Carvalho Filho (2016) suscita que, não adianta referência expressa na Constituição se a
Administração não tem efetiva intenção de melhorar a gestão da coisa pública. E
continua, pois nenhum órgão se tornará eficiente por ter sido a eficiência elevada ao
status de princípio constitucional. Na visão de Carvalho Filho, a mudança deve ocorrer
na mentalidade dos governantes, com a busca dos interesses da coletividade e
distanciamento dos interesses pessoais dos administradores públicos, pois feitos esses
ajustes, será possível falar na eficiência.
Paulo Modesto (2014, p. 4) argumenta que a CF/88 já fazia referência à eficiência como
uma obrigação da administração pública em diversas normas.
Modesto cita, por exemplo, o art. 74, II da CF/88, que determina que os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter um sistema de controle interno com a
finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da
administração federal, aplicando esse controle também nos recursos públicos
destinados às entidades de direito privado.
Modesto ressalta que antes mesmo da EC nº19, o principio em cometo não era
desconhecido, porque a doutrina já apontava nessa direção, quando Hely Lopes
Meirelles falava sobre “poderes e deveres do administrador público”, o denominado
como “dever de eficiência”, que para Hely Lopes Meirelles seria o princípio mais
moderno da administração pública. Fato também ocorrido nos tribunais superiores. 81

80.

Plano Diretor da Reforma do Estado do Governo Federal, elaborado em 1995, buscava criar
condições para a reconstrução da administração pública em bases modernas e racionais. Para
melhor entendimento sobre o tema, acessar o endereço:
<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-dareforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf/view.
81. A jurisprudência dos tribunais, antes da emenda constitucional no 19/98, igualmente prestou
homenagens ao princípio da eficiência em matéria administrativa. São referências ainda tímidas
constantes de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
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Paulo Modesto (2014, p. 5) entende que
Porém, o princípio da eficiência, além disso, pode ser percebido
também como uma exigência inerente a toda atividade pública.
Se entendemos a atividade de gestão pública como atividade
necessariamente racional e instrumental, voltada a servir ao
público, na justa proporção das necessidades coletivas, temos de
admitir como inadmissível juridicamente o comportamento
administrativo negligente, contraprodutivo, ineficiente. Não se
trata de uma extravagância retórica. Raciocínio semelhante vem
sendo adotado há anos pela doutrina alemã, que chega a afirmar
ser o princípio da eficiência um “princípio constitucional
estrutural pré-dado” ou, como parece melhor, uma “decorrência
necessária da cláusula do Estado Social”. (MODESTO, 2014, p. 56).
No entendimento de Paulo Modesto (2014, p. 8), a atuação eficiente sob a ótica jurídica,
impõe duas dimensões da atividade administrativa que devem agir em conjunto,
necessariamente:
a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios;
A ideia apresentada nessa primeira dimensão diz respeito à exigência de economia dos
meios empregados, não admitindo o desperdício. Busca-se uma administração eficiente,
dotada de qualidade, que possa maximizar os recursos para a obtenção do melhor
resultado.
a dimensão da satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa
pública.
Já a segunda dimensão se preocupa com a eficiência como qualidade da ação
administrativa que visa obter resultados satisfatórios ou excelentes, sendo o oposto
considerado como uma forma de contravenção ao princípio.
Assim, segundo Modesto (2014, p. 9), não basta a atuação na forma legal e neutra do
administrador, ele deve agir com eficiência, maximizando os recursos e produzindo os
melhores resultados possíveis. Portanto, a aquisição de material em quantidade
superior às demandas torna-se desnecessária, haja vista a certeza de perda do prazo de
validade.
As argumentações aqui apresentadas por Paulo Modesto só reforçam a necessidade de
aperfeiçoamento do princípio da eficiência, fazendo as adaptações necessárias para o
enfretamento dos desafios dos dias atuais. Ao mesmo tempo em que o Estado tem que
lidar com a escassez dos recursos financeiros, necessita se preocupar também com a
crescente demanda pelos serviços prestados pelo Poder Público.
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Marcelo Figueiredo (2009, p. 729), em Comentários à Constituição Federal de 1988,
argumenta que o princípio da eficiência não poder ser desvinculado do princípio da
razoabilidade e da economicidade. Entende Figueiredo que a eficiência, através da
Administração deve ser cada vez mais concentrada em suas opções e em sua ação,
analisando concretamente a realidade.
Portanto, o princípio da eficiência não é um fim em si mesmo. Dessa forma, a
Administração deve buscar sempre a eficiência, ainda que sob outras rubricas, como a
ordem social, o bem comum, restando a cada tempo uma nova postulação para renovar
a forma de gestar o Estado, acrescenta Figueiredo.
O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU),
apoiando-se na Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), pratica as atividades de
controle interno do Poder Executivo Federal. Dessa forma, incumbe à CGU a
competência para avaliar a execução de programas de governo, comprovando a
legalidade e avaliando os resultados, quanto a eficiência e eficácia na gestão dos
administradores públicos federais.
A CGU também deve exercer controle sobre as operações de crédito e apoiar o controle
externo, em razão do disposto no art. 7482 da CF/88. Ao realizar suas atividades, a CGU
deverá focar no aprimoramento da gestão e execução das políticas públicas, sendo
auxiliados pelas Unidades Regionais.83
A CGU exerce o controle da eficiência através dos relatórios de fiscalização, onde consta
identificação da unidade federativa fiscalizada, o órgão que repassa o recurso, o tipo de
repasse, a unidade examinada, o valor total dos recursos disponibilizados e prejuízo, se
houver.

82.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema
de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
83 . Controladorias Regionais da União nos Estados
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No caso em comento, ocorreu apoio financeiro para aquisição e distribuição de
medicamentos para determinado município da federação.84 O objetivo da fiscalização
era garantir que o tratamento com o medicamento fosse realizado de forma integral,
em ambulatório. Portanto, é realizado um procedimento de controle, de forma
coordenada, visando averiguar a efetivação do atendimento ao cidadão, conforme a
análise das condições de armazenagem a seguir:
2.2.6. Ambiente de armazenagem apresentando condições
impróprias para a conservação de medicamentos.
Fato
Visando a averiguar as condições de armazenagem dos
medicamentos que compõem o escopo da fiscalização, a equipe
se deslocou até o Centro de Referência de Medicamentos do
Componente Especializado – CREME e inspecionou dois
ambientes: Almoxarifado, onde são recebidos os medicamentos
vindos do Ministério da Saúde, também chamada de Central de
Abastecimento Farmacêutica – CAF, que faz a distribuição para
as unidades-fim; Farmácia, onde ocorre a efetiva distribuição de
medicamentos aos pacientes. Ao verificar itens como ventilação,
temperatura, luminosidade, umidade etc., constatou-se que a
sala do Almoxarifado não apresenta condições ideais para
armazenamento de medicamentos, tendo em vista os sinais de
infiltração e mofo encontrados nas paredes e no teto. Também
foi detectada infiltração na parte externa do ambiente,
contribuindo para elevação da umidade interna. Nesse caso, o
problema é ocasionado pelo escorrimento de água da exaustão
de condicionador de ar, deixando a parede constantemente
úmida e embolorada. Além disso, nas paredes do recinto havia
rastros de túneis de cupim, indicando que o local é infestado por
esse tipo de inseto, apesar de o responsável pelo almoxarifado
ter informado que várias operações de limpeza e dedetização
foram realizadas para eliminar a praga. Além dos problemas já
relatados, durante a inspeção observou-se a existência de caixas
de medicamento em contato com as paredes, absorvendo
umidade e o calor proporcionado pela luz solar do período
vespertino. Por outro lado, a vistoria realizada na Farmácia onde
os medicamentos são distribuídos aos pacientes não apontou

84.

Fiscalização realizada no Município de Rio Branco do Estado do Acre, somente a título
exemplificativo.
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problemas relacionados às instalações físicas ou às condições de
armazenamento dos fármacos. (CGU, 2015).
O relatório deve ser minucioso, demonstrando as irregularidades, quando houver,
necessitando ser acompanhado de documentos probatórios, como fotos, entre outros
elementos. Contudo, deve ser conferido ao ente fiscalizado o direito ao contraditório. O
relatório é finalizado com a conclusão, com os apontamentos sobre tudo que foi
observado durante a fiscalização. Por fim, deve ser relatada a ocorrência ou não de
prejuízos financeiros.
O Tribunal de Contas da União (TCU) desempenha papel fundamental no controle dos
gastos público, pois através do processo de acompanhamento, cuja ação é prevista nos
artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, tem por objetivo prevenir a ocorrência
de atos danosos ao interesse público, seja por se mostrarem em desacordo com os
normativos vigentes, ou não atingirem os objetivos previstos de maneira econômica,
eficiente e eficaz. O acompanhamento tem a capacidade de verificar as ações dos entes
na medida em estas são realizadas. O acompanhamento pode ser executado de três
formas85 (BRASIL, TCU, 2017).
A partir desse acompanhamento, o TCU gera relatórios orçamentários e financeiros,
monitorando e avaliando o sistema de saúde através de indicadores. O julgamento
desse relatório resulta em um acórdão86.
Na decisão colegiada firmada a partir do Relatório Sistêmico de Fiscalização da Função
Saúde de 2014, os Ministros do Tribunal de Contas da União acordaram em determinar
que autue processo de acompanhamento para aferir a execução dos restos a pagar
vinculados ao efetivo cumprimento do mínimo constitucional para ações e serviços de
saúde, visando atender em especial para evitar que empenhos relacionados à
compensação sejam novamente inscritos em restos a pagar, o que, segundo os

85.

1. mediante obtenção de informações, sem autuação de processo de controle externo ou por
meio de produção de conhecimento, em publicações oficiais, sítios eletrônicos do órgão ou
entidade, sistemas informatizados da administração pública federal, diligência, visitas técnicas
ou participação em eventos;
2.mediante autuação de processo não-fiscalização do tipo Acompanhamento - Acom, nos casos
em que as informações obtidas em consulta a sistemas informatizados ou em resposta a
diligências forem suficientes para acompanhar o objeto fiscalizado, sendo necessário elaborar
instrução para a análise da documentação obtida e/ou proposição de adoção de medidas
corretivas pelo Tribunal; e
3. mediante fiscalização, prevista nos artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, em
processo de fiscalização do tipo Relatório de Acompanhamento – Racom, quando exigir
trabalhos de campo ou a complexidade da matéria exigir a designação de equipe de
fiscalização.
86. Consiste em uma decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior, que
funciona como paradigma para solucionar casos análogos.

Página 190

Ministros, poderia retardar o cumprimento da regra estabelecida pelo mínimo
constitucional.87 (ACÓRDÃO 426/2016).
O entendimento que se extrai dessa decisão está diretamente relacionado com o
princípio da eficiência, haja vista o referido Acórdão tratar dos recursos destinados a
efetivação dos programas de saúde. Assim, o TCU determina que os valores que foram
empenhados (liberados para utilização) sejam efetivamente aplicados, evitando a
descontinuidade ou atendimento deficiente na saúde, não sejam inscritos novamente
em restos a pagar.88
A Constituição Federal do Brasil de 1988 determina que o Poder Executivo deverá
estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais,
previstos no art. 165, I, II, II, da CF/88.
O Plano Plurianual (PPA) estabelece os projetos e programas de longa duração do
governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos.
Dessa forma, para realizar obras e manter as ações sociais, se faz necessário um
planejamento antecipado, que posteriormente deve ser submetido ao Poder Legislativo.
(SENADO, 2017).
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como objetivo a elaboração e execução do
orçamento anual, tratando também das alterações tributárias, gastos com servidores e
transferências da União. O governo propõe as regras, que devem ser submetidas à
aprovação do Congresso. (SENADO, 2017).
A Lei Orçamentária Anual (LOA) visa estimar a arrecadação do governo durante o ano,
fixando os gastos a serem realizados com esses recursos. Dessa forma, é possível o
governo pôr em prática o planejamento realizado. (SENADO, 2017).
Com base nas informações extraídas do portal Siga do Senado Federal, observou-se que
no ano de 2013, o governo federal planejou investir no setor da saúde o valor de 93
bilhões de reais. Contudo, o valor efetivamente empenhado e executado foi de 85,5
bilhões de reais, sendo pagos 83,6 bilhões. Assim, observa-se que o valor efetivamente
aplicado na área da saúde se mostrou aquém do projetado inicialmente. (SIGA, 2017).
O orçamento planejado para o ano de 2014 foi de 100,6 bilhões de reais. Nesse ano, o
valor comprometido e de despesa executada foi em 94,2 bilhões de reais. Sendo
efetuado o pagamento daquele ano no valor de 94 bilhões de reais. (SIGA, 2017).

87

. Consiste em percentual mínimo da receita líquida que deve ser aplicado na saúde, que em
2016 foi equivalente a 13,2%.
88. Restosa Pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro,
distinguindo-se as processadas das não processadas.
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O planejamento orçamentário para o ano de 2015 teve seu valor fixado em 113,4
bilhões. Contudo, o valor efetivamente empenhado e executado foi de 102,3 bilhões de
reais, sendo pagos naquele ano a soma de 100,5 bilhões de reais. (SIGA, 2017).
Segundo informações divulgadas pelo TCU, em acórdão de nº 426/216, a saúde pública
foi responsável pelo terceiro maior gasto no ano de 2014, equivalente a 86 bilhões de
reais (4%), ficando atrás apenas das despesas com a previdência, que somou o valor de
494 bilhões de reais (22%) e das despesas com encargos especiais, que totalizaram o
montante de 1,2 trilhões de reais (56%).
A Constituição Federal Prevê que A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios
devem financiar as políticas públicas de saúde e, para tanto, a União deve transferir
recursos para os demais entes.
A análise comparativa dos gráficos que demonstram a evolução do financiamento da
saúde de 2002 a 2014 revela que a União transferiu aos estados e Distrito Federal, no
ano de 2002, cerca de 2,99 bilhões de reais, enquanto os municípios receberam nesse
período a somatória de 9,34 bilhões de reais. As despesas ao longo desse período
tiveram um incremento substancial, espacialmente no último ano da análise, cujas
receitas transferidas aos municípios foram da ordem de 41,40 bilhões, enquanto Distrito
Federal e os estados receberam 16,43 bilhões.
Embora a primeira análise gráfica demonstre a progressão dos valores transferidos aos
entes federados, não se pode falar o mesmo quando o comparativo evolutivo é realizado
em percentual (%). As transferências aos entes municipais partiram de 38%, em 2002,
chegando a 48% no último ano do levantamento, que ocorreu em 2014. Para os estados
e Distrito Federal, as transferências soltaram de 12%, em 2002 para 19% em 2014.
Inicialmente essa análise parece ser positiva, haja vista a diferença entre os valores
iniciais e os finais. Contudo, na medida em que os valores transferidos para os
municípios cresciam gradativamente, as transferências aos estados e Distrito Federal
sofriam redução. A explicação lógica para inversão dos valores investidos se justifica
pelo fato de ser do município a responsabilidade pelo atendimento de baixa
complexidade exigido na atenção básica, que demanda maior número de
procedimentos. Por outro lado, estados e Distrito Federal se ocupam com a média
complexidade, cuidando dos pacientes encaminhados da assistência primária, que por
sua vez necessitam de cuidados específicos.
No âmbito do governo estadual, em obediência à Lei Complementar nº 141 de 2012,
que regulamentou o § 3º do art. 198 da CF/88, deverá ser investido no setor da saúde
recursos mínimos da ordem de 12% da arrecadação dos impostos de sua competência,
bem como os recursos transferidos pela União.
O relatório do TCE de 2013 demonstra que o Estado aplicou em saúde o equivalente a
12,28% da sua arrecadação com os Tributos definidos em lei, por tanto 0,28% acima do
mínimo exigido. Esse percentual mínimo foi estabelecido pela EC nº 29/2000, visando a
efetiva participação dos entes federados no financiamento do SUS.
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A tabela nº 08 elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), que
demonstra a evolução do percentual mínimo da despesa própria com saúde sobre a
receita líquida dos impostos desde 2003 a 2013, constatou que o governo estadual
cumpriu o limite mínimo exigido, aplicando 12,28% da receita com impostos e repasse
da União.
Embora o governo estadual esteja cumprindo o limite mínimo exigido em lei, a série
histórica mostra que, na medida em que a receita líquida aumenta proporcionalmente
os valores aplicados diminuem. No ano de 2007, a receita líquida com os impostos foi
de R$ 10,642 bilhões, sendo os recursos aplicados da ordem de R$ 1, 352 bilhões, o que
corresponde a 12,71% da receita líquida.
No ano de 2012, o governo estadual arrecadou com impostos R$ 17, 592 bilhões,
aplicando cerca de R$ 2, 216 bilhões, o que equivale a 12,60% da receita líquida com
impostos. No de 2013, a receita líquida com os impostos alcançou a cifra de R$ 19, 774
bilhões, com a somatória dos recursos aplicados em R$ 2, 429 bilhões, correspondendo
a 12, 28% da arrecadação com os impostos.
Necessário observar que, enquanto o total da receita líquida avançava ao longo dos
anos, proporcionalmente, os recursos aplicados à saúde diminuíam, sendo suficiente
para o governo estadual a manutenção do mínimo exigido pela Lei. Observa-se que no
ano de 2009, o percentual aplicado chegou a ser de 13,89% da receita líquida,
garantindo a aplicação de R$ 1, 687 bilhões. Se sobre a receita líquida do ano de 2013
fossem aplicados os índices percentuais de 2009, os valores aplicados na saúde
soltariam de R$ 2, 429 para algo em torno de R$ 2, 746 bilhões, chegando a um
incremento de R$ 0, 317 bilhões. Valores que certamente poderiam garantir melhor
atendimento à população que faz uso da saúde pública. (TCE, 2014).
A aplicação de recursos em percentuais mínimos não tem sido suficiente para suprir a
população com um atendimento digno no setor da saúde. Esses valores deveram ser
repensados para melhor promover a atenção dos que dependem do Estado.
2.4 OS NÚMEROS CONCRETOS DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA O FORNECIMENTO DOS
MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO
Nos últimos anos, a saúde pública brasileira vem passando por dificuldades com os
baixos investimentos apresentados pelos entes federados. Os valores destinados à
saúde têm sofrido redução no seu percentual de aplicação, haja vista ter o governo
estadual investido apenas 12,28% da sua receita líquida arrecadada com tributos,
conforme apontado anteriormente.
O investimento realizado pelo Estado, que a cada ano se aproxima do mínimo
constitucional, associado ao êxodo dos pacientes que antes eram atendidos na rede
privada, tem sobrecarregado o Sistema Único de Saúde que, embora tenha o dever
constitucional de atender a todos os indivíduos, não vem dando conta da demanda
imposta a esse Sistema.
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Essa situação é agravada quando observados aspectos inerentes ao desperdício do
dinheiro público através da incapacidade gerencial dos gestores, que muitas vezes são
despreparados ou mesmo incompetentes. Fato esse verificado pelo relatório do TCU,
que em várias ocasiões demonstrou o uso indevido de materiais hospitalares, citando
como exemplo o item 370 do relatório, que expõe a utilização de medicamentos e
insumos de alto custo em substituição aos materiais de baixo custo que estavam em
falta. (ACÓRDÃO 693, 2014). Ainda segundo o relatório, tais práticas causam impacto
negativo nas informações que dizem respeito ao consumo de material, provocando
severos prejuízos ao erário, que muitas vezes adquire mais insumos do que o necessário,
o que pode gerar grandes perdas, visto que são produtos perecíveis.
O ambiente até agora apresentado é terreno fértil para semear as justificativas do
Estado para alegar a falta de recursos que possam proporcionar atendimento digno à
população que busca a assistência médica do Estado. Diante de tal cenário, a
judicialização dos medicamentos de alto custo vem ganhando espaço no território
nacional, não sendo de modo diferente na Bahia.
Sarlet (2016, p. 630) lembra que esse fenômeno não está adstrito ao Brasil, pelo
contrário, tem sido observado em outros países, a exemplo da Colômbia. Judicialização
se configura com elevado número e diversidade de ações judiciais na área do direito à
saúde, cujas condenações são impostas ao Estado.
No Brasil, algumas decisões seguem no sentido de afirmar o caráter de direito
fundamental que tem a saúde, portanto, merecem a proteção constitucional.
Importante julgado nesse sentido foi o que decidiu pelo indeferimento da suspensão de
tutela antecipada (STA) nº 175 de 2010, quando da decisão o Ministro do STF Gilmar
Mendes indeferiu o pedido formulado pela União. Na sua fundamentação o Ministro
alegou não haver grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas.
Então, o Ministro entendeu que o pleito da agravada merecia ser atendido, já que a
mesma provara nos autos, através de robusta documentação probatória de que
necessitava da medicação requerida em juízo. A alegação da União para o não
fornecimento do medicamento denominado Zavesca seria a falta de registro na ANVISA,
o que ficou provado ser falsa a informação, já que o medicamento possuía registro no
sítio da agência na internet.
No seu voto, o Ministro Gilmar Mendes destacou inexistirem violação dos elementos
fáticos e normativos que comprovassem dano à União. Constatando, ainda, a
essencialidade do fármaco para a sobrevida e qualidade de vida da paciente,
configurando, portanto, um direito fundamental. Mendes também destacou que os
direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção. Haveria não
apenas uma proibição de excesso, mas deveria abarcar a proibição de proteção
insuficiente.
Em perfeita análise da norma insculpida no art. 196 do texto constitucional, o Ministro
Gilmar Mendes destaca que:
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É possível identificar, na redação do referido artigo
constitucional, tanto um direito individual quanto um direito
coletivo à saúde. Dizer que a norma do artigo 196, por tratar de
um direito social, consubstancia-se tão somente em norma
programática, incapaz de produzir efeitos, apenas indicando
diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria
negar a força normativa da constituição. (MENDES, STA nº 175).
No entendimento de Gilmar Mendes, o comando normativo extraído do art. 196 não
pode irradiar efeitos eminentemente programáticos, mas deve ser interpretado no
sentido de produzir efeitos imediatos, garantindo a assistência à saúde do indivíduo
desde o primeiro momento.
Necessário observar que decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal
Celso de Mello, em Recurso Extraordinário nº 393.175-0-RS, serviu de base para o
julgamento de ações que buscavam assegurar o direito de acesso aos medicamentos de
alto custo em outros tribunais.
No caso concreto, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso contra decisão que
concedeu a pacientes com esquizofrenia paranóide e doença maníaco-depressiva
crônica o fornecimento gratuito de medicamento necessário ao tratamento, conforme
dever constitucional do Estado, em obediência ao art. 5º e 196 da CF/88.
Nessa oportunidade, o Ministro Celso de Mello argumentou que a saúde representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida. Segundo o Ministro, o direito
público subjetivo se apresenta como prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição. Devendo o Poder público protegêlo de todas as formas, através de políticas sociais e econômicas, visando garantir a cada
indivíduo acesso à assistência farmacêutica.
O decano Celso de Mello nas suas alegações entendeu que:
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. (RE nº 393.175-0 RS).
Para Celso de Mello (RE 393.175-RS), a interpretação de norma programática que consta
no art. 196 vincula responsabilidade para todos os entes que compõe o Estado
brasileiro, não podendo ser convertida em promessa constitucional inconsequente, pois
dessa forma o Poder Público poderia fraudar as expectativas nele depositadas,
desrespeitando o que determina o Mandamento Constitucional.
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Ainda segundo o Ministro Celso de Mello afirma que:
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e
de sua essencial dignidade. (RE nº 393.175-0 RS).
Dessa forma, continua argumentando Celso de Mello, entre a necessidade de proteção
a inviolabilidade do direito à vida e à saúde ou fazer prevalecer um interesse financeiro
e secundário do Estado, se colocado diante desse dilema, ao julgador impõe só uma
possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas.
(RE 393.175-RS).
Embora o governo do estado continue recorrendo das ações que têm como pretensão
o fornecimento de medicamentos de custo elevado, sob a alegação de que a
dispensação dos fármacos, a partir de determinação judicial, estaria causando o
descompasso das contas públicas, sustentando que tais medidas podem afrontar a lei
de responsabilidade fiscal, bem como impõe violação ao princípio da separação poderes,
não pode encontrar terreno fértil.
Sobre a lei de responsabilidade fiscal e da separação dos poderes, interessante o
entendimento da relatora Desembargadora Maria do socorro Barreto Santiago na
Apelação nº 0000506-74.2014.8.05.0032, que julgou pela sua improcedência,
argumentando que:
A separação dos poderes não obsta a prestação jurisdicional, haja
vista que, na condição de gestor do sistema de saúde, não pode
a Administração pública eximir-se de sua obrigação e ainda
postular suprimir do cidadão a garantia constitucional de acesso
ao judiciário, mais acentuadamente quando é o próprio poder
executivo quem ocasiona a suposta lesão a direito do
jurisdicionado. A lei de responsabilidade fiscal e os limites
orçamentários não serão violados por aquele que cumpre
decisão judicial pautada na Lei Maior, até porque a morte não
espera nem se comove com lamúrias financeiras. Ademais, o
direito à saúde não revela devaneio constitucional
inconseqüente, mas dever inafastável do Estado em todas as suas
esferas, visto que indissociável do direito à vida. (APELAÇÃO nº
0000506-74.2014.8.05.0032).

Página 196

AS decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm demonstrado o seu entendimento
acerca da temática do fornecimento de alto custo aos indivíduos que buscam na Justiça
o amparo que recebeu da Administração Pública. A justificativa adotada pelos tribunais
revela a preocupação com o direito fundamental do cidadão, que de qualquer sorte só
poderá exercê-lo quando for assegurado o seu direito à saúde, e como consequência
lógica, o direito à vida.
A decisão mais recente que trata sobre essa problemática vem do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), através do Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), onde o
Estado do Rio de Janeiro alega que os medicamentos requeridos pela parte autora da
exordial não consta na lista dos protocolos clínicos incorporados pelo Ministério da
Saúde, bem como na lista de dispensação dos entes federados, não podendo, dessa
forma, ser compelido a fornecer tais fármacos.
Dessa feita, seguindo o entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais, o STJ
decidiu pela inadmissão do recurso. No seu voto, o Ministro Benedito Gonçalves
observou o caráter representativo da controvérsia, indicando que o recurso especial
tratado de demandas repetitivas, conforme estabelece o art. 1.036 do CPC. 89
Diante da situação apresentada, o Ministro Benedito Gonçalves, com base no art. 1.037
do CPC, determinou que fossem tomadas as medidas adequadas à resolução da
controvérsia jurídica instalada.
Os tribunais de todo o país vêm entendendo que a Constituição do Brasil garante a cada
cidadão o direito à vida, sendo essa a premissa que extrai do art. 5º da Magna Carta. O
direito à saúde também recebeu especial proteção da Constituição, por entender que a
vida e saúde estão intrinsecamente ligadas, configurando-se como um direito
fundamental essencial a garantia da dignidade humana.
Nos últimos anos, o Tribunal da Bahia (TJ) tem adotado esse entendimento nos seus
julgamentos. Na apreciação do Mandado de Segurança (MS) n.º
001445657.2011.8.05.0000, a Desembargadora Rosita Falcão Maia proferiu voto
favorável em favor do impetrante, que pleiteava do Estado medicamento para o
tratamento do diabetes. Segundo relato dos autos, o uso de medicamentos similares

89. Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
89. Nesse sentido, e nos termos do art. 1.037 do CPC/2015, devem ser observadas as seguintes
providências:
(i) suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos,
que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, inciso II, do novel Código de Processo Civil);
(ii) Comunicação aos senhores Ministros integrantes da Primeira Seção e aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça;
(iii) Após decorridos todos os prazos acima estipulados, abra-se vista ao Ministério Público
Federal, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, inciso III e § 1º, do CPC/2015).
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não produzia mais efeitos sobre o organismo do Impetrante, necessitando o mesmo
fazer uso do outro fármaco de marca (LANTUS).
Na concessão do MS, a Desembargadora Rosita Falcão Maia argumentou que o
impetrante tem o seu direito constitucionalmente garantido, cabendo à Administração
Pública dispor dos meios necessários à efetivação desse direito, promovendo, dessa
forma, o tratamento integral da saúde do indivíduo. A Desembargadora entendeu que
determinação imposta ao Estado não viola a legalidade estrita, muito menos a
separação dos poderes, pois deve o Judiciário zelar para que o Estado cumpra sua
obrigação em custear o tratamento do impetrante.
No julgamento da apelação de n.º 000285033.2011.8.05.0032 interposta pelo Estado da
Bahia contra sentença que o condenou a fornecer medicamento para o tratamento de
Diabetes Mellitus tipo I, a Relatora Pilar Célia Tobio de Claro indeferiu o recurso
promovido pelo Estado, argumentando ser o cuidado com a saúde um dever de todos
os entes, configurando a responsabilidade solidária entre União, Estado e município,
haja vista ter o governo de o estado alegado ser o caso de responsabilidade do município
de Brumado.
Ademais, argumentou o Estado da Bahia que a competência para coordenar e custear o
SUS é exclusiva da União, assim sendo, o tratamento da apelada deveria ser realizado
pela União. Nesse sentido, a Procuradora de Justiça se manifestou pelo não provimento
da apelação interposta pelo Estado.
Na sua fundamentação, a Relatora Pilar Célia Tobio de Claro esclareceu que:
O SUS tem como princípio fundamental a integralidade da
assistência à saúde, com o objetivo de atender outro princípio
inarredável, o de garantia do direito à vida. Deste modo, havendo
necessidade de um tratamento para o restabelecimento da saúde
de um individuo, o Estado (lato sensu) deverá propiciar ao
necessitado não qualquer tratamento, mas o tratamento mais
adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade
e
menor
sofrimento.
(TJ-BA,
APELAÇÃO
nº
000285033.2011.8.05.0032).
Os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
acordaram, por unanimidade de votos, pela rejeição da apelação, mantendo a sentença
do juiz de piso que condenou o Estado a custear o tratamento de saúde da apelada.
O governo do estado também recorreu contra decisão de juiz de primeiro grau, através
do Agravo de Instrumento nº 00602274.2014.805.0000, que determinou ao Estado o
fornecimento do medicamento Norditropin 0,40 mg, vital para o tratamento de saúde
do agravado, que é acometido por doença Hipoplasia Hipofisária. Os Desembargadores
da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível acordaram por unanimidade em negar
provimento ao recurso.
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A Administração Pública mais uma vez sustenta que a determinação do Poder Judiciário
em obrigar o Estado a fornecer o medicamento ao agravado, estaria ferindo a
autonomia administrativa e a separação dos Três Poderes consagrados na Constituição.
A manifestação da Procuradoria de Justiça foi no sentido de assegurar o direito à vida
do cidadão como um dever constitucionalmente atribuído ao Estado, pois assim quis a
Carta Magna de 1988, ao estabelecer que a saúde como um direito do indivíduo e um
dever do Estado.
Na conclusão, o Tribunal tomou conhecimento do agravo, mas negou provimento no
mérito, mantendo a decisão do juiz da primeira instância, pois esta se encontrava em
conformidade com a legislação vigente, bem como em consonância com a vasta
jurisprudência.
A análise realizada nos recursos ora apresentados revela que o governo do estado tem
recorrido de quase todas as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau,
colaborando para a postergação de todo o processo. Os acórdãos proferidos pelos
Desembargadores foram na sua integralidade unânimes.
Na fundamentação da decisão de cada caso, os relatores destacaram que o não
atendimento ao pedido formulado na peça inaugural de cada processo que buscava a
tutela do Estado para o fornecimento de medicamento, gerava grave frustração do
direito do indivíduo que, apesar de ter o direito à saúde constitucionalmente garantido,
positivado no art. 196 da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública tem
respeitado esse comando constitucional, alegando ser a referida norma meramente
programática, portanto, não merecendo atendimento imediato.
Na visão de André Luiz Santos Britto (2016, p. 71), a instituição de ampla política pública
no país voltada para a assistência farmacêutica garantiu o aumento da cobertura do
atendimento, embora essas ações não tenham permitido o acesso da população a todos
os medicamentos. Contudo, no momento em que essa demanda não foi atendida, com
o fornecimento dos medicamentos necessitados pela população, deu-se início ao que se
convencionou chamar de judicialização dos medicamentos, que ficou caracterizado pelo
aumento das decisões judiciais compelindo a Administração Pública a disponibilizar tais
medicamentos.
Britto (2016, p. 77) analisou as características gerais das demandas judiciais,
apresentando os números das ações ajuizadas para obtenção dos medicamentos
através do SUS julgadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia entre 2012 e 2014. Assim, o
autor analisou 157 ações, com 83 ocorrências em 2012, e 53 ocorrências em 2013,
chegando em 2014 com apenas 21 ações pleiteando medicamentos.
Para Britto, ao contrário do que pregava o governo, a quantidade de ações diminuiu ano
após ano desde o marco inicial da pesquisa. Assim, a partir dos julgados do TJ-BA, não
se pode afirmar que o Estado encontra-se sobrecarregado com as demandas judiciais
que visam o fornecimento dos medicamentos.
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Ainda de acordo com Britto (2016, p. 79) esse fenômeno pode ser justificado com o
argumento de que muitas ações não chegam até a segunda instância de julgamento, de
modo que os dados podem não estar retratando fielmente a realidade. Contudo, alerta
Britto, as ações podem não ser apreciadas pelo TJ por motivos diversos, tais como
abandono, desistência, acordo, entre outros. Mas sempre que não ocorreu a extinção
do processo, tanto os autores quanto o Estado costumam levar a controvérsia até o
Tribunal de Justiça através de recursos. Portanto, os dados apontados sobre a
judicialização de medicamentos são válidos em seus aspectos gerais.
Segundo Britto (2016, p. 80), a pesquisa revelou informações importantes em relação
ao patrocínio das ações, demonstrando que cerca de 42,7% foram ajuizadas por
advogados particulares, sendo a Defensoria responsável por 37,6% dessas demandas,
enquanto o Ministério Público assumiu 13,4% dos ajuizamentos. Dessa forma, entende
o autor que nem todos que buscam o Poder Judiciário podem ser classificados como
hipossuficientes no seu critério econômico.
Nas ações ajuizadas pelos advogados particulares, os pedidos são na sua grande maioria
para o fornecimento de medicamentos para o tratamento das diversas formas de
câncer. Por outro lado, quando a representação é realizada pela Defensoria Pública, os
medicamentos mais requisitados são para o tratamento do diabetes. Britto (2016)
conclui que, o SUS, em matéria de dispensação de medicamentos, tem sido alvo de
demandas cujo atendimento e a prescrição se iniciam no serviço privado, buscando
efetivar o tratamento farmacológico no sistema público de saúde através de ações
judiciais.
A partir dessas informações é possível concluir que, embora o indivíduo com melhores
condições econômicas não se beneficie do sistema público de saúde primário, haja vista
ser ele usuário da assistência médica privada, num segundo momento esse indivíduo
busca a assistência estatal para garantir o seu tratamento através do fornecimento
público dos medicamentos que necessita.
O fornecimento dos medicamentos de alto custo tem sido objeto de preocupante
número de demandas judiciais que visam resguardar um direito fundamental do
indivíduo que, apesar da negativa dispensada pelo Poder Administrativo em fornecer o
medicamento requerido, tem recebido acolhimento no Poder Judiciário, por entender
que o direito à vida só encontra sua completude quando a saúde do cidadão está
protegida, conforme o Mandamento Constitucional.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito fundamental à saúde, na forma em que foi disposta na Constituição de 1988,
garante a todo o indivíduo o direito irrestrito ao tratamento da sua condição de saúde,
cabendo ao Estado disponibilizar os recursos necessários para a concretização desse
direito. A compreensão de que esse direito é dotado de total legitimidade, encontra
entre os entusiastas dos direitos fundamentais, a justificativa perfeita para exigir do
Estado a adoção de medidas capazes de assegurar a efetivação dessa justa pretensão.
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No entendimento dos principais autores brasileiros os direitos fundamentais estão
umbilicalmente ligados à vida, à liberdade, igualdade e a fraternidade, que são regidos
pelo princípio da dignidade humana
O atual estudo evidenciou a importância que os direitos fundamentais exercem no
ordenamento jurídico brasileiro, em especial o direito à saúde que, no entendimento
doutrinário, é dotado de grande relevância, já que na posição de direito social busca
resguardar as condições essenciais para o exercício para garantias constitucionais.
Assim, os direitos sociais nascem como forma de um dever assistencial por parte do
Estado aos menos favorecidos.
O estudo também esclareceu que o Poder Público tem a obrigação de prestar assistência
à saúde gratuitamente aos indivíduos que necessitam desse tipo de atendimento.
Contudo, não são todos os indivíduos que podem ter a assistência sem qualquer tipo de
ônus.
O reconhecimento do direito ao acesso aos medicamentos por parte do Supremo
Tribunal Federal, entre outros tribunais, foi um grande avanço na busca pela
consolidação desse direito fundamental. Essa ideia ressoa a partir da afirmação de que
o direito a saúde deveria ser visto sob o aspecto subjetivo, que poderia ser exigido em
juízo.
A pesquisa demonstrou que os percentuais aplicados à saúde se revelaram insuficientes,
haja vista o governo alegar não dispor de recursos em volume capazes de contemplar o
financiamento dos medicamentos de alto custo. De acordo com os dados levantados, os
índices médios aplicados em saúde até o ano de 2015, não ultrapassavam dos 13% da
arrecadação com os impostos.
Atento a essa situação, coube ao Poder Judiciário, quando provocado, garantir a
efetivação desse direito ao cidadão. Dessa forma, o Poder Judiciário deverá garantir o
direito à saúde sempre que for provocado, através de demanda que postula o
fornecimento de medicamentos. Assim, havendo omissão da Administração Pública, é
dever do Judiciário garantir a sua efetividade, ainda que não seja essa a sua função.
O presente trabalho apresentou limitações na colheita de dados sobre o cumprimento
das determinações judiciais que obrigavam o fornecimento dos medicamentos por parte
do Estado. Embora tenha se baseado em informações extraídas dos relatórios do TCE,
não foi possível identificar os gastos do governo oriundos das demandas judiciais, o que
inviabilizou uma análise concreta sobre as verdadeiras despesas do Estado com os
medicamentos de alto custo.
Recomenda-se que a Administração Pública disponibilize com a devida transparência
todas as informações referentes aos medicamentos liberados a partir das demandas
judiciais. Não foi possível avaliar a efetividade dos gastos com a dispensação dos
fármacos de custo elevado, pois se faltaram as informações necessárias para sua
comprovação. A ausência de divulgação desses dados fere o princípio da publicidade,
que deve prezar pela transparência dos atos do Poder Administrativo.
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Embora o governo estadual invista no Sistema Público de Saúde o percentual mínimo
exigido pela Constituição, verifica-se que esses valores não são capazes de atender a
população de maneira satisfatória, já que a busca pelo serviço gratuito absorve a cada
dia mais usuários. No caso do fornecimento dos medicamentos essa situação também
se repete, pois, diferentemente do que ficou consagrado na Constituição de 1988, onde
foi assegurado o acesso a todas as formas de cuidado com a saúde do indivíduo, a
Administração Pública tem sido capaz de atender aos propósitos da Lei Maior.
Na interpretação de vários autores, o direito fundamental à saúde deve gozar de plena
proteção constitucional, impondo ao Poder Público Julgador o dever de Protegê-lo
quando a Administração Pública falhar, garantindo ao indivíduo o acesso à assistência
farmacêutica.
O direito à saúde, conforme estabelecido na Constituição de 1988 impõe a todos os
entes federativos o dever de prestar assistência preventiva, mas também a necessidade
do cuidado com o tratamento, que deve ser garantido mediante políticas sociais e
econômicas. Essa assistência somente ocorrerá no momento em que o Estado for capaz
aprimorar o uso dos recursos financeiros de maneira eficiente. A eficiência pressupõe a
utilização racional dos insumos, buscando maximizar os resultados, mas isso só será
possível mediante gestão responsável, evitando o desperdício dos recursos público.
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OS IMPACTOS DO JULGAMENTO FORMULADO NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 4650 NO
FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS NO
BRASIL À LUZ DO PRINCÍPIO REPUBLICANO.
Mariana Cavalcante De Oliveira
RESUMO
O artigo tem como objetivo analisar os impactos do julgamento formulado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4650 no financiamento das campanhas eleitorais no Brasil à luz do princípio
republicano.
Palavras chave: Direitos fundamentais, Princípio Republicano, Financiamento de campanhas eleitorais,
Ação Direita de Inconstitucionalidade 4650, Recursos público e privados para financiamento de
campanhas eleitorais.

ABSTRACT
The article aims to analyze the impact of the judgment formulated in the direct action of
unconstitutionality (ADI) 4650 in the financing of electoral campaigns in Brazil in light of the republican
principle.
KEYWORD: Fundamental Rights, Republican Principle, Financing of Electoral Campaigns, Right Action of
Unconstitutionality 4650, Public and private resources for financing electoral campaigns.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo analisar os impactos decorrentes do modelo de
financiamento das campanhas eleitorais adotado pelo Brasil a partir do julgamento
formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650, de maneira a destacar
os posicionamentos adotados pelos principais nomes do cenário jurídico brasileiro no
âmbito eleitoral e constitucional no que se refere ao financiamento público e privado
das campanhas eleitorais, elegendo para o centro do debate o seguinte
questionamento: Quais os impactos do julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 4650 à luz do princípio republicano?
A República Federativa do Brasil, no que concerne ao financiamento de campanhas
eleitorais adota o sistema misto de financiamento. Com o advento do julgamento
formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650 restou-se declarada a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de
pessoas jurídicas, tais dispositivos, permitiam aos partidos políticos o levantamento de
fundos para o custeio das campanhas políticas mediante doações de entidades privadas,
incluindo aqui pessoas físicas ou empresas.
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Nesse espeque, a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil lançou mão de
argumentação assentada em três princípios, são eles: princípio da isonomia, princípio
democrático e princípio republicano, refutando, pois, que a legislação ao ser permissiva
transmuta a desigualdade existente no campo econômico para o campo político, uma
vez que a influência econômica de algumas pessoas e de suas empresas acaba por ser
maior que o de outras no pleito eleitoral, o que representa uma distorção do processo
eleitoral, e, por conseguinte, do princípio republicano, ao passo que em vez de canalizar
a vontade do povo, canaliza interesses econômicos.
De outra senda, há que se destacar que o financiamento de campanhas eleitorais por
intermédio de doações de empresas privadas revela-se apenas como um dos canais de
acesso disponível às empresas, dentre muitos outros. Essa falta de impessoalidade no
trato da coisa pública acompanha a história política brasileira desde a primeira
república, e demonstra que talvez não seja a desigualdade econômica que leva ao
predomínio do dinheiro das corporações no cenário eleitoral, mas senão, uma opção
feita pelo cidadão de manter-se inerte quanto ao exercício do poder de decisão, já nos
diz o art. 1º, parágrafo único da Constituição Federal “Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”.

2 DESENVOLVIMENTO
É sabido que a norma jurídica surge em decorrência de diversos acontecimentos e
experiências (positivas ou negativas) vivenciadas ao longo da vida em sociedade. Eis que
a norma, entendida como elemento estruturante do ordenamento jurídico vigente em
cada Estado, nada mais é do que o conjunto de princípios e regras destinados à efetiva
realização do direito.
Com efeito, os princípios gerais do direito, compreendidos como enunciados de valores
normativos essenciais ao Ordenamento Jurídico ocuparam posição secundária à tarefa
de servir de viga mestra à edificação jurídica, sobretudo, até meados do século XIX,
quando, a supremacia das regras e a ideia de onisciência e onicompreensão da lei
escrita, aliada a onipotência do legislador, alcançaram sua apoteose com o Código Civil
de Napoleão. Contudo, o status normativo dos princípios somente é inaugurado com a
superação da concepção mecânica da função judicial da escola de exegese; reação,
marcada pela contribuição de grandes estudiosos do direito, dentre eles: Humberto
Ávila e Robert Alexy.
Nesse diapasão, cabe ressaltar, que o ordenamento pátrio, no artigo 4º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, já reconhece a possibilidade de se recorrer
aos princípios, ao conferir ao magistrado, ante a omissão da norma jurídica, a
possibilidade de decidir o caso concreto mediante a adoção da analogia, dos costumes
e dos princípios gerais do direito. De modo que, em função da impossibilidade do
legislador prever todos os resultados relevantes para o direito, oriundos da conduta
humana decorrente dos conflitos que surgem de novas relações sociais, os princípios
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surgem, não apenas, com a função integradora, visando cobrir situações imprevistas,
apresentam-se, sobretudo, como elementos norteadores do ordenamento jurídico de
forma ampla, através de postulados mais genéricos que equilibram os direitos
fundamentais e que indicam ao juiz a direção a ser seguida, “mas não exigem uma única
conclusão. Diferentemente das regras, não são razões determinantes, pois pode haver
outros princípios que apontem em direção oposta” 90.
Na contemporaneidade, a força principiológica vai além da função de integração das
lacunas normativas. Nesse sentido, pode-se extrair a tripla função dos princípios:
fundamento da norma, vetores interpretativos, e, como outrora mencionado,
funcionam, também, como meios integrativos do sistema jurídico. Devido à
funcionalidade da aplicação dos princípios, passaram esses, a ser essenciais e ocupam
local de destaque no ordenamento, de forma que sua ausência abre espaço para a
inobservância da igualdade e da proporcionalidade da aplicação da norma,
principalmente em face de leis omissas.
Os princípios e as regras são a expressão de um dever ser, portanto, são espécies
normativas. Quando se trata de prevalência entre as espécies, há entendimento
consolidado de que não há de se falar em escolha de uma espécie em face da outra, pois
ambas se complementam no ordenamento jurídico contemporâneo, com finalidades
próprias. O que diferencia os princípios das regras são as suas características
particulares, como a sua estrutura, forma de aplicação e principalmente o grau de
abstração. No entendimento de Humberto Ávila:
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência,
para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência,
sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos
princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a
construção conceitual da descrição normativa e a construção
conceitual dos fatos. Os princípios são normas imediatamente
finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas
a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida
como necessária à sua promoção.91

VIEIRA, OSCAR VILHENA. A moralidade da constituição e os limites da Empreitada
Interpretativa ou entre Beethoven e Bernstein. In: Virgílio Afonso da Silva. (org).
Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiro, 2005, v., p- 229.
91ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15.
ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 102.
90
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De outra senda, para o jurista Português J.J Gomes Canotilho92, dentre os critérios
adotados pela doutrina, pode-se destacar cinco características distintivas: quanto ao
grau de abstração, os princípios teriam um grau de abstração relativamente elevado,
enquanto que as regras possuiriam abstração relativamente reduzida; quanto à
determinabilidade, os princípios seriam vagos e indeterminados, enquanto que as
regras seriam susceptíveis de aplicação direta; quanto ao caráter de
fundamentabilidade no sistema das fontes de direito, os princípios teriam posição
privilegiada no ordenamento jurídico em relação às regras; quanto à proximidade da
ideia de direito, as regras seriam normas vinculativas com um conteúdo meramente
funcional, enquanto que os princípios traduziriam a ideia de direito e de justiça; e quanto
a natureza normogenética, os princípios são considerados fundamentos de regras.
Todavia, a despeito do quanto considerado acima, para Robert Alexy, a diferença entre
regras e princípios não é meramente quantitativa, como pode insinuar a noção de
generalidade. O autor posiciona-se no sentido de que a distinção é, sobremaneira,
qualitativa.
Na visão de Alexy93, os princípios “seriam mandamentos de otimização que são
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a
medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas
também das jurídicas”. Aqui o princípio é uma norma, cuja aplicação vincula-se não
somente as possibilidades fáticas, mas, alcança de igual modo as probabilidades
jurídicas. Para esse autor, deve ser utilizada a proporcionalidade, vista por alguns como
princípio, mas por ele como critério de aplicação para a resolução de um possível
conflito, tendo esse dito critério as dimensões de adequação e necessidade.
Desta forma, possível é observar que não há unanimidade entre os doutrinadores no
tocante a diferenciação entre princípios e regras, contudo, vale ratificar que os
princípios encontram-se no patamar de fonte normativa, portanto, além de servir como
viga mestra para todo o Ordenamento Jurídico constituem parâmetro de justiça e
proteção das garantias do cidadão.
Os princípios constituem parâmetros de justiça e proteção das garantias do cidadão.
Nesse sentido, a doutrina expressa inúmeros conceitos para definir os princípios
jurídicos fundamentais. No entendimento de Coqueijo Costa:
Princípio fundamental é algo que devemos admitir como
pressuposto de todo ordenamento jurídico e aflora de modo
expresso em múltiplas e diferentes normas, nas quais o legislador
muitas vezes necessita mencioná-los. São linhas diretrizes que
informam algumas normas e inspiram direta ou indiretamente

92CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed., Coimbra:
Almedina, p. 1086/1087.
93ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo, Editora Malheiros, 2011.
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uma série de soluções, promovem e embasam a aprovação de
normas, orientam a interpretação das existentes e resolvem os
casos não previstos.94
No Brasil, o princípio republicano define a forma de governo, ou seja, “a forma como os
governantes ascendem ao governo e como se dá a relação entre governantes e
governados” 95.
A República, desde a Constituição de 1981, foi consagrada como Princípio Fundamental.
Fundado na igualdade entre as pessoas, apresenta-se como uma forma de governo, na
qual os detentores do poder político o exercem em caráter eletivo, em nome de toda a
população, por período temporário, sujeitando-se a sanções políticas, civis e penais.
Desta feita, e com escopo no Princípio Republicano, pressupõe que em um regime
verdadeiramente democrático, vigora a igualdade de oportunidade entre os candidatos
ao mandado eletivo, de modo que todos tenham as mesmas oportunidades para a
conquista do voto do eleitor.
Ocorre que, na prática, o poderio econômico de determinados candidatos revela-se
ponto decisivo para a obtenção da vitória nas urnas. Sobre este aspecto, debruçou-se a
Ordem dos Advogados do Brasil ao propor a Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI)
4650, sustentando, nesse sentido, que o financiamento de campanhas eleitorais
mediante o recebimento de doações de empresas privadas viola o Princípio
Republicano, na medida em que serviriam tais doações para aquisição de vantagens no
cenário econômico por essas empresas. Para Marcio Nuno Rabat:
O vínculo entre o financiamento de campanhas eleitorais e a
corrupção da máquina pública se tornou uma questão
particularmente relevante nas discussões sobre o funcionamento
do regime representativo brasileiro a partir do início da década
de 1990, [...]. Desde então, [...], ganhou outra dimensão, na
legislação brasileira e na atuação da Justiça Eleitoral, o
monitoramento dos recursos destinados às campanhas eleitorais
e se intensificou a discussão sobre possíveis limitações às
contribuições de campanha, seja em termos de montantes, seja
em termos de entidades legitimadas para contribuir.
Concomitantemente, a ampliação da própria liberdade de
disputa política entre projetos divergentes, decorrente da
abertura do regime autoritário, tornava os pleitos eleitorais mais
competitivos e, consequentemente, mais caros, o que trazia a

COSTA, Coqueijo. In Processo do Trabalho: Princípios e peculiaridades – Curso de Direito do
Trabalho, p. 686, 1985, Ed. Saraiva.
95 Cunha Júnior, Dirley da. Curso de direito constitucional. 10 ed. Ver. Ampl. E atual. Salvador:
Jus Podivm, 2016.
94
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primeiro plano, de um lado, os gastos excessivos com as
campanhas e, de outro, a capacidade muito díspar das distintas
forças políticas para recolher contribuições privadas. RABAT,
Márcio Nuno.96
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650, ajuizada contra disposições da Lei das a
inconstitucionalidade das normas que permitem empresas a fazer doações para
campanhas, ficando autorizadas somente aquelas que regulam o financiamento por
pessoas físicas.
Destaca-se entre os votantes da posição majoritária, a ideia de que a Suprema Corte ao
promover a discussão da matéria, revela-se como órgão-instrumento apto a induzir
mudança imprescindível no sistema eleitoral brasileiro, no que tocante ao
financiamento das campanhas eleitorais, mudança esta que não pode ser fomentada
pelo Congresso Nacional.
Outrossim, ressaltaram que a crescente influência do poder econômico sobre o
processo político, decorre do aumento nos gastos de candidatos e de partidos políticos
durante a competição eleitoral, bem assim, que a desproporcional utilização de recursos
provenientes de doações de empresas compromete a competição eleitoral, posto que
favorece uma minoria de candidatos melhor financiada ao mesmo tempo em que
prejudica os demais que não possuem a mesma quantidade de recursos financeiros.
O financiamento privado de campanhas eleitorais possibilita que a posse de recursos
econômicos em maior abundância possa influir no resultado das eleições, o que
decididamente o § 9º do art. 14 da Constituição Federal não deseja.
Em seu, art. 14, § 9º, a carta magna afirma que, mediante lei complementar, podem ser
previstas outras causas de inelegibilidade, além daquelas inseridas no próprio texto
constitucional. As causas de inelegibilidade previstas em lei complementar devem ser
hábeis a proteger: 1) a probidade administrativa; ou 2) a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do candidato; ou 3) a normalidade e a
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Dessa sorte,
causa de inelegibilidade infraconstitucional (porque prevista em lei complementar, e
não no próprio texto constitucional) que não se preste efetivamente a proteger algum
desses valores, padecerá de inconstitucionalidade substancial.
Além da violação ao pretendido pelo § 9º do art. 14 da Constituição, segundo já se viu,
o peculiar financiamento privado de campanha aflinge o princípio constitucional da
isonomia, permitindo, em tese, melhores oportunidades de obtenção de votos àqueles

96

RABAT, Márcio Nuno. O financiamento de campanhas eleitorais no Brasil e a proposta de
financiamento público exclusivo. 1 Ed. Brasília: Consultoria legislativa, 2011, pag 19.
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que tenham maior disponibilidade de recursos de campanha, em detrimento daqueles
que possam servir-se apenas de cifras mais modestas.
Configura-se como necessário o alistamento de mecanismos que a um tempo respeitem
a pretensão constitucional de afastar a influência (e não simplesmente o abuso) do
poder econômico do âmbito das campanhas e desta forma uma posterior equiparação
dos candidatos, Se o financiamento privado de campanhas eleitorais, associado à
inexistência de qualquer limite estipulado previamente em lei para os gastos de
campanha, não tende a esse objetivo, a alternativa disponível consiste no financiamento
público das campanhas.

3 CONCLUSÃO
Em resposta a todas essas questões, surge, já no fim da década de 1990, a proposta de
que o financiamento das campanhas eleitorais seja feito exclusivamente com recursos
públicos ou, pelo menos, que o estado arque com uma parte significativa dos gastos de
campanha. Pretendia-se, com isso, eliminar um importante mecanismo de corrupção da
máquina pública (o possível vínculo espúrio entre os candidatos eleitos e seus
financiadores), facilitar o controle dos recursos carreados para as campanhas (pois todos
os recursos legítimos viriam de uma única fonte), reduzir os gastos de campanha e
tornar mais paritária a situação dos diversos agrupamentos políticos em confronto. Os
desdobramentos dessa inovadora proposta serão analisados a seguir.
A matriz da corrupção encontra no financiamento privado de campanha seu primordial
incitador, uma vez que faz prevalecer à capacidade arrecadatória do candidato em
detrimento de suas propostas ou caráter.
O financiamento público exclusivo de campanha aparece como uma chance de
liberdade, se partir da conjetura que o candidato não mais ficaria atrelado a favores de
investidores privados; além do fim do “caixa dois” ou da “lavagem” de dinheiro nas
campanhas, o que traria transparência e proporcionalidade ao processo democrático.
A República Federativa do Brasil, no que concerne ao financiamento de campanhas
eleitorais adota o sistema misto de financiamento de campanhas, sistema esse que não
se mostrou imune a corrupção. Neste contexto, a proposta de financiamento de
campanhas eleitorais exclusivamente com recursos públicos, é vislumbrada como
possível solução à crise de corrupção que circunscreve as eleições, uma vez que objetiva
aniquilar o inegável vínculo espúrio entre candidatos eleitos e seus financiadores;
facilitar os recursos carreados para as campanhas, tornar mais paritária a situação dos
diversos agrupamentos políticos em confronto. O cerne da questão é dimensionar se a
proposta efetivamente serve ao fim a que se dispõe.
O financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais é uma proposta que levanta
opiniões favoráveis e contrárias dos entes envolvidos neste processo e encontra-se
ainda, em posição longínqua de qualquer desfecho.
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O uso de recursos provenientes de fontes ilícitas nas campanhas eleitorais é uma prática
generalizada no país de forma que aos recursos públicos destinados ao financiamento
eleitoral se somariam os recursos ilegais, sem que a justiça eleitoral tivesse os meios de
apurar o seu uso.
O financiamento público exclusivo não teria o condão de impedir as contribuições
ilícitas. Seria necessário complementá-lo não só com medidas efetivas de restrição dos
custos das campanhas, mas também com a subserviência dos gastos de campanha a
rigorosa fiscalização, fiscalização esta que representa o âmago da questão ao
analisarmos sua eficácia e eficiência; aliás, num pais com tamanha carência de
investimentos públicos em áreas essenciais e com graves desníveis sociais, certamente
o financiamento de campanhas eleitorais exclusivamente com dinheiro público
dificilmente agradaria a opinião pública ou se a agradasse não seria algo considerado
em sã consciência uma prioridade.
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INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO: EFEITOS E
CONSTITUCIONALIDADE
Matheus Santana Do Nascimento
RESUMO
O presente trabalho analisa a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, iniciada em 16 de Fevereiro de 2018,
com o decreto nº 9.288, expedido pelo presidente Michel Temer. O objetivo principal é estudar a
constitucionalidade da intervenção federal no Rio de Janeiro e os seus efeitos durante os meses de março
a maio. Em relação a constitucionalidade, foi utilizado opiniões de doutrinadores e especialistas em direito
constitucional. Já em relação aos efeitos, foram consultados reportagens jornalísticas, dados da Secretaria
de Segurança Pública do Rio, do Observatório da Intervenção Federal e do Instituto de Segurança Pública
(ISP).
Palavras-chave: Intervenção Federal, Intervenção Federal no Rio de Janeiro, Efeitos, Constitucionalidade.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo analisa a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, tendo como finalidade
responder as indagações acerca da sua constitucionalidade e sobre os resultados
práticos experimentados nos meses de março, abril e maio. O marco teórico é a visão
doutrinária de Manoel Jorge e Silva e Neto acerca da Intervenção Federal prevista nos
artigos 34 a 36 da Carta Magna.
Inicialmente, é feita uma análise do instituto da intervenção federal na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, observando quais são os dispositivos
relacionados ao tema, a visão doutrinária, os aspectos materiais e processuais.
Posteriormente, é feito um estudo voltado a realidade do Rio de Janeiro, analisando as
características, os dispositivos do decreto interventivo nº 9.288 e os motivos que
levaram a sua decretação. Logo em seguida o trabalho passa a explorar as
consequências práticas da intervenção, com a finalidade de chegar a uma conclusão
sobre a sua utilidade, se estaria trazendo realmente benefícios ou não. E por último é
feito um exame acerca da sua constitucionalidade, confrontando opiniões de
especialistas no assunto.

2 INTERVENÇÃO FEDERAL NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988
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A Intervenção Federal tem previsão nos arts. 34 a 36, da CRFB/88 e logo ao depararmos
com tais dispositivos constatamos o princípio norteador que é o da não intervenção. Ou
seja, apenas ocorrerá quando for extremamente necessária.97
O artigo 34 aborda os casos excepcionais em que ocorrerão a intervenção federal da
União em seus Estados e Distrito Federal, tais como: manter a integridade nacional,
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, pôr termo a
grave comprometimento da ordem pública e garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação. 98
Já o artigo 35 aborda as situações de caráter excepcional onde os Estados intervirão em
seus Municípios, assim como a União nos Municípios localizados em Território Federal.
Dessa previsão normativa chegamos à conclusão que apenas os estados podem intervir
nos seus municípios, não há intervenção federal (União) em município de estado
brasileiro.
Segundo Manoel Jorge e Silva Neto, em sua obra Curso de Direito Constitucional, o
tratamento dado pela Constituição Federal sobre o tema não podia ser diferente em
nome da autonomia política, reflexo do sistema federativo. 99
O autor ainda coloca que o propósito de se afastar a autonomia dos entes federados
está relacionado diretamente à manutenção do pacto federativo, que inclusive é tratado
como cláusula pétrea pela Carta Magna.
Manoel Jorge ainda cita em sua obra os caracteres que possui a intervenção federal,
quais sejam a natureza política e a provisoriedade. A primeira está relacionada aos
critérios políticos que são adotados pela autoridade responsável para a expedição do
decreto de intervenção, que tem estreita relação com o juízo de conveniência e
oportunidade. Já a provisoriedade está relacionada ao fato do procedimento
interventivo durar rigorosamente o tempo apto ao retorno da normalidade institucional
da entidade federada atingida.
Outra categorização que Silva Neto faz é em relação as espécies de intervenção, que
seriam a espontânea e a provocada. Como colocado pelo autor: “Por intervenção
espontânea entende-se aquela a ser iniciada pelo Presidente da República sem que haja
necessidade de provocação”. Ao analisarmos a constituição federal de 1988,
percebemos que os casos em que se enquadram a determinada classificação
espontânea são os dos incisos I a III do art. 34. Seriam eles: a manutenção da integridade
nacional (vedação a separação de porções do estado no todo que é a Federação
Brasileira), para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra

97 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização de
Alexandre de Moraes. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
99 Curso de Direito Constitucional / Manoel Jorge e Silva Neto – 8. Ed. – São Paulo : Saraiva,
2013.
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(pelo caráter urgente e irremediável inerente a situação) e, por último, por termo a
grave comprometimento da ordem pública.
De outro modo, a intervenção provocada seria aquela onde para ser decretada a
intervenção federal pelo presidente seria necessário haver solicitação do poder coacto
no âmbito estadual, ou então por requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral (art.36, II, da CRFB/88).
Desse modo, acaba havendo mais duas categorizações dentro da espécie ‘intervenção
provocada’, quais sejam: por solicitação ou por requisição. A primeira acontece quando
as funções executiva e legislativa estão sofrendo graves limitações, impedindo o seu
exercício livre dentro da unidade federada em que se encontra, havendo a necessidade
de solicitação para restaurar a normalidade institucional na unidade federada.
Já a modalidade ‘por requisição’, se verifica nos casos onde a coação incide no Poder
Judiciário. Neste caso, diferentemente da solicitação, a edição do decreto interventivo
pelo Presidente da República se torna obrigatório. Ou seja, a requisição vincularia o
presidente, não se poderia negar. Neste interim, caberia ao Supremo Tribunal Federal a
requisição da providência, nos termos do art. 36, I, da CRFB/88. Segundo o próprio
regimento do STF (art.350, I), será admitido, além da própria iniciativa de ofício da sua
Alta Corte, também pedido do Presidente do Tribunal de Justiça. Em caso de
desobediência à ordem ou decisão judiciária, também deverá ocorrer por requisição,
onde o STF, o STJ e o TSE poderão requerer (art.36, II).
A constituição ainda prevê a atuação do Procurador Geral da República na solicitação da
intervenção, provida pelo STF, ação essa conhecida como ação
direta
de
inconstitucionalidade interventiva. Se dará nos casos de violão aos princípios
constitucionais sensíveis, que são aqueles previstos no art. 34, VII, “a” a “e”, da
Constituição.100 E também ocorrerá no caso de recusa à execução de lei federal. (Manoel
Jorge, 2013).
Nos termos do §1°, do art. 36, da CRFB/88, o decreto de intervenção deve vim
acompanhado da amplitude, o prazo e as condições de execução da intervenção e, se
couber, trazer o nome do interventor. O dispositivo ainda prevê a necessidade de
aprovação pelo Congresso Nacional: "será submetido à apreciação do Congresso
Nacional (...) no prazo de vinte e quatro horas."

Art.34,VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
100
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Há ainda a necessidade, segundo a Constituição, de serem ouvidos dois órgãos para a
decretação da intervenção federal: o Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional. A previsão, entretanto, não está inserida nos artigos inerentes a intervenção
(artigos 34 a 36), mas sim nos artigos 90 101 e 91102. O primeiro desses artigos prevê a
atuação do Conselho da República enquanto que o outro o do Conselho de Defesa
Nacional.
Apesar da previsão da oitiva dos dois Conselhos, Manoel Jorge e Silva Neto conclui que
eles não precisam ser ouvidos cumulativamente (ou se ouve um ou outro). Ele
fundamenta seu argumento na natureza do procedimento interventivo que é de caráter
excepcional e destinado a solucionar problema urgente de ordem institucional. O autor
ainda complementa, fundamentando que como a intervenção é de caráter emergencial,
não há necessidade de aguardar a opinião dos dois órgãos para só assim poder decretar
a intervenção, sob pena de restar ineficaz a sua adoção. (Manoel Jorge, 2013).

3 INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO
Na realidade do Rio de Janeiro, a intervenção federal foi decretada em 16 de Fevereiro
de 2018, através do Decreto nº 9.288, e foi fundamentada no inciso III, do art. 34, que
tem como finalidade: “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública". Ainda,
segundo art. 2º do referido decreto103, foi nomeado como interventor o general do
Exército Walter Souza Braga Netto, que irá assumir a segurança pública do estado. Desse
modo, o governador Luiz Fernando Pezão permanecerá exercendo a sua função nas
atribuições que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública. 104
O decreto determina ainda a sua duração, prevendo a data limite de 31 de Dezembro
de 2018 para cessar os seus efeitos, nos termos do art. 1º. E nele também está
mencionado que o interventor “fica subordinado ao presidente da República e não está
sujeito às normas estaduais” 105, além de que “poderão ser requisitados, durante o
período da intervenção, os bens, serviços e servidores afetos às áreas de Segurança, da
Administração Penitenciária” e outras, “nas ações de segurança pública do interventor”,
na forma do art. 4º.

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
102 Art. 91, § 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
103 Art. 2º, do Decreto 9.288/18: Fica nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército
Walter Souza Braga Netto.
104 Art. 3º, §4º, do Decreto 9.288/18: As atribuições previstas no art. 145 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública
permanecerão sob a titularidade do Governador do Estado do Rio de Janeiro.
105 Art. 3º, §1º: O Interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às
normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção.
101
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A intervenção Federal no Rio corresponde a primeira experiência brasileira de
intervenção da União em um estado da federação. Além disso, desde a Constituição de
1988, é a primeira vez que um general do Exército assume o comando de um estado.
A intervenção Federal teve como justificativa o combate ao crime. Michel Temer, atual
presidente e responsável pelo decreto, anunciou a medida através de um discurso no
Palácio do Planalto justificando que: “o crime organizado não pode continuar nem pode
se transformar em uma ameaça a todo o país”. 106
O decreto de intervenção de Temer é resultado do pedido do governador Luiz Pezão do
Rio de Janeiro. Segundo ele o estado buscou ajuda do governo federal pois “não
consegue deter a guerra entre facções”.107
A intervenção federal também foi apoiada pelo chefe do Gabinete de Segurança
institucional, o general da reserva Sérgio Etchegoyen, que justificou a medida pela:”
incapacidade do estado para resolver [o problema] sozinho e as conexões internacionais
do crime”. 108
Segundo pesquisa do Jornal Nexo, feita pelo jornalista João Paulo Charleaux, no ano de
2017, a taxa de mortes violentas no Rio de Janeiro ficou em 40 por 100 mil habitantes.
Não há dados oficiais ainda de 2018, mas, segundo o jornalista, o que havia preocupado
o governo e despertado ainda mais o interesse na intervenção seria os casos de violência
ocorridos no feriado de Carnaval e os 688 disparos de arma de fogo registrados no início
do ano por serviços informais, como o aplicativo Fogo Cruzado, o que representa um
aumento de 117% em relação aos registros do ano anterior. 109

4 OS EFEITOS DA INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO
Como já foi colocado, a intervenção federal no Rio foi decretada em 16 de Fevereiro de
2018. Já é possível, portanto, uma análise referente aos efeitos da intervenção nos
meses de março, abril e maio, utilizando-se para isso reportagens jornalísticas, dados da
Secretaria de Segurança Pública do Rio, do Observatório da Intervenção Federal e do
Instituto de Segurança Pública (ISP).
Numa análise feita pelo jornal El País em 17 de Junho de 2018, chegou-se à conclusão
que nada teria mudado na realidade da violência no Rio de Janeiro, resumindo a
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intervenção a altos custos nas operações e resultados muito fracos. Essa constatação
teve como base dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Comparou-se os
números dos meses de março, abril e maio de 2018 com os de 2017, verificando-se um
aumento de 3,7% no número de mortes violentas, 2,79% no número de homicídios
dolosos e 17,3% no de mortes por confronto com policiais. Apesar dessa piora
apresentada nestes quesitos, alguns pontos tiveram mudanças positivas como os roubos
de veículos que teriam caídos, porém apenas 0,06%, assim como os roubos de carga que
descenderam 16,11%, e os roubos de rua que tiveram uma queda de 4,8%. 110
Os crimes, portanto, de maior gravidade e que geram um temor maior na população,
que são aqueles que resultam em morte, acabaram se agravando em 2018, mesmo com
a intervenção em curso. Seria realmente a intervenção a forma mais viável de combate
a criminalidade no estado do Rio de Janeiro?
Outra constatação que foi feita pelo jornal em destaque, citando a análise do
Observatório da Intervenção Federal, foi em relação ao aumento dos tiroteios em 36%
durante o período mencionado. Os dados que foram utilizados para chegar a essa
conclusão foram os da plataforma de monitoramento ‘Fogo Cruzado’, que contabilizou
3.210 tiroteios nos últimos quatro meses, enquanto que nos quatro meses anteriores à
intervenção o laboratório registrou 2.355 ocorrências.111
O objetivo da intervenção federal no Rio de Janeiro é diminuir os alarmantes índices de
violência no estado. Com a análise desses dados fica evidente que nos primeiros 4 meses
da medida não houve mudanças significativas alguma. Muito pelo contrário. Com o
aumento dos tiroteios a sensação de segurança é diminuída, como coloca a socióloga
Silvia Ramos, coordenadora do Observatório, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.
112

A reportagem ainda sustentou a sua tese analisando uma operação ocorrida no dia 7 de
Junho de 2018 em seis favelas de Jacarepaguá, onde foram reunidos mais de 5.000
agentes de segurança e os resultados obtidos foram apenas a prisão de 13 pessoas, 3
pistolas, uma certa quantia em dinheiro, e para piorar ainda acabou ocasionando a
morte de um suspeito e de um militar motociclista por acidente de trânsito. Ou seja,
uma operação gigantesca para resultados ínfimos. 113
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Em outra reportagem, dessa vez do jornal O Globo, utilizando-se de dados do Instituto
de Segurança Pública (ISP), a intervenção foi resumida como tendo: “muito tiro, pouca
eficiência”. Isso porque de um lado teria tido aumento no número de mortes violentas
e, de outro, redução nos indicadores ligados à eficiência policial durante a intervenção.
Esperava-se, no entanto, o oposto do que se verificou, visto que a energia combativa
empregada foi muito grande. Cerca de 32.312 homens das Forças Armadas já foram
empregados do início da intervenção em fevereiro até o mês de Junho. Foram 18
operações ao todo integradas com as polícias estaduais atuando em favelas e estradas
da Região Metropolitana. 114
No período compreendido entre março e maio, quando a atividade militar já estava em
pleno vapor, os números de prisões em flagrante, cumprimento de mandados de prisão
e apreensões de armas caíram no estado, tomando-se como parâmetro o mesmo
período de 2017, com base nos dados do ISP. E na mesma linha, os homicídios e as
mortes provocadas por intervenção policial aumentaram, como já foi colocado.
O resultado é totalmente inesperado visto que o objetivo anunciado das 18 operações
que ocorreram até então era justamente cumprir mandados de prisão e apreender
armas, com a finalidade de diminuir os elevados níveis de violência no estado. Revelando
dessa forma a ineficiência da intervenção até o presente momento.
Outra situação que foi revelada pelo jornal O Globo foi a diminuição em 38,8% no
número de fuzis apreendidos. Em 2017, entre março e maio, 134 fuzis haviam sido
apreendidos, enquanto que em 2018, com a intervenção, apenas 82. Em relação as
armas, houve uma redução de 4,9%, passando de 2.343 em 2017 para somente 2.229
armas apreendidas em 2018. 115
Partindo agora para uma análise numérica, em relação aos mandados de prisão
cumpridos, houve uma redução de 2,2%, caindo de 4.173 para 4.079 na comparação dos
meses de março a maio de 2017 em relação 2018. Também houve uma diminuição de
2,7% nas prisões em flagrante, ou seja, de 12.941 (2017) para 12.594 (2018), nos três
meses em destaque. As apreensões de adolescentes reduziram 12,8%: de 2031 para
2007. Contudo, alguns sinalizadores de violência aumentaram, como as mortes por
intervenção policial, como foi colocado também na reportagem do jornal El País referido
acima, que apresentou um aumento de 17,3%, indo de 300 mortes em 2017 para 352
casos, no período de março a maio. Além disso, os índices de homicídio, do mesmo
modo, cresceram 2,79%, resultando em 1.397 mortes, contra 1.359 no ano de 2017.
A reportagem do jornal O Globo ainda cita novamente a constatação do Observatório
da Intervenção na Segurança Pública do Rio referente ao número de 56 mortes durante
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o período da intervenção (21 de Fevereiro a 14 de Junho). Além disso, analisa que de
203 operações especiais, apenas 116 tiveram prisões veiculadas, e em somente 50
houve o cumprimento de mandados de prisão. 116
É notório que a intervenção no Rio até o presente momento não obteve os resultados
almejados. A violência continua, se não igual, pior. Os números apresentados, os índices
levantados e a comparação feita com o ano de 2017, coloca essa situação de maneira
clara.
O jornal Estadão, veículo jornalístico de grande expressão, colocou a situação da mesma
forma, noticiando em sua manchete: “Operações Mega, Resultado Micro, aponta
relatório após 4 meses de intervenção no Rio.”, revelando também os custos da
operação que variaram de R$ 472 mil a R$ 1,7 milhão, entre fevereiro e março,
utilizando-se dos dados do Ministério da Defesa.117 Tais dados só corrobora o baixíssimo
custo benefício que a intervenção vem tendo.
O Professor de Direito Penal da UFRJ Salo de Carvalho tem uma opinião muito incisiva
sobre o tema, sustentando a ideia de que o uso de militares com o objetivo de diminuir
a violência, só levaria ao próprio agravamento da violência na cidade, conclusão essa
advinda das diversas operações militares ocorridas. Para ele o uso de militares: “são
medidas meramente paliativas e que, em vez de solucionar o problema, aumentam o
nível de violência", e continua: "A violência institucional das Forças Armadas radicaliza
a crise. Trata-se de apenas uma aparente e momentânea sensação de segurança, que a
população ‘compra’ devido ao momento de crise. Mas, inegavelmente, isso não resolve
o problema e legitima formas ainda mais violentas de controle social." 118
Essa constatação do professor se mostra nítida na situação do Rio de Janeiro. Os dados
apresentados revelam a total incapacidade técnica que possuem os militares em atuar
na segurança pública.

5 A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO É CONSTITUCIONAL?
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 36, § 1º, não estabelece que o cargo de
interventor deve preencher requisitos específicos. Porém, de acordo com o Professor
de Direito Penal e Processual penal Emerson Ghirardelli, o próprio ordenamento jurídico
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constitucional nos condiciona a conclusão de que o indicado deve ter um determinado
conhecimento técnico para poder exercer a função da autoridade substituída. 119
De acordo com o professor, um militar das Forças Armadas Federais não teria
conhecimentos técnicos específicos relativo à segurança pública, o que seria um
equívoco, portanto, a sua nomeação e uma infringência ao próprio sistema
constitucional. Ele menciona, inclusive, o artigo 142, § 3º, inciso III, da Constituição
Federal, que prevê a proibição ao militar da ativa de exercer função de natureza civil
temporária, devendo, caso esteja nessa circunstância, se afastar de suas atividades
militares, permanecendo apenas agregado ao respectivo quadro enquanto perdurar tal
situação.
Por isso, para ele há inconstitucionalidade na intervenção federal do Rio de Janeiro, em
razão da permanência do General do Exército como interventor federal no estado. 120 Na
medida em que o mencionado militar nomeado passou a exercer funções civis de
gestão, que na origem é de competência do Governador de Estado, e continuou no
cargo, infringiu diretamente o dispositivo constitucional acima mencionado.
Já para a professora de direito constitucional da FGV em São Paulo Eloísa Machado a
inconstitucionalidade estaria no parágrafo único do artigo 1º do decreto interventivo,
que determina que o cargo de interventor “é de natureza militar”. Ela sustenta a tese
de que o cargo de interventor é iminentemente civil, seria a substituição de uma
autoridade civil estadual por uma autoridade civil federal. Para ela, estabelecer o cargo
de interventor como sendo de natureza militar, apenas teria a finalidade de encobrir
eventuais abusos do interventor na jurisdição militar. Ela afirma que: “O interventor têm
poderes de governo, e, governo, pela Constituição, até agora, só civil. “ 121
A professora ainda se posicionou afirmando que: "O interventor pode ser militar, mas
se submete às regras e à jurisdição civil, ocupando temporariamente cargo civil, como
já menciona a Constituição. Deixar que todas as decisões do interventor, durante todo
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o tempo que durar a intervenção, sejam submetidas à jurisdição militar é um atentado
à Constituição, ao poder civil e à democracia." 122
Para o constitucionalista Nestor Castilho Gomes, que atua no escritório Bornholdt
Advogados, a intervenção federal também seria inconstitucional pois o Conselho da
República e do Conselho de Defesa Nacional não se pronunciaram anteriormente sobre
a intervenção. Para ele, ainda que a constituição não tenha determinado o momento da
consulta, a maior parte da doutrina defende a consulta prévia desses órgãos em relação
a intervenção federal. 123
O jurista Lenio Streck entende que a utilização de militares deve ser restrita e restritiva.
Para ele, a ação dos militares deve estar voltada a preservação do país e de suas
fronteiras. O seu uso interno apenas deveria estar voltado a logística, inteligência,
comunicação e instrução. Qualquer outra hipótese caracterizaria inconstitucionalidade.
124

Já Ana Paula de Barcellos, professora de Direito Constitucional da Uerj, analisando a
Constituição e o artigo 15, parágrafos 2º a 6º, da LC 97/1999, defende o uso de militares
em operações de garantia da lei e da ordem, contanto que tenham área e duração
definidas. 24

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, tomando-se como base os argumentos e estudos apresentados, percebese que a Intervenção Federal do Rio de Janeiro não apresentou melhorias nos índices de
violência do estado. O que na realidade se verificou foi um aumento nos números de
mortes violentas, de homicídios dolosos, na quantidade de mortes por confrontos com
policiais e de tiroteios, proporcionando uma redução na sensação de segurança
experimentada pela população.
A eficiência policial, como foi mostrada, também foi reduzida, o número de fuzis e armas
apreendidas, tomando como exemplo índices do ano anterior (2017), foram diminuídos.
As operações tiveram custos elevados que não foram diretamente proporcionais aos
resultados obtidos, que se mostraram ínfimos. Concluindo pelo desastre na eficiência
da Intervenção Federal no Rio até o presente momento.
Em relação a constitucionalidade, após a exposição dos pensamentos dos doutrinadores
e especialistas no assunto expostos acima, é totalmente viável afirmarmos que a
Intervenção Federal no Rio foi inconstitucional. Isso porque o general do Exército Walter
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Braga Netto nomeado interventor não poderia ter permanecido no cargo em razão de
estar exercendo funções civis de gestão, indo de encontro ao que determina o artigo
142, § 3º, inciso III, da Constituição Federal.
Além disso, haveria a inconstitucionalidade, em relação ao parágrafo único do artigo 1º
do decreto interventivo que estabelece o cargo de interventor como sendo de natureza
militar. Na realidade é iminentemente civil, seria a substituição de uma autoridade civil
estadual por uma autoridade civil federal, como defende a professora Eloísa Machado
da FGV em São Paulo.
Também poderíamos sustentar a inconstitucionalidade do decreto interventivo em
relação a falta da oitiva antecipada do Conselho da República ou do Conselho de Defesa
Nacional, conforme sustenta a maior parte da doutrina.
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LIBERDADE RELIGIOSA E A PROTEÇÃO ANIMAL: UM
CONFLITO A SER RESOLVIDO
Nívea Angélica Neves da Costa125
RESUMO
Este trabalho se propõe a analisar a questão suscitada pela lei 12.131/04 do Estado do Rio Grande do Sul
naquilo que tange a flexibilização quanto ao sacrifício de animais por religiões de matriz africana. Desse
modo, no presente artigo foram dados detalhes do caso concreto, além de ser feita uma reflexão sobre
os conceitos de proteção animal e liberdade religiosa, bem como sobre o possível conflito existente entre
eles.

ABSTRACT
This work proposes to analyze the issue raised by Law 12.131 /04 of the State of Rio Grande do Sul
regarding flexibilization regarding the sacrifice of animals by African - born religions. Thus, in this article
were given details of the concrete case, as well as a reflection on the concepts of animal protection and
religious freedom, as well as on the possible conflict between them.

INTRODUÇÃO
O presente artigo trata da celeuma criada quanto à lei 12.131 de 2004, do Estado do Rio
Grande Sul, questionada em relação à sua constitucionalidade, visto que sua redação
aparentava ter suscitado um conflito entre o que se tem por liberdade religiosa e a ideia
de proteção animal. Esse conflito parecia ter sido dissolvido quando o tribunal do Rio
Grande do Sul se pronunciou pela constitucionalidade da lei.
No entanto, o Ministério Público interpôs recurso questionando se a menção específica
às religiões de matriz africana não feria a igualdade e a liberdade religiosa, além das
questões referentes a proteção animal. Com isso, até o momento o STF ainda não se
pronunciou quanto à permanência ou retirada do dispositivo do ordenamento, o que
enseja a discussão quanto à liberdade religiosa e a proteção animal.

CASO CONCRETO
Existe há algum tempo um conflito dentro do ordenamento brasileiro no qual a
liberdade religiosa entrava em um embate direto com a proteção conferida aos animais
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também no âmbito constitucional, de modo que passou a ser questionada a viabilidade
constitucional do sacrifício animal praticado por algumas religiões, com um enfoque
claro nas de matriz africana.
A celeuma começou no estado do Rio Grande do Sul, com a Lei Estadual nº 12.131, de
22.07.2004, pois esta trazia a possibilidade de flexibilizar uma vedação trazida pelo art.
2º do Código Estadual de Proteção aos Animais, quanto a práticas tidas como
prejudiciais aos animais tais como agressão, manutenção em local desprovido do devido
asseio, exposição a trabalhos exorbitante, morte dolorosa no momento do abate, além
do sacrifício de animais com outros métodos não preconizados pela OMS (Organização
Mundial de Saúde). Assim, a lei 12.131/04 previa que:
Art. 1º - Fica acrescentado parágrafo único ao art. 2º da lei nº
11.915, de 21 de maio de 2003, que institui o Código Estadual de
Proteção aos Animais, no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, com a seguinte redação:
Art. 2º - ...
Parágrafo único - Não se enquadra nessa vedação o livre
exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana.
Houve um clamor social no sentido de que a lei deveria ser tida como inconstitucional,
pois se entendia que o estado federado não poderia legislar sobre matéria de direito
penal, consoante o artigo 22, inc. I, da CF/88.Ademais, a referida lei não teria o condão
de alterar o que dispõe o art. 32, da lei 9.605/98, que versa sobre a prática ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos e atribui pena de 3 meses a 1 (um) ano de detenção e multa.
Para quem se opõem à lei 12.131/04 é muito claro que a lei 9.605/98 inclui os animais
domésticos no conceito de meio ambiente. Por conta disso, não haveria meios para a lei
estadual caráter infracional da conduta das religiões de matriz africana ao expor animais
ao sacrifício, citando o disposto no dispositivo legal a seguir:
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação
ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente
§1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração
ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de
órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de
fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do
Ministério da Marinha.
Por fim, a maior polêmica criada diz respeito ao parágrafo único do art. 1 da lei, visto
que faz uma referência muito específica em relação aos cultos das religiões de matriz
africana o que, em análise rápida, parece ir contra o disposto no art. 5º da Constituição
Federal, que preleciona a igualdade sem distinção de qualquer tipo perante a lei. Assim,
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para os contrários a lei não há porque criar um “privilégio exclusivo” para as religiões de
matriz africana quando elas não seriam as únicas a praticarem sacrifícios animais.
Diante da polêmica, foi feita uma representação na Representação de
Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público e julgada pelo Tribunal do Rio
Grande do Sul, não qual buscava-se a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual
nº12.131 de 2004 que alterou o código de proteção ambiental do Estado do Rio Grande
do Sul (Lei nº11.915 de 2003) para excluir das vedações impostas pelo art. 2º da referida
lei o livre exercício dos cultos de matriz africana.
Em 18 de Abril de 2005 foi julgada improcedente a Representação de
Inconstitucionalidade nº70010129690 que tinha por objeto a lei 12.131 de 2004 que
acrescentou o par. único ao art. 2º do Código florestal daquele Estado. Irresignado, o
Ministério interpôs novo recurso requerendo a anulação do disposto naquele
dispositivo em especial, de modo que até o momento a ação tramita no STF.

LIBERDADE RELIGIOSA
É importante iniciar a discussão com o que se entende por religião e, para tanto,
trazemos o entendimento do dicionário Aurélio que coloca, pelo menos, 03 acepções
relacionadas ao que representa o conceito em análise. Desse modo, coloca “religião”
como:
Crença de que existem forças superiores (sobrenaturais), sendo
estas responsáveis pela criação do universo; crença de que essas
forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e, por isso,
devem ser respeitadas.
Comportamento moral e intelectual que é resultado dessa
crença.
Reunião dos princípios, crenças e/ou rituais particulares a um
grupo social, determinado de acordo com certos parâmetros,
concebidos a partir do pensamento de uma divindade e de sua
relação com o indivíduo; fé ou culto: religião protestante.
(Dicionário Aurélio)
Vários pensadores se debruçaram no conceito e buscaram definir o que a religião
representa. Assim, Durkheim conceituava a religião como um sistema solidário de
crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, já em Kant a religião era a observância
dos deveres e comportamentos divinos, além de o reconhecimento das leis morais como
mandamento divinos. De todo modo, a religião é um fenômeno universal, tido como
uma realidade que é capaz de estruturar sociedades e explicar diversos aspectos da
história social, devendo por isto ser alvo de proteção estatal.
A ideia de liberdade religiosa, analisada pelo viés histórico, nem sempre foi uma garantia
oferecida pelo direito brasileiro, visto que algumas constituições brasileiras a restringia
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em certos níveis. Assim, a constituição de 1824, ao mesmo tempo em que garantia a
plena liberdade de crença, limitava a liberdade de culto, visto que a religião oficial era a
Católica Apostólica Romana, de modo que cultos diversos deveriam ficar adstritos ao
ambiente doméstico. Será só com a Constituição de 1891 que a liberdade religiosa será
garantida de modo que todos os indivíduos passaram a ter garantidas tanto a liberdade
de crença quanto a liberdade de culto.
Com a Constituição Federal de 1988, liberdade religiosa é assegurada de forma plena
nos incisos VI, VII, VII, de modo que naquele primeiro que será tida como “inviolável a
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.
Nesse sentido, essa liberdade assegurada irá se manifestar quando os indivíduos,
segundo suas crenças, atuarem de um determinado modo, expondo seu pensamento e
até mesmo ganhando novos adeptos a suas manifestações, conforme entendimento de
Manoel Gonçalves Ferreira Filho.
O conceito, no entanto, não diz respeito a uma obrigatoriedade em relação àquilo que
tange a religião, logo, abarca também a liberdade de não adotar nenhuma crença
religiosa, inclusive, a de negar a existência de divindades. Consoante esse
entendimento:
Na liberdade de crença entra a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a
qualquer seita religiosa, a liberdade (ou o direito) de mudar de religião, mas também
compreende a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade de
descrença, a liberdade de ser ateu e exprimir o agnosticismo. (Pedro Lenza apud José
Afonso da Silva, 2015, p.1176)
De tão relevante dentro daquilo que o ordenamento se propõe, a liberdade de
pensamento e crença constitui uma das garantias fundamentais reconhecidas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o art. 60, da Constituição Federal de 1988
considera que:
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:
IV - os direitos e garantias individuais.
A liberdade religiosa, todavia, não poderá ser entendida em termos absolutos, assim
deve haver um esforço no sentido de garantir a liberdade sem acobertar nenhum nível
de prática ilícita. Assim, deverá preponderar sempre a ideia de bom senso,
responsabilidade e razoabilidade, e não deverá haver nenhum nível de preconceito ou
discriminação, conforme entendimento de Pedro Lenza (2015).

PROTEÇÃO ANIMAL
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A necessidade de proteção aos direitos humanos não foi reconhecida rapidamente e
muito menos de maneira linear, ao contrário, foi com o passar de muitos anos e de
maneira irregular. Assim, tivemos reconhecidas várias dimensões de direitos humanos,
indo do direito a liberdades, para os direitos econômicos e sociais até chegar aos mais
recentes direitos de solidariedade, de modo que cada sociedade e contexto histórico foi
responsável por consagrar uma dimensão diferente desses direitos.
No contexto do pós segunda guerra, vários novos valores começaram a ser tratados
como prioridade, de modo que para serem efetivados careciam de soluções inovadores
que só o reconhecimento de direitos diversos dos já positivados poderia satisfazer,
conforme aduz Dymaima Kyzzy Nunes. Assim, viriam nesse contexto os direitos
humanos de terceira dimensão, conhecidos como direito de solidariedade ou
fraternidade.
Assim, Ricardo Castilho (2012) conceituará como:
Constituem-se basicamente de direitos difusos e coletivos. Em
regra, revelam preocupações com temas como meio ambiente,
defesa do consumidor, proteção da infância e da juventude e
outras questões surgidas a partir do desenvolvimento industrial
e tecnológico, como autodeterminação informativa e direitos
relacionados à informática de modo geral. (Castilho, 2012, p. 28)
Decorre dessa nova dimensão de direitos humanos, a existência da promoção ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, motivo pelo qual no ordenamento brasileiro
existe a proteção à fauna, compreendida como o “conjunto de animais próprios de uma
região ou de um período geológico” pelo dicionário Aurélio. Destarte, a Constituição
Federal entende que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora, conforme disposto no seu art.
23, devendo existir uma cooperação mútua entre as esferas, conforme entendimento
de Amado (2015). No mesmo sentido, vem o art. 225, da Constituição Federal:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.
Assim, consoante ensina José Afonso da Silva o meio ambiente equilibrado é um direito
de todos, de modo que o diploma legal irá arrolar as medidas e providências a serem
tomadas pelo poder público para assegurar a efetividade desse direito. Ademais, a
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própria constituição impõe condutas preservacionistas para atingir o objetivo de,
concretamente, preservar o meio ambiente.

LIBERDADE RELIGIOSA X PROTEÇÃO ANIMAL
Criou-se uma situação na qual o respeito à liberdade religiosa e a proteção animal
parecem estar em conflito por conta da exigência constitucional quanto a proteção da
fauna e da flora e vedação, na forma da lei, das práticas que coloquem em risco a função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade,
sendo esta última a maior fonte de controvérsias quando analisa-se a questão do
sacrifício animal. Para entender a questão, é necessário avaliar os impactos desse ato.
Primeiramente, insta salientar que não são as religiões de matriz africana as únicas a
conceberem a realidade do sacrifício animal, longe disso, pois nas religiões islâmica,
judaica, cristã também existe essa referência. Assim, Viera e Silva (2016) expõem que
no islamismo há uma passagem quanto ao sacrifício de milhares de animais para
celebrar o ato realizado por Abraão no Monte Moriá, bem como no judaísmo quando se
analisa o fato de que, na antiguidade, sacrifício terem sido realizados como forma de
agradar Javeh, além disso, o livro maior dos cristãos, a bíblia sagrada, está repleta de
referências ao sacrifício animal, mesmo que hoje não sejam mais praticados.
Quanto às religiões de matriz africana, as mais conhecidas dentro da realidade brasileira
são a umbanda e o candomblé, sendo que essa primeira “é a única a não sacrificar
animais em seus rituais de oferenda, para isso, se utiliza de outros produtos, como ervas,
frutos, flores” (Viera e Silva, 2016), já aquela segunda considera os animais como
oferendas aos orixás, motivo pelo qual utilizam partes deles em seus rituais.
No presente momento, feita a ressalva quanto a outras religiões, é necessário dar
destaque ao candomblé. Isso porque se trata de uma religião que sofre com a
marginalização, preconceito e até com a violência direta, visto que conforme veiculado
pela revista “Carta Capital” até setembro de 2017, 79 (setenta e nove) terreiros de
candomblé haviam sido alvos da intolerância religiosa, indo de terreiros alvejados por
tiros às filmagens de uma mãe de santo sendo obrigada a quebrar seus objetos religiosos
em virtude de ameaças. Ignorar esse sentido da discussão é querer mascarar a realidade.
Nesse sentido:
No Brasil, as manifestações da religiosidade afro‑brasileira
mostram-se como alvo comum desses atos de intolerância
decorrentes, entre outras razões, de diferenças culturais, étnicas
e raciais. Essa população de negros e afrodescendentes,
historicamente estigmatizada, sofre ainda hoje a tentativa de
aniquilamento de suas crenças e identidade cultural.
Dentro do contexto candomblecista, o sacrifício de animais faz parte do modo como a
religião organiza seus rituais, festividades e cultos, de modo que o “sacrifício desses
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animais possui um investimento simbólico e litúrgico imprescindível para a teogonia e
liturgias próprias do contexto religioso” (Vieira e Silva apud Cerqueira, 2016). Com isso,
são abatidos animais como pombos, galinhas, ovinos, suínos e, geralmente, utiliza-se a
carne desses para a alimentação dos praticantes da religião.
Apesar de questionados, os rituais de sacrifício são tidos como imprescindíveis para a
sobrevivência e continuidade da religião. Isso porque existe uma crença que revela a
necessidade de manter as entidades espirituais alimentadas, pois, consoante um
provérbio Yorubá quando a entidade espiritual não é alimentada, ela morre, deixa de
existir.
Insta salientar que nessa situação do sacrifício estamos falando de uma ideia de
consagração, “pois através dele um objeto passa do domínio comum ao religioso,
contudo, o traço distintivo do sacrifício é que nele a consagração irradia‑se para além
da coisa consagrada” (Oliveira, Lima, Coelho, 2015).
Ocorre, todavia, que se questiona a medida em que a prática religiosa pode ser
justificativa para tirar a vida do animal, questionando uma visão antropocêntrica que
permite considerar o animal como mero objeto de vontades alheias a ele. Com isso,
Vieira e Silva (2016) trazem o seguinte questionamento:
Logo, questiona-se: Qual interesse deve prevalecer: a vida ou a religião? Qual é mais
importante? É justo morrer pela religião de outrem? Enfim, diante do impasse, a solução
seria óbvia se a vida em jogo fosse de um ser humano. Mas, no caso, a vida é de um
animal e, diante desse fato, muitos ainda se perguntam: a vida do animal tem valor em
si mesmo? Devemos proteger os animais ou eles foram criados para serem mortos?
Existe uma visão tradicional de que os animais são objeto dos quais nos apropriamos e
que possuem um valor apenas relativo. Com isso, conforme preleciona Lourenço (2017)
podemos utilizá-los para nossos fins econômicos, alimentares, de entretenimento e
religiosos e já transformamos essa noção em um verdadeiro dogma da nossa cultura.

CONCLUSÃO
Em suma, a problemática ainda existente diz respeito a uma dita preferência em relação
à religião de matriz africana, visto que a referida lei teria conferido, numa análise
simples, apenas a ela a possibilidade de praticar o sacrifício animal quando ainda
existem outras religiões que comportam a prática em suas ideologias.
Ocorre que, nenhuma das práticas já referenciadas no presente trabalho sofre o mesmo
nível de perseguição no Brasil que a religião de matriz africana, conforme é possível
analisar diante da notícia trazida pelo presente trabalho. Assim, retirar o parágrafo
segundo da referida lei, antes de prezar por uma suposta igualdade, corre o risco de
limitar as práticas religiosas desse grupo, pois eles ficariam a mercê do entendimento
dos tribunais quanto à prática ou não de crueldade contra os animais. Não foi por outro
motivo que o MPF se pronunciou do seguinte modo:
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E, ao contrário do quanto afirmado no recurso, a mera supressão
total do dispositivo questionado terá o efeito perverso de deixar
sob suspeita o exercício da liberdade de culto de natureza
sacrificial, independentemente de sua origem ou matriz,
relegando-se à boa ou escassa vontade da autoridade
administrativa o exame, caso a caso, de tratar-se de violência
crônica ou de abuso avulso, de violência cruel ou obsequiosa, de
morte indulgente ou não. Liberdade de culto racionada,
liberdade de culto censurada, portanto.
Naquilo que tange à crueldade, é nítido que não se aplica ao caso, visto que trata-se de
uma prática, primeiramente, eivada de um significado religioso e também se destina à
alimentação de um grupo de pessoas. Assim, negar essa prática só se justificaria também
se negada a possibilidade de haver uma atividade econômica voltada ao abate de
animais para consumo humano, o que não parece plausível.
Com isso, é urgente que o STF se pronuncie quanto ao não provimento do recurso, visto
que o referido pedido, nos moldes em que foi feito, pode colocar as religiões de matriz
africana em permanente insegurança.
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OS SERVIDORES PÚBLICOS E O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
GREVE
PUBLIC SERVANTS AND THE EXERCISE OF THE RIGHT TO STRIKE
Paloma Daniel Bastos126
RESUMO
No decorrer dos tempos o ser humano percorreu um caminho de descobertas em distintas áreas. O
crescimento dos mercados aperfeiçoou as relações de trabalho e emprego, e a sede por aferição de lucro
propiciou a precarização das relações de trabalho, onde diversos direitos dos trabalhados foram violados.
Como forma de combate a essas atitudes abusivas, os trabalhadores se uniram em prol da defesa de
melhores condições de trabalho, e a forma mais eficiente de se obter a atenção do empregador foi a
paralisação da prestação de serviço. Assim surge o movimento grevista. Muito se caminhou até que fosse
reconhecido como um direito em âmbito constitucional. A greve, por assim ser considerada, é direito
intrínseco aos trabalhadores, e a eles deve ser assegurado o seu exercício. Aos servidores públicos civis
apenas se assegurou a titularidade, não legislando sobre o seu exercício. A partir de uma pesquisa
bibliográfica e jurisprudencial busca-se compreender a regulamentação desse direito perante os
servidores públicos, através da análise do tratamento conferido ao tema em diversos cenários, os quais
culminaram na garantia de exercício desse direito por parte dessas categorias, apesar de uma lei em
específico ainda não haver sido editada.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de greve. Servidor Público. Direito fundamental. Constituição Federal.
Supremo Tribunal Federal.

ABSTRACT
Through the ages human beings have made many discoveries in different areas. The growth of market
improved labor and employment relations, and the urgency of profit led to the precariousness of labor
relations, where various rights of workers were violated. As a way of

INTRODUÇÃO
No decorrer dos tempos o ser humano percorreu um caminho de descobertas em
distintas áreas. Desde os tempos mais remotos o ser humano se agrupou a outros
semelhantes com vistas à manutenção de sua própria vida, posto que a existência de
instrumentos de defesa simples como a falta de conhecimento em tratar com os
animais, o tornavam presa fácil. Os tempos passaram e as reuniões de agrupamentos
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humanos se tornaram mais complexos dando origem, assim, às sociedades. A partir daí
as relações sociais adquiriram características que se transformaram ao longo dos
séculos, sempre se moldando ao contexto econômico da época. Junto com o
crescimento das sociedades, um grupo seleto de pessoas eram escolhidas para
administrar o grupo e representa-los em tudo o que fosse necessário, cenário em que
as ambições por conquistas além das fronteiras já delimitadas se demonstrou uma
forma de adquirir mais poder e força perante sociedades outras. Com esse
intercambiamento de culturas e costumes, o trabalho que antes visava apenas o próprio
sustento e o da família, cresceu e voltou-se para a manutenção do grupo ao qual se
pertencia para chegar ao estágio de o ser humano identificar que certas funções ele não
poderia exercer, seja por ausência de conhecimento, seja por ausência de atributos
outros, assim surgem as trocas de bens entre pessoas como forma de satisfação de seus
interesses. As relações humanas vão se transformando, enquanto que a atividade
laboral também se aperfeiçoa.
Com o aperfeiçoamento das relações sociais, caminhando lado a lado com o avanço nas
relações travadas no campo econômico, surge a reunião dos trabalhadores em grupos
com o propósito de presar e defender a manutenção de melhores condições de vida de
trabalho, se insurgindo, dessa forma, contra aqueles que assim violavam seus direitos.
Do agrupamento de pessoas em torno da defesa de interesses comuns, se originando
entre colegas de trabalho de um mesmo estabelecimento, para se formar em torno de
um grupo que exerce as mesmas atividades de modo similar ou conexo, surgem as
paralisações de trabalho, as chamadas, greves.
A abordagem do contexto histórico em que o movimento surgiu se mostra necessário
com vistas a uma maior e melhor compreensão da sua gênese. Juntamente a isso,
analisar-se-á como o movimento grevista foi concebido e regulamentado pelos
ordenamentos jurídicos europeus e brasileiro, sendo isso tratado no primeiro tópico
deste artigo.
A greve como um direito fundamental será analisada, no segundo tópico, levando em
conta sua conceituação, disciplina legal, regras e limites que devem nortear sua
manifestação.
Por fim, tratado será o exercício do direito de greve pelo servidor público, fazendo-se
uma abordagem desse sujeito e as peculiaridades que jazem da sua relação jurídica com
o Estado, para, assim, compreender-se se a ele é conferido ou não a titularidade desse
direito e, se sim, quais regras e limites lhes são impostos.

CONTEXTO HISTÓRICO DO DIREITO DE GREVE
As primeiras paralisações, sinalizando à insurgência do direito de greve aparecem a
partir do final da Idade Média, século XVIII, na Europa, período no qual surgiram as
primeiras organizações de trabalho livre em torno das corporações de ofício. O seu
funcionamento foi proibido de maneira generalizada, na época, por conta da força
política que manifestavam. Apesar desse contexto de ilegalidade a qual estavam
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reduzidos, as corporações se mantiveram vivas, galgando passos para o
desenvolvimento, com vistas a uma atuação mais latente frente ao cenário político. O
que resultou no primeiro levante coletivo contra as organizações oficiais de profissões
(RAPASSI, 2005, p.23).
Filósofos e estudiosos desse período se debruçaram à análise desse fenômeno social.
Santo Tomás de Aquino defendia o exercício do direito de resistência por parte dos
trabalhadores, junto com a defesa de uma postura mais crítica com vistas ao julgamento
das ações do Estado. La Boétie, durante o período das Monarquias afirmava que, com a
reunião do poder nas mãos de um só homem – o Monarca- esta figura impunha a sua
vontade aos demais se utilizando de subterfúgios para convencer de que a sua vontade
era a correta, impondo a concepção de que a vida que os súditos viviam era uma
consequência natural à realidade a que estavam inseridos. E um dos elementos de
submissão era o oferecimento de espetáculos como forma de estímulo ao prazer.
Enquanto a população permanecia ocupada sanando suas vontades, as possibilidades
de desenvolvimento de um pensamento crítico limitavam-se ao máximo. A
hierarquização já estava presente no modo de sociedade desta época, o que conferia
um tratamento distinto entre homens, levando em conta o meio social em que surgiram
e o poder aquisitivo. A forma que La Boétie encontrou para que esse contexto fosse
solucionado foi o estímulo ao entreconhecimento e a observação de semelhanças entre
os sujeitos como modo de combate à opressão (PISTORI, 2005, p.37-38).
Na Revolução Comercial também não foi diferente, ambientada no século XV ao XVIII,
com a expansão do comércio internacional, houve a modificação do setor econômico,
marcado pela transição do trabalho artesanal para o trabalho dividido em grande escala,
o que gerou como consequência a especialização e a divisão do trabalho. No entanto,
conjuntamente a essas mudanças significativas no contexto trabalhista da época,
também se emergiu, em plano diametralmente oposto, a precarização do trabalho. Que
culminou na mobilização do setor operário com vistas à conquista das reivindicações de
melhores condições laborais (PISTORI, 2005, p.40).
O termo “greve” deriva do latim vulgar grava, que significa praia de areia. O sentido
atual dessa palavra remonta à França do século XIX, em que os trabalhadores
desempregados ou inconformados com as condições de trabalho se reuniam
constantemente na Place de Grève, areal vizinho ao rio Sena (RAPASSI, 2005, p.22).
No final da Primeira Guerra Mundial, o direito de associação paritária, ou seja, de
associação tanto dos tomadores de serviços, como também dos trabalhadores, foi
reconhecido internacionalmente pela Organização Internacional do Trabalho. Em
consonância a Alemanha, em 1919, ao adotar a Constituição de Weimar, assegurou a
liberdade sindical, referenciando que o trabalho se constituía como tema que deveria
ser posto sob a guarda do Estado, enfatizando o dever governamental de empenhar-se
na sua regulamentação internacional. Na França, a greve somente poderia ser
deflagrada se precedida de uma tentativa de negociação, caso contrário, considerar-seia ilegal. Apesar do progresso na caminhada frente ao reconhecimento do movimento
grevista como um direito, em certos países, como a Itália, Alemanha e Espanha, em
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função dos regimes políticos que ali se instalaram no período entre 1926 e 1941, a greve
passou a ser proibida expressamente (RAPASSI, 2005, p.28-30).
Com vistas a um reconhecimento da máxima proteção que deve ser posta frente aos
direitos e garantias fundamentais, garantindo a proteção dos direitos dos trabalhadores
em face do sistema econômico-social que estava sendo implementado, com vistas à
preservação destes em face de atitudes voltadas unicamente à aferição de lucro, a
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, através da edição da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, reconheceu a organização sindical como um direito.
Na mesma linha, em 1968, o Pacto Internacional sobre direitos econômicos conferiu aos
sindicatos o direito de exercerem livremente suas funções. O Papa Paulo VI, na edição
da Encíclica Octogesima Adveniens, em 1971, externou por meio desta a opinião do
Vaticano a respeito da greve, inclusive no serviço público, que se manifesta no sentido
de que as organizações sindicais são instituições de extrema relevância para a
representação e defesa dos diversos interesses das categorias profissionais. Suas
atividades não produziam efeitos apenas no campo das relações de trabalho, mas
também influenciavam no progresso econômico da sociedade, a que estava voltada para
a persecução do o bem comum. Desta forma, a greve se mostrava como último direito
a ser exercido na linha de defesa perante injustiças e condições insatisfatórias de
trabalho, além do que “(...) De modo especial, quando se trata de serviços públicos a
serem executados para utilidade pública e necessários para a vida cotidiana de toda a
comunidade, deverse-á saber determinar os limites, para além dos quais o prejuízo
causado se torna inadmissível” (RAPASSI, 2005, p.31).
Aqui já se demonstra o entendimento segundo o qual a greve dos servidores públicos
distinta se faz da greve realizada no âmbito do setor privado em razão da natureza do
serviço que é prestado, qual seja, um serviço de natureza pública que se transveste de
elevada importância por corresponder a prestações de atividades que influem
diretamente na vida do cidadão, que os necessita para a manutenção de suas
necessidades básicas de sobrevivência. Mesmo diante da grande relevância a que se
traduz o serviço público, que se rege pelo princípio da continuidade de sua prestação, o
exercício do direito de greve por parte dessa categoria profissional é reconhecido,
entretanto a ela devem ser opostas limitações e regulamentação outra distinta a que é
outorgada às demais categorias de trabalhadores. Concluindo, pois, pela necessidade
de ponderação entre os valores aqui postos, a garantia da prestação de serviços
inadiáveis à comunidade que se baseiam na proteção à dignidade da pessoa humana, e
de outro lado o princípio à liberdade de exercício de um direito previsto
constitucionalmente à categoria, e o princípio da igualdade que deve ser observado
quanto à garantia do exercício desse direito a todos os trabalhadores, tanto do setor
privado, quanto do setor público civil.

ABORDAGEM TEÓRICA DA GREVE
O direito de greve foi previsto, foi previsto na Constituição Federal de 1988 em seu artigo
9º como um direito social fundamental. Assim dispõe o texto: “Art. 9º É assegurado o
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direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercêlo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”.
Greve é conceituado como um direito fundamental que legitima a paralisação do
trabalho, realizada de modo coletivo, pacífico, temporário, total ou parcial, como
instrumento para reivindicar melhores condições de trabalho ou para fazer com que
aquelas conquistadas sejam mantidas e cumpridas (MARTINEZ, 2015, p.893-896).
Os titulares desse direito, como pode ser visto do texto constitucional, são os
trabalhadores, cabendo a estes decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, como
também delimitar quais interesses que devem ser discutidos. Como o exercício do
direito de greve é coletivo, os trabalhadores são vistos como parte integrante de um
grupo maior, qual seja, da categoria. Dessa maneira, os trabalhadores não podem,
individualmente, exercer esse direito, sendo necessário que esse coletivo seja
representado por um grupo menor, que orientará quais as diretrizes devem ser
seguidas, sempre levando em consideração a opinião do conjunto, que será o sindicato.
Esta entidade está incumbida, como preleciona o artigo 8º, III da CF: “ao sindicato cabe
a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas”. Na hipótese de não existir uma entidade sindical
representativa da categoria, a Assembleia geral dos trabalhadores interessados fará as
vezes deste, defendendo e representando os interesses dos trabalhadores por meio da
criação de uma comissão de negociação, que também está legitimidade para
representa-los em juízo (MARTINEZ, 2015, p.897).
O direito de greve é um direito individual cujo exercício se dá coletivamente. Ou seja,
cabe a cada trabalhador a decisão de participar ou não do movimento de paralisação
das atividades, no entanto, para que a greve se manifeste efetivamente, um grupo de
trabalhadores devem suspender as atividades conjuntamente. Não existe greve de uma
pessoa, apenas, essa postura configura uma falta injustificada ao trabalho. Para que se
diga que uma greve foi decretada, uma parcela da categoria deve ter alinhado seus
interesses em prol da suspensão voluntária do trabalho. Mesmo sendo um direito cujo
exercício de manifesta coletivamente, não é necessária a participação de todo o
contingente de trabalhadores, o que configuraria uma greve parcial. Até porque não é
dado a ninguém fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, e por ser um
direito, o seu titular tem plena liberdade para decidir se o exercerá ou não, ficando
vedado ao movimento grevista obrigar aqueles que não participaram do movimento a
aderirem compulsoriamente. Essa conduta traduz-se como violadora de um direito
individual. Logo, deve ser manifestamente combatida (MARTINEZ, 2015, p.897).
A paralisação coletiva das atividades pode ser definida por tempo determinado, como
também pode ser exercida por tempo indeterminado, muito embora, apesar da
ausência de um termo, esta deve ter por fim a provisoriedade. Um outro atributo é a
sua natureza pacífica, pois o sindicato ou comissão de negociação devem direcionar seus
esforços pela conquista de suas pautas reivindicatórias com a manifestação de reuniões
e diálogos com a entidade sindical ou o empregador diretamente (MARTINEZ, 2015,
p.898). Não se concebe a realização de atos atentatórios à integridade física de pessoas
e bens como forma de pressão para a adoção de determinadas diretrizes. Caso algum
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tipo de dano ou violência venha a ser constatado em um movimento grevista, dispõe o
artigo 8º, da Lei 7.783/89, em seu parágrafo segundo, que “os abusos cometidos
sujeitam os responsáveis às penas da lei”. Na hipótese de um terceiro vir a ser lesionado,
este pode ir a juízo reivindicar danos morais, cuja indenização será de responsabilidade
da entidade sindical, até porque seria impossível identificar, no meio de tantos sujeitos,
o responsável direto por um dano que haja sido evidenciado durante paralisação
conjunta do trabalho, por isso o órgão representativo da categoria deve ser
responsabilizado pelos atos de seus integrantes e/ou da comissão de negociação 127,
caso fique provado o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano (Ibid., p. 899900).
Muito embora o direito de greve haja sido previsto no texto constitucional, o
constituinte originário conferiu a sua regulamentação à edição de uma lei. Lei essa que
foi editada no ano de 1989, qual seja, a lei nº 7.783, que disciplina o exercício do direito
de greve no domínio do setor privado, ainda se fazendo silente quanto ao seu exercício
no setor público.
Para que o movimento grevista seja considerado legal, necessário se faz a observâncias
das regras que o disciplinam. A greve se perfaz como o último recurso utilizado para
buscar melhorias sociais. Logo, a greve não pode ser deflagrada de surpresa. Os
trabalhadores já devem vir de uma longa caminhada de tentativas de diálogo, os quais
não se chegou a uma solução concreta. O artigo 3º da Lei 7.783 diz que a greve apenas
será deflagrada se for frustrada a negociação ou se impossibilitada o recurso via arbitral.
O sindicato ou, na falta deste, a assembleia geral dos trabalhadores interessados, que
formará uma comissão de negociação, deverão convocar uma Assembleia Geral, de
acordo com o previsto em seu estatuto, com fins à definição das reivindicações e
deliberação sobre a paralisação. Decidida a categoria em dar início ao movimento
grevista, obrigatoriamente o sindicato ou a comissão de negociação deverão notificar o
empregador e/ou a coletividade, se realizado em setor de prestação de serviço
essencial, com antecedência mínima de 48 horas. Enquanto que na segunda hipótese
esta deve ser feita com no mínimo 72 horas de antecedência, em face da paralisação
não afetar, apenas, o empregador, como também a coletividade de um modo geral.
Assim como os grevistas possuem deveres, lhes são outorgadas determinadas garantias
ao longo da paralisação, que são, a liberdade de persuadir os trabalhadores a integrarem
o movimento; possibilidade de arrecadação de fundos e livre divulgação. E, aos não
grevistas, o direito de não adesão. Claro que essas garantias se mostram asseguradas se
de acordo com a lei, pois, acaso se façam atentatórias à liberdade de outrem, ilícito
manifestar-se-á o movimento.

De acordo com o artigo 942 do Código Civil de 2002 os membros da comissão de
negociação podem responder solidariamente pelos danos eventualmente provocados.
127
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Durante o período de greve é assegurado ao trabalhador a vedação de despedidas sem
justa causa128, é proibido a contratação de trabalhadores substitutos, salvo por estar
diante de greve ilegal ou da hipótese de os empregadores não haver conseguido fechar
acordo com a entidade sindical para assegurar a prestação mínima de serviços capazes
de evitar prejuízo irreparável. Além de ser, nesse período de ruptura da normalidade da
produção, o contrato de emprego ser suspenso. Por não haver prestação de serviço, a
contraprestação de pagamento de remuneração não haverá. Ao trabalhador será
assegurado o seu retorno ao posto de trabalho. A relação de emprego será regulada
pelo instrumento coletivo que solucionar o litígio, sendo possível que este preveja o
abono ou pagamento dos dias de paralisação, tudo a depender do caso concreto.

DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO
A greve não foi tratada desde o início como um direito fundamental assegurado aos
trabalhadores. Muito pelo contrário, era visto como um ato atentatório à organização
do trabalho que deveria ser suplantado o mais rápido possível. Chegou até a ser
tipificada como um ato ilícito.
Na legislação brasileira também não foi diferente. No contexto do século XIX, por razão
da existência do sistema escravocrata, a Constituição Federal de 1881 permanecia
omissa quanto ao tema. Do mesmo modo se deu com a Constituição Federal de 1934. A
primeira Constituição Brasileira que veio tratar sobre a greve foi a Constituição Federal
de 1937, que, mesmo de forma restrita, a considerou, juntamente ao lockout, formas
de conduta antissocial vistas como de natureza ilegal (PISTORI, 2005, p.42).
Nos anos 60 emerge a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, diploma
desenvolvido para regular as relações de trabalho desenvolvidas em território nacional.
A legislação previu a greve em seus artigos 722 a 725 (PISTORI, 2005, p.42-43).
Em 1946 foi editado o Decreto-lei n. 9.070 foi a primeira legislação em que o direito de
greve foi regulamentado, o permitindo nas atividades acessórias, no entanto o conteúdo
era um tanto quanto restrito, mesmo diante da previsão constitucional do direito de
greve, cuja a disciplina do seu exercício foi incumbida ao constituinte derivado (RAPASSI,
2005, p.43).
A Constituição Federal de 1967 reconheceu o direito de greve como um direito dos
trabalhadores, como dispunha seu artigo 158, inciso XXI. Contudo, esse direito foi
vedado em face das atividades essenciais definidas em lei e no âmbito do serviço
público. No ano de 1978 novas leis foram editadas ampliando a restrição do exercício
do direito de greve a outros sujeitos, como as leis 6.128, 6.158, 6. 620, a lei de segurança
nacional, tais como os trabalhadores de sociedades de economia mista, empregados
públicos, autarquias e órgãos da administração pública, como também diversos
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Súmula 316/STF: “A simples adesão à greve não constitui falta grave”.
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aspectos do movimento paredista foram tipificados como ilícitos de natureza penal. O
Decreto-lei n. 1.632/78 vedada, expressamente a greve no serviço público e nas
atividades essenciais. Tinha regulação como se assunto de segurança nacional fosse, o
que sujeitava o funcionário público grevista a sua suspensão ou demissão, além da
responsabilização na seara penal. Previa como sanções, também, a advertência,
suspensão, destituição ou perda do mandato, por ato do Ministro do Trabalho, o
dirigente sindical (RAPASSI, 2005, p.44-45). Adveio maior proteção com a Constituição
de 1988 que o previu no rol de direitos sociais fundamentais, no seu artigo 9º, que assim
dispõe: “Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele
defender”.
O direito de greve do servidor público está previsto no artigo 37, inciso VII da
Constituição Federal de 1988, embora a norma só venha a produzir seus efeitos com a
edição posterior de uma lei específica que regulamente o referido direito. Logo, o
exercício desse direito por parte de seus titulares depende da edição de lei. Como se vê
a seguir:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...) VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica;”
Antes de se abordar o exercício do direito de greve, necessária se mostra a definição de
servidor público. Maria Sylvia Zanella Di Pietro insere os servidores públicos como
espécie do gênero agente público, qual seja, “toda pessoa física que presta serviços ao
Estado e Às pessoas jurídicas da administração indireta”(DI PIETRO, 2014, p.596).
Servidor público, na concepção de José dos Santos Carvalho Filho, é o agente que exerce,
em caráter de permanência uma função pública decorrente de relação de trabalho, o
qual integra o quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias e das fundações
de natureza autárquica. Esse autor não considera assim os empregados de entidades
privadas da administração pública posto que a eles é aplicado o regime trabalhista, fato
este que os insere na categoria profissional ao qual a entidade se vinculada, p.ex.
bancários.
Assim consideram-se empregados normais (CARVALHO FILHO, 2016, p. 624-625).
Os servidores públicos estão ligados ao Estado por meio de uma efetiva relação de
trabalho, formando, desta forma, uma categoria própria de trabalhadores. A relação
que o singulariza destaca a presença de dois sujeitos, de um lado o agente beneficiado
com o exercício da função, o empregador, enquanto do outro encontra-se o servidor
público. Ao se empreender uma análise acerca da configuração dessa relação de
trabalho verifica-se que os sujeitos que exercem atividades públicas não se diferenciam
sobremaneira dos empregados que exercem atividades em âmbito privado: em ambos
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os trabalhadores ofertam a sua força motriz ao tomador do serviço, o empregador, com
vistas à persecução, ao final de um período de tempo, de uma remuneração (CARVALHO
FILHO, 2016, p. 625-626).
A Constituição Federal de 1988 vedou, em seu artigo 142, § 3º, inciso IV o exercício do
direito de greve aos servidores públicos militares, os quais também não possuem direito
a sindicalização:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas
em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
IV - Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
A restrição ao exercício desses direitos atenta para o fato da relação jurídica
estabelecida entre o
Estado e os servidores públicos militares distinta é da relação
jurídica que o mesmo trava com os servidores públicos civis. Até
porque os primeiras são regidos por regras especialíssimas que
só a eles se aplicam, contexto em que a noção de hierarquia
importante se apresenta para a própria estrutura e
operacionalidade da instituição. Por conseguinte, o direito de
greve, no texto constitucional foi assegurado aos trabalhadores
em geral como também aos servidores públicos civis, enquanto
que o mesmo foi vedado aos servidores públicos militares
(DELGADO, 2016, p. 1632).
Conquanto esteja no texto constitucional previsto como direito social fundamental a ser
exercido pelos trabalhadores, tanto da seara privada, quanto da pública – adstrito aos
servidores públicos civis – o mesmo, por ser uma norma que necessita da edição de uma
lei específica para a sua regulamentação, não pode, desde logo, ser exercida pelo seu
titular. Isso se dá pelo fato da regra constante, tanto no artigo 7º, quanto no artigo 37,
inciso VII da CF-88 serem classificadas como normas de eficácia contida, ou seja, são
normas que, para produzirem seus efeitos, depende que uma lei, seja ordinária, seja
complementar, seja editada para “completar” sua regulamentação. Situação essa que
não produziria qualquer obstáculo se não fosse a desídia do poder legislativo em não
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haver cumprido a determinação do constituinte originário e não ter aprovado a
respectiva lei tratando do tema do direito de greve do servidor público, tempo esse
equivalente a 19 anos, pois a lei que regulamenta o direito de greve dos trabalhadores
do setor privado. Lei 7.883, haja sido editada desde 1989.
Por ter sido o direito de greve elevado ao patamar de direito fundamental, reconhecido
no ordenamento jurídico brasileiro, a ausência de edição de uma lei específica jaz
causadora de uma insegurança jurídica (RAPASSI, 2005, p. 95), restringindo os
trabalhadores ao exercício do direito que lhe foi garantido, culminando em uma
desigualdade de sujeitos, consequente violação ao princípio da igualdade. Defende
Fábia Lima, inadmissível se faz a previsão de existência de um direito que não pode ser
exercido por ausência de lei que o regule. Até porque o direito de greve, o foi previsto
constitucionalmente como direito fundamental, após muita luta e reivindicações da
classe trabalhadora brasileira, o que manifesta-se como uma conquista histórica, que
não pode retroagir em respeito à clausula do não retrocesso (Damia, p. 02-03).
Apesar de ainda não haver sido editada a lei específica a que faz alusão a Carta Magna
com fim de regulamentação do direito de greve do servidor público civil, estão sendo
criadas penalidades àqueles pertencentes a esta categoria profissional que exercerem
esse direito de forma legítima, como o faz o Decreto Presidencial 1.480/95, de aplicação
aos servidores públicos federais, prevê que as faltas constatadas em virtude de
participação em movimento de paralisação da prestação de serviço público não poderá,
e ainda enfatiza, “ (...) em nenhuma hipótese (...)”, ser objeto de abono, compensação
ou cômputo, para fins e contagem de tempo de serviço ou de qualquer vantagem que o
tenha por base. Determinando que os vencimentos sejam descontados, sem ser
analisada a natureza do movimento de greve, se legítimo ou ilegítimo (Damia, p. 04).
No viés do exposto acima, o Supremo Tribunal Federal expressava entendimento no
sentido de que o direito de greve não poderia ser exercitado de forma legal no âmbito
do serviço público, pois isso configuraria infração funcional. Logo, a mera participação
culminaria em um descumprimento dos deveres funcionais do agente público, surgindo
a partir disso a necessidade de imposição de sanção disciplinar administrativa. Havendo
dano contra a Administração Pública ou a sociedade, haveria o dever de exigir o
pagamento de reparação civil por parte do servidor. Além da possibilidade de
responsabilização na seara penal. Só que essa conduta, entretanto, não era aplicada no
âmbito da Administração Pública nem do Poder Judiciário, visto que jazem dispostos em
julgamento de mandado de injunção, caso em que a decisão proferida tem sua
aplicabilidade restrita às partes envolvidas no litígio. Além do que a interpretação do
dispositivo constitucional que prevê o direito de greve ao servidor público civil caminha
no sentido de esse direito já poder ser exercido de forma ampla. A sua limitação estaria
a cargo de uma interpretação do caso concreto, ponderando os direitos fundamentais
existentes.
Essas possíveis sanções previstas se mostram restritivas ao exercício de um direito do
trabalhador, qual seja, de suspensão da prestação do serviço público em prol de
reivindicações de melhores condições de trabalho. Lógico que, como previsto para os
trabalhadores da área privada, na lei 7.883/89, como um dos efeitos da paralisação é a
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suspensão do contrato de emprego, em que as contraprestações não são prestadas de
modo recíproco, onde, não se perceberá o recebimento de salário. Não se demonstra
irrazoável a possibilidade de compensação dos dias parados, posto que o servidor
público estará cumprindo com o seu dever, sendo justo que, nessa hipótese, os seus
vencimentos não venham a ser reduzidos. Entendimento este consubstanciado na
decisão monocrática a seguir:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. DIREITO DE GREVE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
DESCONTO
DOS
DIAS
NÃO
TRABALHADOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ QUANTO AO
DIREITO DE GREVE
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REPOSIÇÃO DOS DIAS NÃO
TRABALHADOS. DIREITO À REMUNERAÇÃO, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. - Não obstante o direito de greve do servidor
público civil depender da edição de norma complementar, como
previsto no inciso VII do art. 37 da Constituição da República, que
até hoje não foi criada, é inadmissível o desconto dos dias não
trabalhados durante o movimento paredista, notadamente
quando há a devida reposição do trabalho. - Se a remuneração
percebida pelo servidor é a contraprestação pelos serviços
prestados ao Estado (sentido amplo), o trabalho extra realizado
de forma gratuita implicaria, indiscutivelmente, o enriquecimento
ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo sistema
constitucional, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
20088728820148150000, - Não possui -, Relator DESA. MARIA
DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 09-12-2015)
(TJ-PB - PROCEDIMENTO ORDINARIO: 20088728820148150000
2008872-88.2014.815.0000,
Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de
Julgamento: 09/12/2015, PLENO)
Outro argumentou que surge quando da análise do exercício do direito de greve pelo
servidor público é a possibilidade de classificação do servidor público como trabalhador,
e, havendo uma relação de trabalho, esta poderia vir a ser delimitada como bilateral ou
unilateral, em que nesta última o Estado impõe as condições de trabalho? (FRAGA E
VARGAS, 2010, p.33).
A lei 8.112/90 representou um avanço no que diz respeito ao direito sindical dos
trabalhadores da administração pública, ao prever a esta categoria o direito à realização
de negociação coletiva, como também o direito a dissídios coletivos. Um passo atrás,
entretanto, foi dado quando o Supremo Tribunal Federal afastou por meio da ADIN 4921 a titularidade desses direitos por entender que não podem ser estendidos àqueles que
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atuam na administração direta por fundamento na teoria da unilateralidade (FRAGA E
VARGAS, 2010, p.33).
O efeito de uma greve dos servidores públicos é distinto da greve dos trabalhadores da
área privada, razão pela qual devem ser tratados de forma diferenciada. Até porque a
atividade exercida nesses âmbitos de atuação é distinta. No setor público, as funções se
exercem em observância do princípio da prevalência do interesse público, que jaz pela
prestação de servidos de grande relevância para a manutenção da interdependência e
coesão sociais, regulados estes pelo princípio da continuidade do serviço púbico, ao qual
estas funções exercidas não podem ter sua prestação suspensa em face de qualquer
motivo pois a coletividade manifesta grande relevância em sua prestação. À vista disso,
guardadas as devidas particularidades de cada caso concreto, a greve no setor público
não se demonstra tão distinta assim da greve no setor privado, no que se refere à
autorização de greve em serviços essenciais posto que ambos influem na prestação de
serviços inadiáveis à sociedade. Não se justificando tratamento distinto em situações
análogas (FRAGA E VARGAS, 2010, p.39).
Oportunamente, no julgamento do Mandado de Injunção Coletivo nº 712/PA, o Pleno
do Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de solucionar a omissão
legislativa de que se trata, com a previsão de aplicação da Lei 7.783/89 aos servidores
públicos. Lógico que essa aplicação não se deu de forma total. Pelas peculiaridades que
é marcado a prestação do serviço público, como também a natureza da relação entre
trabalhador e Estado, modificações foram feitas para possibilitar a sua aplicação ao
contexto em exame. Assim, houve alteração do texto do artigo 2º pelo Supremo Tribunal
Federal, não sendo prevista a possibilidade de greve total, que corresponde àquela que
possui adesão de toda a categoria, sendo válida somente a greve parcial, vez que, como
se aduz do voto do relator Min. Eros Grau, a lei 7.789/89 não pode ser aplicada em sua
inteireza ao caso concreto, ou seja, com fins de regulamentação do direito de greve por
parte dos servidores públicos civis. Isso se dá em virtude da estrutura em que se insere
o trabalhador comum em comparação ao trabalhador estatutário. Enquanto na relação
de emprego ordinária, de um lado figura o empregador e do outro o empregado, sendo
utilizado o atributo da greve como forma de reivindicação de melhores condições de
trabalho onde se fere diretamente a arrecadação de capital, fulminando, destarte, um
interesse pessoal de aferição lucro do empregador. Já a relação de trabalho no âmbito
do serviço público é distinta, pois não se estará fulminando, por meio do exercício do
direito de greve, um interesse particular do Estado, até porque o Estado, ao exercer a
titularidade da administração e execução de serviços públicos o faz em atenção a
preceitos legais que determinam o seu dever de garantir a prestação de serviços
mínimos de garantia da sobrevivência e bem-estar da sociedade. Logo, o que se estará
ferindo é o interesse coletivo. Dessa forma, não se faz possível a suspensão total da
prestação do serviço realizado pela categoria que se encontra no exercício do direito de
greve, pois essa prestação é garantida por meio da lei, e não pode ser suprimida.
A cessação do trabalho será parcial, como também a notificação à entidade sindical e à
coletividade deve se dar em prazo de antecedência de 72 horas, como aduz o artigo 3º
e seu parágrafo único, da Lei 7.789/89. Por se tratar de um serviço público, a sua
materialização deve obedecer ao princípio da continuidade, ou seja, a prestação do
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serviço deve ser regular, ficando vedada qualquer interrupção além das previstas na
regulamentação a ele aplicável. Além disso, em razão da atividade não poder ser
paralisada em sua totalidade tendo em vista a sua natureza de essencialidade face ao
interesse da coletividade, possível se faz uma extensão do prazo de comunicação do
exercício do direito de greve à entidade patronal ou aos empregadores diretamente.
Além do que o não comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço
público constitui abuso do direito de greve, previsto no artigo 14. O direito de greve é
assegurado aos trabalhadores desde que sejam preenchidos os requisitos constantes na
lei, lhes competindo decidir acerca da oportunidade de exercício ou não do direito de
greve. Apesar de ser um direito fundamental assegurado pela Constituição à classe
trabalhadora, o exercício do direito de greve deve respeitar a requisitos e limites
dispostos na lei. Assim, qualquer violação às diretrizes para que se exerça o direito de
greve previsto em legislação vigente culminará na realização de uma greve dita abusiva.
Logo, Greve abusiva é aquela em que o direito existe, mas não cumpriu com as suas
formalidades. Como dispõe o artigo 14 da norma produzida pelo Supremo Tribunal
Federal, além da inobservância das formalidades dispostas na norma em comento,
qualquer atividade que comprometa a continuidade da prestação do serviço público,
aqui, traduz-se como abuso do exercício do direito de greve.

Imprescindível se faz, independente do Supremo Tribunal Federal ter enfrentado o
assunto do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, que o poder
legislativo trate do tema, o veiculando no instrumento designado pelo texto
constitucional, qual seja, em lei específica. Mas de quem seria a competência para a
edição dessa lei? Cada um dos entes federados tem competência para dispor em lei
específica própria sobre o direito de greve de seus servidores públicos, ou seja, a União
será a competente para tratar do direito de greve dos servidores públicos federais,
enquanto que os Estados federados serão em face dos servidores públicos estaduais,
enquanto que os
Municípios serão competentes em face dos servidores públicos municipais (RAPASSI,
2005, p.97).

CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto no decorrer desse trabalho, conclui-se que foi assegurado ao
servidor público civil a titularidade do direito de greve como dispõe o artigo 37, IV da
Constituição Federal de 1988. Aos servidores públicos militares não foi reconhecido esse
direito por conta da natureza de sua função e da disciplina legal específica e diferenciada
a que são submetidos. Apesar da previsão constitucional, elevando esse direito ao rol
dos direitos ditos como fundamentais, ou seja, intrínsecos aos trabalhadores, o seu
exercício foi condicionado à edição de uma lei específica que regulamentasse seu
conteúdo e limites. O que ainda não foi concretizado. Muito se discutiu acerca da desídia
do poder legislativo em não cumprir o que foi determinado pelo constituinte originário,
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impossibilitando a que os servidores civis materializassem o exercício de um direito a
eles assegurado, o que levou a um tratamento distinto conferido a eles em comparação
aos trabalhadores da iniciativa privada, até porque a lei que regulamenta o direito de
greve dessa categoria foi editado um ano após a Carta Magna de 1988, a lei 7.783.
A partir disso, violado foi o princípio da igualdade, que veda o tratamento distinto de
pessoas que se encontram em situações similares. Claro que aos servidores públicos
cabem peculiaridades que os distinguem das demais categorias, no entanto isso não
justifica a defesa da não aplicação do lei 7.783/89 a esses trabalhadores, ideia esta que
foi defendia durante muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise dos
diversos Mandados de Injunção impetrados.
Apesar do direito de greve dos servidores públicos haver sido tratado como um ato
atentatório ao tipo de função que exerciam, como fica demonstrado do entendimento
do Supremo Tribunal Federal, que considerava o direito de greve uma sanção disciplinar
administrativa, seja pela edição de um decreto presidencial proibindo de forma expressa
a possibilidade de abono ou compensação dos dias que não foram trabalhados. A
concepção acerca desse fenômeno se modificou com a decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal no Mandado de Injunção Coletivo nº 712/PA, em que a lei 7.783/89 foi
aplicada para garantir aos servidores públicos civis o exercício desse direito nos moldes
da legalidade. Modificações foram empreendidas a fim de amoldar a lei às
características peculiares dos servidores públicos.
Um grande passo foi dado com a regulamentação feita, entretanto defende-se aqui a
edição da lei específica a que o artigo da Constituição Federal faz referência, posto que
uma decisão emanada de um Mandado de Injunção não possui efeito erga omnes, ou
seja, não é oposta a todos, mas o seu campo de aplicação se limita às partes litigantes
no caso concreto. Uma lei tratando do exercício do direito do servidor público civil deve
ser criado o quanto antes para que essa categoria possa exercer de forma plena o seu
direito constitucionalmente assegurado, como também para que todo o assunto seja
regulamentado em um único instrumento normativo.
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REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: UM
OLHAR SOB A LENTE CONSTITUCIONAL
Joelane Borges Costa129
RESUMO
A pena se constitui como sanção máxima aplicada ao indivíduo infrator como forma de "penalização"
sancionada pelo Estado no sistema democrático de direito que deve ser arbitrada em consonância aos
pressupostos de direito e garantia decorrentes do princípio constitucional da individualização da pena,
sendo vedadas quaisquer restrições sobre a sua aplicabilidade, em qualquer que seja a fase da dosimetria
da pena, uma vez que se trata de direito subjetivo do acusado.
PALAVRAS-CHAVE: Dosimetria, Individualização, Pena, Sentença, Redução, Constituição.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo dedica-se a análise constitucional da Súmula n.º 231 do STJ e a
possibilidade de redução da pena-intermediária (segunda fase da dosimetria) aquém do
mínimo legal, como resultado da atual ordem jurídica e os trinta anos da Constituição
Federal de 1988.
No primeiro capítulo se discute o princípio constitucional da individualização da pena,
demonstrado a partir do conceito de pena e suas funções; dos sistemas de dosimetria
(sistema bifásico, de Roberto Lyra; e, sistema trifásico, de Nelson Hungria); e, da
aplicação das circunstâncias atenuantes, a necessidade da individualização judicial da
pena, como medida de justiça.
Já o segundo capítulo está pautado na leitura constitucional da individualização da pena
e do artigo 68 do Código Penal, e sua consequente recepção pela cf/88, adotando o
sistema trifásico da pena.
No último capítulo, faz-se uma análise acerca da Súmula n.º 231 do STJ e sua
compatibilidade com a atual ordem constitucional. Eis que o entendimento nela
esposado é pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal durante a
segunda fase da dosimetria de pena.

2 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
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A pena constitui-se como resultado objetivo da persecução criminal, traduzindo-se pela
soma de retribuição (leia-se, vingança) proporcionada pelo Estado em desfavor do réu,
a gravidade da lesão ao bem jurídico protegido pelo direito penal (tipo penal) e, por
último, dos elementos subjetivos intrínsecos ao próprio acusado, como sua conduta
social.
Paulo Queiroz traduz o conceito de pena, como:
(...) a privação ou a restrição de um bem jurídico imposta por uma
autoridade judiciária ao autor de uma infração penal (crime ou
contravenção); a pena constitui, portanto, a principal
consequência do fato punível, isto é, um fato típico, ilícito e
culpável.130
Em outras palavras, compreende-se que a pena é a consequência (leia-se, resultado) do
crime para os cidadãos desviantes. Ou seja, a sanção traduz-se na resposta do Estado
perante o ilícito penal cometido por um de seus cidadãos. É a vingança do Estado-Juiz,
representando o povo e a justiça de suas leis, contra o réu/apenado.
Nesta linha, leciona Ricardo Schimitt, que:
Trilhando por esse raciocínio e com enfoque no estudo da pena,
temos que esta se revela como sendo uma sanção imposta pelo
Estado, depois de exaurido o devido processo legal. Àqueles que
praticaram condutas incriminadas pelo ordenamento jurídico,
possuindo caráter retributivo, preventivo e ressocializador, em
busca da recuperação do agente infrator. 131
Depreende-se da pena também suas funções, dentre as quais restam insculpidas no
ordenamento jurídico brasileiro a função de prevenção, ressocialização e retribuição. In
loco, a individualização da pena consiste na função de prevenção em caráter especial
(pessoal), retribuição (castigo) e ressocialização (utopia).
Neste ponto, importa as letras de Paulo Queiroz acerca da individualização judicial da
pena:
A individualização judicial da pena – conceito que se opõe à
generalização, a revelar que a sentença deve se ater tanto quanto
possível ao caso concreto e evitar argumentos que transcendam
a sua análise, sob pena de lhe conferir caráter exemplificador,

QUEIROZ, Paulo. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 9ª Edição. 2013. Editora Juspodivm. p.
443.
131 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 11ª ed. rev. e atual. – Salvador: Ed.
Jus Podivm, 2017, p. 107.
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generalizador, e não individualizador – é a fixação pelo juiz das
consequências jurídicas da infração penal punível (crime ou
contravenção), conforme o grau de culpabilidade do agente,
avaliada de acordo com as circunstâncias jurídico-penalmente
relevantes.132
Os fatos da vida humana são inéditos, sendo impossível que duas pessoas possam
praticar a mesma ação típica, do mesmo modo, ao mesmo tempo e no mesmo local; de
igual forma são os crimes e os apenados, estes não podem cometer crimes iguais a
outros já cometidos, não contra as mesmas pessoas e/ou bens jurídicos, nem nos
mesmos locais, tampouco com exata repetição do modus operandi.
Em face dessa impossibilidade de repetição ipsis litteris dos fatos da vida humana, a
própria noção de pena e individualização judicial de pena deve ser precisa e inabalável.
Ou seja, a pena, em suma, é retribuição (castigo) exercida pelo Estado contra um de seus
cidadãos, este que em certo momento cometeu um ilícito penal; a individualização da
pena é procedimento judicial de quantificação do castigo, que deve atender aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.
Consoante dicção de Paulo Queiroz, “nem todos os crimes e criminosos merecem pena;
e os que a merecem raramente merecem a mesma pena. E podem merecê-la por razões
mui diversas.133”
O procedimento de quantificação de pena (dosimetria), previsto no ordenamento
jurídico pátrio, especialmente no artigo 68 do Código Penal Brasileiro - CP, é atualmente
composto por três fases de análise e cálculo do castigo, em sentença penal
condenatória. Nestas linhas, importante lição histórica oferece o Professor Ricardo
Schimitt, in verbis:
Para a dosimetria da pena foram apresentadas duas proposta, uma, de Roberto Lyra,
que preconizava um critério bifásico para o cálculo da pena e, outra, de Nelson Hungria,
que defendia o critério trifásico para a aplicação da pena.134
Ocorre que no sistema defendido por Roberto Lyra, a dosimetria da pena restava
consubstanciada em apenas duas fases, na qual na primeira estavam abarcadas a análise
das circunstâncias judiciais previstas do artigo 59 do CP e também das circunstâncias
atenuantes e agravantes de pena e, posteriormente, na segunda fase, restariam
analisadas as causas de diminuição e aumento de pena.

QUEIROZ, Paulo. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 9ª Edição. 2013. Editora Juspodivm, p.
447.
133 Idem, p. 448.
134 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 11ª ed. rev. e atual. – Salvador: Ed.
Jus Podivm, 2017, p. 104.
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Assim, verificava-se nesse modelo de cálculo de pena (bifásico) a impossibilidade de
redução da pena aquém do mínimo legal previsto na pena em abstrato do delito, em
razão da vedação legal de redução de pena aquém do mínimo na primeira fase de
dosimetria, qual seja, a pena-base.
Por outro lado, no sistema trifásico defendido por Nelson Hungria, hoje predominante,
consagrado no caput do artigo 68 do CP, a análise das circunstâncias atenuantes e
agravantes passou a ser realizada numa fase intermediária de cálculo de pena,
especialmente no intuito de assegurar uma maior efetividade ao princípio da
individualização da pena, nestes termos expõe Ricardo Schimitt:
A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa
ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias
constitucionais, especialmente a garantia da individualização do
castigo.135
Trata-se assim, o princípio da individualização da pena de medida de efetiva justiça em
prol do acusado/apenado, pois compreende-se pela escolha e aplicação de uma justa e
proporcional sanção para um determinado indivíduo, decorrente de um determinado
fato, sempre observando a gravidade da lesão ao bem jurídico e a necessidade da
reprimenda, com efeito acrescenta Schimitt:
É nisso que consiste a tarefa do julgador, pois apesar de se
encontrar inserido nos limites mínimo e máximo estabelecidos
em abstrato pelo legislador, cabe-lhe optar pelo quantum de
pena que se revele o mais justo e que melhor atenda a
necessidade de reprovação da conduta no plano fático concreto,
sem perder de vistas a condição pessoal do indivíduo que a
sanção penal se destina.136
Outrossim, o efeito garantidor da Constituição Federal de 1988, fez emergir no
ordenamento jurídico a obrigatória observância dos princípios constitucionais
vergastados em seu texto, como espírito norteador na aplicação das leis e, por
conseguinte, na aplicação de uma sanção corpórea.
O princípio da individualização da pena, consectário constitucional previsto no artigo 5º,
inciso XLVI, é natural consequência da admissão do princípio da dignidade da pessoa
humana como razão essencial do espírito da Carta Constitucional e, consequentemente,
de todo ordenamento jurídico pátrio, não podendo ser diferente no momento da
dosagem da pena.

135
136

Idem, p. 105.
Idem, p. 111.
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Corroborando o referido entendimento, Lourival Trindade, em decisão em que reduz a
pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, aplicando as circunstâncias
atenuantes presentes no caso concreto, cita Guilherme de Souza Nucci:
(...) o princípio da humanidade das penas, significando que o
Estado, através da utilização das regras de Direito Penal, deve
pautar-se pela benevolência na aplicação da sanção penal,
buscando o bem-estar de todos na comunidade, inclusive dos
condenados, que não merecem ser excluídos somente porque
delinquiram, até porque uma das finalidades da pena é a
ressocialização”.137
Durante o processo de individualização judicial da pena, em especial, durante a análise
das circunstâncias subjetivas do acusado e da gravidade da lesão causada ao bem
jurídico protegido, deve o julgador afastar-se de seus pré-conceitos, sob pena de, em
verdade, não conduzir uma sanção justa, mas ao revés, estar a conduzir mera vingança.
Amilton Carvalho ilustra o pensamento nietzschiano:
(...) com vingança: queremos nos vingar do “outro” por condutas
que “nós” entendemos como “más” – a separação de nós os
“bons” deles os “maus”. Ou seja, o que se quer é causar mal:
tenho que o Direito Penal é maneira que o Poder (que tende
sempre ao abuso) tem de selecionar alguns indesejados para que
se os aniquile.138
O princípio da individualização da pena, corolário constitucional
e marco da recente ordem constitucional lastreada no Estado
Democrático de Direito (cf/88), implica a regra de tratamento
ilustrada por Celso Antônio Bandeira de Mello, para o qual “... o
princípio é o mandamento nuclear de um determinado sistema;
é aquele valor de que orienta e repercute sobre todas as demais
normas”139.
Com efeito, não há outro caminho para o Estado Democrático de Direito. Deve o
operador do direito, aplicar as normas contidas no ordenamento jurídico em
consonância com a Constituição e seus princípios, sendo defeso agir de maneira diversa
com o acusado/apenado.
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3 A VISÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 68 DO CP
A individualização judicial da pena deriva do comando constitucional previsto no inciso
XLVI, do artigo 5º da cf/88, e é justamente este preceito constitucional que recepciona
a norma do artigo 68 do Código Penal Brasileiro, no qual estão previstas nas fases e suas
respectivas regras para a individualização da pena corpórea em sentença (dosimetria da
pena), composta em um sistema trifásico com já exposto anteriormente.
Outrossim devemos lembrar que a razão da individualização da pena deriva de outros
princípios constitucionais, como os princípios da dignidade da pessoa humana;
proporcionalidade (lato sensu); razoabilidade; isonomia; e, legalidade; normas basilares
do ordenamento jurídico que devem nortear os operadores do direito.
Nesse sentido, ilustra Paulo Queiroz:
Para a individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 68,
uma das mais importantes atribuições do juiz criminal, é preciso
não perder de vista os princípios constitucionais pertinentes, em
especial os princípios de legalidade e proporcionalidade, a fim de
que a pena aplicada seja a mais justa ou a menos injusta possível.
Aliás, a absolutização das exigências decorrentes do princípio de
legalidade conduziria o legislador a determinar a pena exata a se
impor, de maneira rígida e sem concessão alguma ao arbítrio
judicial, o que, no entanto, não é possível nem conveniente, em
razão das múltiplas variáveis que sempre envolvem cada infração
penal.140
O Julgador não é mais a mera “boca da lei”, mas o fiscal, o aplicador e o gerente dela.
Dito de outra forma é o julgador que irá, através de seu exercício de cognição preencher
as lacunas legais e tornar justas as leis, não sendo por nenhum motivo diferente o dever
de atuação do magistrado na fixação de uma pena.
Na mesma linha, leciona Ricardo Schimitt, trazendo à luz o princípio da humanização das
penas:
A Constituição Federal também primou pela humanização das
penas, uma vez que o ordenamento jurídico penal se encontra
fundado num sistema de progressividade, pois a ressocialização
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do agente infrator é uma das bases do nosso sistema punitivo, o
qual não permite a exclusão total (permanente) de qualquer
pessoa do seio social.141
No atual Estado Democrático de Direito temos como norma mãe e fonte de todo o
Direito a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no ano de 1988, e
derivada do processo de redemocratização da nação brasileira, após época de forte
autoritarismo.
Neste ínterim, compreende-se que toda leitura de uma norma infraconstitucional deve
ser observada a partir da lupa constitucional, ou seja, deve-se interpretar e
compreender as normas jurídicas como decorrência lógica e intrínseca do texto da Carta
Política, devendo aquelas se curvar a estas, compatibilizando sua interpretação ao
quanto condizente com os ditames constitucionais, “o que traduz na necessidade dos
operadores do direito realizarem uma releitura das normas legais sempre de cima para
baixo (a partir da constituição para as normas infraconstitucionais) e nunca de forma
contrária”142.
Neste sentido leciona Trindade, in verbis:
Enfatize-se, enfim, que, num Estado democrático de Direito, a
Constituição assume um caráter cimeiro, de modo que o
operador jurídico há de fazer uma “filtragem” das normas
infraconstitucionais, para compatibilizá-las com a ordem
constitucional. Enfim, deve o operador “enxergar o direito pelos
olhos da Constituição..., ver o direito à luz do princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade...”. 143
Atendendo ao presente entendimento, observa-se que os artigos 59144 e 68145 do CP
foram recepcionados pela nova ordem constitucional, por estarem compatíveis com o
princípio da individualização da pena, previsto no supracitado artigo 5º, inciso XLVI da
cf/88. Atente-se que as circunstâncias atenuantes sempre deverão ser observadas na
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142 Idem, p. 106.
143 TRINDADE, Lourival Almeida. Julgados Criminais Garantistas. -1. ed. – Florianópolis, SC:
Empório do Direito, 2017, p. 84.
144 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
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segunda fase da dosimetria, mesmo que a pena-base tenha sido aplicada no patamar
mínimo legal previsto na pena em abstrato.
Todavia, para a (má) sorte dos acusados/apenados brasileiros, não prevalece o melhor
entendimento entre os tribunais brasileiros. Assim ilustra Ricardo Schimitt:
Assim como ocorre na fixação da pena-base, prevalece o entendimento jurisprudencial
que o reconhecimento de uma circunstância atenuante não poderá conduzir a pena
provisória ou intermediária aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo
penal incriminador, ao tempo em que o reconhecimento de uma circunstância
agravante também não poderá conduzir a pena provisória ou intermediária além do
máximo previsto em abstrato. 146
Ocorre, em verdade, uma nítida apresentação do ativismo judicial, inclusive interferindo
em atribuição que não lhe faz jus (legislar), porquanto a disposição impeditiva da
aplicação de circunstâncias atenuantes para redução da pena aquém do mínimo legal
(pena em abstrato) trata-se de construção jurisprudencial, uma vez que não há
positivado o referido entendimento.
Para tanto, compreende-se que o julgador que atende a este entendimento
(impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da
dosimetria - pena intermediária -, e a consequente inaplicabilidade das circunstâncias
atenuantes de pena previstas no artigo 65 e 66, do CP), está preso numa ordem
constitucional já ultrapassada e não mais em vigor.
Observa-se que o referido entendimento encontra-se lastreado no sistema de
dosimetria bifásico, ou seja, onde na primeira fase do cálculo de pena o juiz ponderava
as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP) e as circunstâncias atenuantes e agravantes de
pena (artigos, 61, 62, 65 e 66 do CP) estabelecendo a pena-base, e, em seguida, observa
as circunstâncias minorantes e majorantes de pena, estabelecendo a pena em concreto,
sendo o resultado a sanção corpórea a ser impelida ao acusado/apenado.
Todavia, sabe-se que o sistema adotado pelo legislador, e recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, foi o trifásico, consoante dispõe o artigo 68, caput do
Código Penal. E, consoante leciona Schimitt, a vedação de redução de pena aquém do
mínimo legal encontra-se na primeira fase de dosimetria, ou seja, na análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, in verbis:
Ademais, sabemos também que não restam dúvidas de que a pena-base, esta sim, não
poderá ser fixada pelo julgador para fora dos limites mínimo e máximo previstos em
abstrato para o tipo penal. Tal situação decorre da pena-base ser fixada a partir das
circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a referida
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análise de todas elas servirá, dentre outras medidas, para estabelecer “a quantidade de
pena aplicável, dentro dos limites previstos” (art. 59, II, do CP).147
Corroborando o entendimento constitucional está o julgado trazido Lourival Trindade,
in verbis:
Em derredor da possibilidade de fixação da pena, aquém do mínimo, na segunda fase
de aplicação da pena, é certo que o princípio da legalidade preceitua a observância, em
matéria penal, da lei, em sentido estrito, emanada do Congresso Nacional, tanto no que
tange à previsão da figura abstrata do crime, quanto com relação aos seus elementos
circundantes, dentre os quais se encontram as circunstâncias atenuantes, as quais, em
conformidade com o legislador, serão de observância obrigatória. 148
Assinala Boschi, importante esclarecimento aos operadores do direito, ilustrado ser a
prática combatida neste estudo, a negativa da vigência dos dispositivos legais previstos
no CPB, ipsis litteris:
(...) a prática adotada nas sentenças de declarar prejudicada a
atenuante por ter sido a pena-base individualizada no mínimo,
em verdade, representa negativa de vigência do art. 61 do CP,
sendo esse, aliás, um dos principais fundamentos da corrente
jurisprudencial que advoga a possibilidade de individualização
da pena provisória abaixo do mínimo legal. 149
“Há crença generalizada: a causa geradora da criminalidade (real ou imaginário) é a
impunidade!”150. Desse modo, deve o operador do direito preocupar-se em não se
encontrar mergulhado no senso comum, pois este é agressivo e acredita com uma
intensidade crescente na punição corpórea e sua “cura” para o “homem mau”.

4 A NECESSÁRIA REVISÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
O atual entendimento doutrinário e jurisprudencial (majoritário) é pela impossibilidade
de fixação da pena-intermediária abaixo do mínimo legal e, por conseguinte, da
impossibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes (pena-base fixada no
patamar mínimo legal). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, Tribunal da
Cidadania, editou a Súmula n.º 231, na qual restou o entendimento de que “A incidência
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da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”151.
Por ser o aplicador do direito garante dos princípios constitucionais e da lei é que se
ressalta que “o referido entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
manteria sua pertinência (razão de existir) tão somente na hipótese de estarmos frente
ao critério bifásico para a dosimetria da pena em concreto” 152, uma vez que “quando
aplicado o sistema bifásico, que trazia a previsão à primeira fase da análise simultânea
das circunstâncias judiciais e das circunstâncias atenuantes e agravantes, que juntas
compunham a pena-base, intocável estaria o entendimento sumulado (...)”153.
Assevera o mesmo entendimento Luís Flávio Gomes, que citado por Lourival Trindade,
demonstra a intempestividade da Súmula n.º 231 do STJ, renovando as razões para
questioná-la e buscar a sua reforma, in verbis:
(...) No tempo em que se admitia o sistema bifásico (com fulcro
no CP de 1940) as circunstâncias agravantes e atenuantes eram
analisadas juntamente com as judiciais (que são os dados
elementares e principais da dosimetria da pena). Logo, nessa
época, era impossível fixar a pena-base aquém do mínimo legal.
Fundando nessa provecta e sacralizada jurisprudência é o que o
STJ editou a Súmula 231 que hoje conflita diametralmente com
o direito vigente.154
Depreende-se assim, que o artigo 59, inciso II do CP, determina apenas que a pena-base
deverá ser arbitrada dentro dos limites mínimo e máximo legais, ao revés da penaintermediária que, regulamentada pelo artigo 68 do mesmo diploma legal não
estabelece nenhum limite de valoração, apenas faz obrigatória a aplicação das
circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria para assim
efetivamente calcular-se a pena justa ao acusado/apenado.
Em importante decisão, no REsp. 151.837/MG, no qual foi Relator o Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro, este decidiu contrariamente a Súmula n.º 231, reconhecendo como justa
a aplicação de circunstâncias atenuantes em favor condenado, mesmo abaixo do
mínimo legal, in verbis:
STJ, 6ª T, REsp. 151.837/MG, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
j. 28-5-1998. No mesmo sentido, Carmen Silva de Moraes Barros:
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“Assim, adotados os princípios de individualização da pena e da
culpabilidade, não se pode mais falar em impossibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal – qualquer vedação
nesse sentido é inconstitucional. Assim não fosse, e a aplicação
de pena poderia seguir critérios exclusivamente matemáticos. No
entanto, a análise do caso individual, em razão de sua
complexidade e diversidade, obsta a culpabilidade vinculada a
limites mínimos. Portanto, cabe ao juiz, revelando as
circunstâncias do caso concreto: grau de exposição do agente à
criminalidade, suas condições pessoais, a situação particular em
que levou a cabo a prática delitiva, forma de execução e
consequências do crime, comportamento da vítima, estabelecer
a medida da pena compatível com a culpabilidade vista sob a
ótica direito do direito do direito penal mínimo” (“A fixação da
pena abaixo do mínimo legal: corolário do princípio da
individualização da pena e do princípio da culpabilidade”. Revista
do IBCCrim, n. 26, ano 7, abr./jun. 1999).155
Assim, restou demonstrado na decisão da lavra do Min. Cernicchiaro, que a não
aplicação das circunstâncias atenuantes para a obtenção da pena-intermediária traduzse em flagrante violação à Constituição Federal, especialmente em contradição ao
princípio da individualização da pena.
Outrossim, leciona Paulo Queiroz, que não há violação legal em reduzir a pena aquém
do mínimo legal durante o cálculo da pena-intermediária:
Primeiro, porque a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal não implica
violação ao princípio da legalidade; segundo, porque aplicar a pena justa, não
importando se no mínimo legal, aquém ou além dele, é uma exigência de
proporcionalidade; terceiro, porque o compromisso fundamental do juiz não é com a
pena mínima, mas com a pena proporcional. 156
Inclusive, o referido doutrinador aponta ainda que “se o juiz pode o mais – absolver, em
razão da insignificância -, pode o menos, evidentemente: aplicar pena aquém do mínimo
legal.”157 ou seja, “o que realmente importa é fixar-se uma pena justa para o caso,
proporcional ao delito, conforme as múltiplas variáveis que o envolvem, e
fundamentalmente, ainda que para tanto tenha de aplica-la aquém do mínimo legal”158.
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Em breve síntese, Trindade aponta que “violar um princípio é muito mais grave do que
violar uma simples regra jurídica”. 159 Com efeito, ao violar um princípio está o operador
a trair não somente o Direito, mas também sua própria razão ser. Em suma, afastar a
incidência do princípio da individualização pena é também afastar a própria legitimidade
da pena.
Assim, podemos observar casos clássicos que ilustram a desproporcionalidade que
atinge as penas que são acometidas do engessamento judicial causado pela defesa da
Sumula n. 231, uma vez que a mesma impede os julgadores de serem justos em suas
decisões condenatórias.
Eis exemplos oferecidos por Schimitt: a) no qual “o que diremos ao sentenciado menor
de 21 (vinte e um) anos na data do fato e que cometeu o crime por motivo de relevante
valor moral e que teve a sua pena-base fixada no mínimo legal, sendo que na segunda
fase, não poderá ter atenuada a pena provisórias (...)?”160; e, b) “o agente não faça jus a
nenhuma circunstância atenuante, tendo por consequência a fixação de penas idênticas
na segunda fase, não obstante se tratarem de casos materialmente e absolutamente
diversos”161.
Observa-se assim, que desprestigiar o princípio constitucional da individualização da
pena é admitir a falência total da razão de ser do próprio juiz, é dizer: basta uma
calculadora, apenas somar os dias, sempre mais, mais tempo, mais afastamento, mais
marginalização, menos humano, menos cidadão, mais estranho e mais longe de nossas
vistas, longe das vistas dos “homens bons”.
Por outro lado, há ainda que se falar sobre o apego desarrazoado aos intitulados
“entendimentos jurisprudenciais”, especialmente acerca da aplicação irracional das
decisões dos tribunais superiores pelos juízos de primeira e segunda instância. Assim,
sustenta Lourival Trindade em julgado sobre a redução da pena aquém do mínimo na
segunda fase da dosimetria de pena:
Por sinal, este relator vê, com certa melancolia, o exarcervado apego, quase fetichista,
às decisões dos Tribunais Superiores. Ate porque a Súmula 231 não é vinculante. Demais
disso, concessa maxima venia, este relator ousaria afirmar que, em matéria criminal, até
a súmula vinculante, só tem razão de ser, se for pro reo162.
Assim, mostra-se completamente desarrazoada a aplicação constante da Sumula n.º 231
do STJ, apenas por obediência ao entendimento sumulado, sem se preocupar o
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magistrado com sua atividade cognitiva, especialmente com o seu dever de justiça para
com os jurisdicionados, especialmente o réu, na persecução criminal.
Para demonstrar com clareza a inconstitucionalidade da Sumula n.º 231 do STJ, em
razão da clara ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena, da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, socorrese de julgado de José de Campo Amaral, copilado por Trindade, em sua decisão acima
citada, in verbis:
Imagine-se o caso de dois sujeitos que cometem um crime. O primeiro, com 20 anos,
nega o fato, prejudica a instrução criminal ameaçando testemunhas, tendo que ser
preso preventivamente. Este não tem uma boa conduta social, e tem sua pena-base
aplicada acima do mínimo legal, mas não num patamar muito elevado, e, em face da
atenuante, responderá pela pena mínima cominada ao crime ou bem próximo a esta. O
segundo, com 20 anos, confessa o crime e ajuda na elucidação do caso, apresentando
provas que venham a ser base na condenação de ambos os criminosos, sendo que, sem
a sua colaboração, seria praticamente impossível a condenação. Este tem boa conduta
social, bons antecedentes, é primário, e tem sua pena-base aplicada no mínimo legal, o
que eqüivaleria a dizer, na opinião que ora predomina em nossos tribunais, que este
réu não tem direito à atenuação de sua pena. Pergunta-se: Onde está a individualização
da pena determinada por nossa Constituição Federal? É justo que ambos os réus tenham
que cumprir a mesma pena, ou mesmo que a diferença entre estas seja mínima, embora
seja tão evidente a diferença na reprovabilidade da conduta de ambos? (...).163
Ocorre assim, que o julgador ao prestigiar a Sumula n.º 231 do STJ, em verdade, está a
ferir uma regra basilar de tratamento inerente ao Estado Democrático de Direito, qual
seja, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Em suma, trata-se do
dever do Estado observar as peculiaridades de seus jurisdicionados sob pena de praticar
injustiça e um mal maior do que o próprio crime.
Não se pode confundir entendimentos lastreados no passado com as fontes do Direito,
trata-se de “meio-saber”, e este “é mais vitorioso que o saber inteiro: ele conhece as
coisas de modo mais simples do que são, o que torna sua opinião mais compreensível e
mais convincente”164.
É assustador, o temor do não punir ou não punir o suficiente. “O fascínio pelo cárcere,
pelo local onde se dá as más-morras, é de tal forma alarmante – e isso para além do
fascínio pelo punir, porquanto não é uma punição qualquer, é punir-morte – que deve
estar colado em sentimento muito primários” 165.
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O desfecho imprescindível encontra-se na lição nietzschiana, esboçada em “Aurora”, na
qual o filósofo do martelo lembra aos homens que “Enquanto as verdades não se cravam
em nossa carne como facas, mantemos uma secreta reserva e menosprezo para com ela
(...)”166
Eis que não há verdade real, somente meias-verdades. Eis que não há o caminho correto,
apenas o caminho escolhido. Eis que há uma Constituição e dela decorre o caminho
verdadeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com efeito, observa-se que em 30 anos da atual ordem constitucional, muito do
esperado de um Estado Democrático de Direito e do quanto assegurado na Constituição
Cidadã, encontra-se apenas no plano das ideias, inclusive os princípios da individualizada
da pena, da dignidade da pessoa humana e da humanização das penas.
A súmula n.º 231 do STJ, representa o descompasso da aplicação das normas jurídicas
atinentes ao nosso ordenamento no que se refere a eficácia das normas constitucionais.
Assim, mesmo quando se compreende que as regras do texto constitucional, são de
eficácia plena, (princípios constitucionais como regras de aplicação de todo o Direito),
encontram-se as mesmas gravemente negligenciadas.
O atual entendimento da referida súmula do Tribunal da Cidadania, como demonstrado
anteriormente, é subsidiado pelo antigo ordenamento jurídico brasileiro, tanto
constitucional (constituições anteriores), quanto infraconstitucional (antiga redação do
artigo 68, do CP), o que reflete de maneira translucida a injustificada inobservância da
cf/88, sob a justificativa do punir.
Assim, mergulhados no animus punitivista operadores do direito estão inobservando a
necessária análise das leis a partir de uma leitura constitucional. No caso sob exame,
verifica-se que diversos juristas apontam para a necessidade de efetivação da norma
constitucional prevista no artigo 5º, XLVI, qual seja, o princípio da individualização da
pena, para assim, ser aplicado corretamente o Artigo 68 do Código Penal, e sempre que
presentes as circunstâncias atenuantes aplica-las, mesmo que as mesmas reduzam a
pena aquém do mínimo legal (pena em abstrato).
Surge assim, a urgente e necessária revisão/anulação da Súmula n.º 231, para na
primeira hipótese alterar sua redação, para orientar para que sempre sejam aplicadas
as circunstâncias atenuantes de pena, mesmo que essas reduzam a pena aquém do
mínimo legal, pois são causas de diminuição de pena de observância obrigatória; e para
na segunda hipótese cancelar a referida súmula, e extingui-la do ordenamento jurídico
pátrio, em respeito a ordem constitucional vigente, afim de impedir o reiterado
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cometimento de injustiça e ilegalidade pelo Estado, inclusive, a confusão vingança com
justiça.
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DA CONSTITUCIONALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE
VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO –RACIAL EM
CONCURSOS PÚBLICOS
Sandiele Cunha de Oliveira167
RESUMO
O presente artigo busca estabelecer uma análise jurídico-constitucional acerca do Procedimento
Administrativo instituído pela Orientação Normativa nº 03/16 pelo MPOG, como fase integrante de
certames para ingresso no Serviço Público, consistente na verificação da autodeclaração étnico-racial
prestada pelos candidatos. O debate acerca procedimento, demonstra-se complexo principalmente
acerca da sua constitucionalidade e cabimento.
Palavras-chave: Raça; Auto-verificação; Autodeclaração; Cotas; Negro

ABSTRACT
This article seeks to establish a legal and constitutional analysis of the procedure signed by the normative
procedure nº 03/16 from Minister of Planning Budget and management, as an stage of certain for
admission to the Public Service, which consists of verifying the ethnic-racial self-declaration provided by
the candidates. The debate about the procedure, is mainly complex especially relative your
constitutionality and legality.

INTRODUÇÃO
O presente artigo consiste em uma análise jurídico-constitucional acerca dos
procedimentos Administrativos de verificação da autodeclaração étnico-racial, como
fase integrante de certames para ingresso no Serviço Público. O procedimento, que foi
instituído pela Instrução Normativa nº 03/16, pelo MPOG, comporta um complexo
debate acerca da sua legalidade, legitimidade e constitucionalidade. O referido instituto
normativo, passou a prever a existência de uma Comissão Avaliadora heterônoma e
ratificadora da declaração dos candidatos que se autodeclararam negros ou pardos,
comportando inúmeras críticas e um profundo debate social e doutrinário acerca do
tema. A análise que ora se propõe, pautar-se-á referencialmente no texto
constitucional, bem como nos regramentos jurídicos existentes no ordenamento
jurídico brasileiro aplicáveis o tema. Busca-se, sobretudo, construir um posicionamento
crítico acerca da problemática atinente a constitucionalidade dos procedimentos de
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verificação, em face à busca pela efetividade da Lei 12.990, conhecida como Lei de
Cotas.

1 DA LEI 12.990/12 QUE INSTITUI AS COTAS RACIAIS EM CONCURSOS
PÚBLICOS
Seguindo o movimento cíclico e histórico da sociedade, novos direitos são pretendidos
e instituídos pelo ordenamento jurídico, e novos são os problemas apresentados que
precisam de solução concreta e efetiva, inclusive através da tutela jurisdicional. A Lei de
Cotas Raciais em Concursos Públicos é parte deste processo. O referido diploma
normativo, em conformidade com os preceitos advindos do Estatuto da Igualdade
Racial168, foi instituído com o fito de garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e
difusos, além de combater a discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
A lei de Cotas Raciais em Concursos Públicos consiste em uma ação afirmativa no âmbito
do Poder Executivo Federal, que nos termos do Estatuto da Igualdade Racial, é definida
pode ser definida como medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada
para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de
oportunidades. A referida lei está em total conformidade com o Estatuto da Igualdade
Racial, que prevê a edição de Políticas Afirmativas em âmbito Federal, possuindo
vigência de 10 (dez) anos.
A lei de cotas no Brasil resulta de uma importação adaptada à realidade social brasileira
do sistema de Cotas Raciais implantado nos Estados Unidos da América na década de
60, onde o aspecto preponderante para identificação do segmento social abarcado pela
política, decorre exclusivamente dos aspectos fenotípicos, por serem estes os
elementos propulsores das práticas discriminatórias e do racismo, a ser combatido
pelaspolítica afirmativas legalmente instituídas.
A lei 12.990, foi promulgada em 09 de julho de 2014, e passou a estabelecer o percentual
de 20% de reserva das vagas ofertadas para os candidatosautodeclarados negros ou
pardos em Concursos Públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
Conforme se extrai do artigo 2º da referida lei, poderão concorrer às vagas reservadas
a candidatos negros, aqueles que se autodeclarem pretos ou pardos no ato da inscrição

168 O Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o
combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Promulgado em 20 de
julho de 2010.
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do Certame, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

2 DA IDENTIDADE
HETEROCLASSIFICAÇÃO

ÉTNICO-RACIAL:

AUTO-IDENTIFICAÇÃO,

E

Um dos pontos mais polêmicos acerca da identificação étnico-racial da população
consiste justamente na pluridimensionalidade deste elemento, principalmente por ser
a identidade racial, além de outros fatores, um componente subjetivamente construído
pelo sujeito da classificação.
Para além das demais ciências e campos de saber, o conceito de raça é uma construção
sociológica e antropológica, e que para fazer sentido, torna-se necessário entendê-lo
em um contexto histórico e social, partindo-se referencialmente de uma teoria ou
paradigma conceitual.
Essencialmente, o processo de identificação racial é o procedimento estabelecido para
decidir acerca do enquadramento dos indivíduos nos grupos definidos pelas categorias
da classificação169.Essa identificação se dá entre o indivíduo e os segmentos sociais
previamente estabelecidos. Existem basicamente três métodos de identificação racial,
que podem ser aplicados com variações. O primeiro é o da auto-atribuição, onde são
relevantes as características Étnico-raciais da População. Neste, para a classificação
identitária e de pertencimento, o próprio indivíduo, sujeito da classificação, escolhe seu
grupo. O segundo é a hétero-atribuição, no qual outro indivíduo define o grupo, ou
segmento social ao qualpertence o sujeito. O terceiro e último método, é o da
identificação de grandes grupos populacionais dos quais provieram os ancestrais do
indivíduo a ser classificado, tomando por base a análise genética, e os genomas comuns.

3 DA AUTO-DECLARAÇÃO RACIAL: SISTEMA CLASSIFICATÓRIO DE "COR
OU RAÇA" DO IBGE.
A classificação racial atualmente empregada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística distingue as variedades pela característica “cor da pele”, que pode ser branca,
preta, amarela e parda, a única exceção sendo a categoria indígena, introduzida no
Censo Demográfico 1991. Foi somente a partir da inclusão da categoria indígena, que a
classificação adotada passou a ser designada de cor ou raça, passando a comportar as
cinco categorias hoje definidas.
O sistema de classificação vigente deriva da classificação usada no primeiro
Recenseamento do Brasil, realizado em 1872, sendo a forma mais comum de classificar
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pessoas, delimitando os diversos tipos de raças, era pela cor da pele, sendo preta, parda
e branca as cores mais frequentes, razão de terem sido usadas assim naquele censo,
onde a categoria caboclo era utilizada para identificar os povos indígenas. 170
O sistema utilizado pelo referido órgão de pesquisa, atribui valor absoluto e
incontestável à autodeclaração. E de acordo com os dados do último Censo Demográfico
2010, no que concerne as Características gerais da população, a composição étnica do
Brasil, conforme a autodeclaração apresentada pelos entrevistados se compôs da
seguinte forma: 43,42% da população se autodeclarou Parda, 7,52% Preto, 47,51%
Branca, 1,10% Amarela, 0,43% Indígena e 0,02% não declaram.171
Conforme explicitado acima, o critério adotado pela lei, e pelo próprio IBGE quando da
aplicação das pesquisas censitárias, trata-se, efetivamente, de autoidentificação. A
autodeclaração é um critério adotado no qual a população Preta, Branca, Amarela,
Parda e Indígena afirma seu pertencimento à identidade étnico-racial.
No termos da Lei 12.990, que institui a política de cotas em concursos públicos,
aautodeclaração falsa terá como pena a eliminação do certame ou perda do cargo se
houver tomado posse, dando, no entanto, direito ao contraditório e ampla defesa (art.
2º, parágrafo único da lei em questão).A referida lei introduziu um novo uso para a
classificação de cor ou raça adotada pelo IBGE, ao selecionar beneficiários para uma
política afirmativa, a partir dos critérios de autodeclaração instituído pela Fundação
Pública.
Foi justamente a partir da instituição da política de cotas em vestibulares e certames,
que surgiram questionamentos acerca da validade da autoatribuição, sobretudo por
esta dar margem a fraudes, e tratar-se de um critério essencialmente subjetivo.
Questionou-se que pessoas brancas ou amarelas podiam se declarar pretas ou pardas
para se beneficiarem indevidamente. A partir da realidade fática, e da problemática
decorrente da aplicação da lei, passou-se a prever a possibilidade de instauração de
procedimento de verificação da autodeclaração.
No entanto, os críticos à possibilidade de instauração de qualquer outro método, que
não o da autodeterminação, sustentam que a verificação da autodeclaração, consiste
em determinação heterônoma de identificação étnico racial, sendo absolutamente
discriminatória e ilegal, sobretudo a partir da leitura do art. 3, IV, da CF, que disciplina
os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre os quais a promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, e quaisquer outras formas de
discriminação, além da previsão de punição a qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais.

170OSORIO,
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171 Disponível em:
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A ideia consiste em compreender o fenômeno social da autodeclaração, como parte
indissociável do livre desenvolvimento da personalidade, podendo se definido no
conceito de Autodeterminação Informativa 172.

4 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03/16 DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
Em 1º agosto de 2016, Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no
Serviço Público, órgão integrante da estrutura organizacional do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, editou Orientação Normativa nº 3, que
dispõe sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por
candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. Com
base na Orientação Normativa, o órgão ministerial determinou instruções para aferição
da veracidade da informação prestada por candidatos negros, que se declararem pretos
ou pardos.
A partir da Edição da Instrução Normativa nº 03, pelo MPOG, foram instituídas regras
para verificar a veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros ou pardos
em concursos. A partir de agora, quem optar por concorrer pelo sistema de cotas raciais
passará pela análise de uma comissão que irá avaliar os "aspectos fenotípicos do
candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato".
A norma orientadora, estabelece os seguintes critérios primordiais a serem observados
nos editais de Concursos Públicos no âmbito da Administração Pública Federal, que são:
I - especificar que as informações prestadas no momento da
inscrição são de inteira responsabilidade do candidato;
II - prever e detalhar os métodos de verificação da veracidade da
autodeclaração, com a indicação de comissão designada para tal
fim, com competência deliberativa;
III - informar em que momento, obrigatoriamente antes da
homologação do resultado final do concurso público, se dará a
verificação da veracidade da autodeclaração;
IV - prever a possibilidade de recurso para candidatos não
considerados pretos ou pardos após decisão da comissão.

172“O

direito fundamental à autodeterminação informativa traduz a faculdade de o indivíduo
determinar e controlar a utilização dos seus dados pessoais por terceiros, inclusive pelo Estado”.
Como instrumento da cidadania, serve esse direito fundamental à realização do princípio da
dignidade da pessoa humana, como também à tarefa de contenção de riscos de desvios de
finalidade, imparcialidade e não transparência das deliberações institucionais em tema de
captação, tratamento e comunicação de dados pessoais pelos organismos do Estado”.Navarro.
Ana Maria Neves de Paiva. O direito fundamental à autodeterminação informativa.
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§ 1º As formas e critérios de verificação da veracidade da
autodeclaração deverão considerar, tão somente, os aspectos
fenotípicos do candidato, os quais serão verificados
obrigatoriamente com a presença do candidato.
§ 2º A comissão designada para a verificação da veracidade da
autodeclaração deverá ter seus membros distribuídos por
gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.
§ 3º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato
será eliminado do concurso sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
Através da norma, cria-se uma etapa de aferição prévia à homologação do resultado
final do certame, não prevista na lei 12.999. A orientação ministerial regulamentando o
referido diploma estabelece os mecanismos necessários a sua aplicabilidade, no entanto
é importante destacar que a norma cria hipóteses e procedimentos não previstas na lei
em questão, entrando portanto em confronto ao princípio da estrita legalidade. A
instrução normativa ao elucidar e normatizar o dispositivo legal, acabou por criar novas
hipóteses que podem ser consideradas restritivas de direitos legalmente instituídos pela
lei 12.990, extrapolando desta forma, seus limites materiais e legais.

5 DAS COMISSÕES ESPECIAIS DE VERIFICAÇÃO
Ao prever por meio da instrução normativa nº 03/16, editada em 01 de agosto de 2014,
a existência de uma Comissão de Verificação, enquanto mecanismo, ou melhor,
procedimento heterônomo de verificação de autenticidade das informações declaradas
pelo candidato, o ministério do planejamento estabeleceu que a autodeclaração do
candidato não seria absoluta, devendo, especificamente no caso da política de cotas,
ser validada por esta Comissão.
A norma ministerial estabelece em seu art. 2º, § 2º, que a comissão designada para a
verificação da veracidade da autodeclaração deverá ter seus membros distribuídos por
gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. A fim de que o julgamento possa tornarse mais justo equânime, sob distintos pontos de vista.
A Orientação Normativa nº 03, instituída em 01 de agosto de 2016 pelo Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, a fim de objetivar e instrumentalizar a
aplicabilidade da lei, o instituiu o procedimento. O referido instituto normativo passou
a prever nos Concurso Públicos a Entrevista pessoal, consistente em procedimento
administrativo de verificação da autodeclaração, a ser atestado por uma Comissão
Julgadora, heterogênea.
Segundo extrai-se da leitura da Orientação normativa, serão considerados pela
avaliação critérios fenotípicos dos candidatos, para a identificação de pardos, negros,
brancos, amarelos ou índios, e não genotípicos ou de qualquer outra natureza. Os
critérios utilizados na seleção são as do Edital vinculante, sendo através do fenótipo, que
Página 272

se observará se a pessoa é negra (preto ou pardo). As comissões verificam condições
fenotípicas para a caracterização de pessoa negra ou parda. Como justificativa, sustentase que são justamente as características fenotípicas que ensejam praticas
discriminatórias contra os segmentos sociais abarcados pela norma.
No entanto, a instituição de uma Comissão Julgadora, que seria composta
heterogeneamente, a fim de atestar a Autodeclaração dos candidatos, vem gerando
diversos embates, acadêmicos, doutrinários e jurisprudenciais. Há a corrente que
sustenta a inconstitucionalidade dos procedimentos administrativos de verificação,
denominados inclusive de Tribunais Raciais, refutando a legitimidade e a legalidade da
Comissão para atestar se o candidato é ou não negro ou pardo.
Há também a defesa pela prevalência do sistema de autodeclaração Étnico Racial, pois
é o que se encontra fundamentalmente descrito no bojo lei 12.990/14, que não prevê
qualquer hipótese de verificação da autodeclaração, mas tão somente as sanções
impostas àqueles, que falsamente à prestarem.
A complexa problemática referente ao tema consiste justamente na legitimidade
constitucional do referido procedimento heterônomo de verificação da autodeclaração,
visto que este implementam mecanismo e procedimento de discriminação positiva para
inclusão de minorias deste determinado segmento sociais. Os críticos da aplicação da
verificação da autodeclaração, alegam ofensa aos artigos 1º, caput e inciso III; 3º, inciso
IV; 4º, inciso VIII; 5º, incisos I, II, XXXIII, XLII, LIV; 37, caput; 205; 207, caput; e 208, inciso
V, todos da Constituição Federal Brasileira .As críticas fundamentam-se essencialmente
nas alegações de violação ao princípio da igualdade, da razoabilidade e da dignidade
humana.
As dúvida mais complexas residem justamente na possibilidade de uma aferição objetiva
pela Comissão Instituída, será possível determinar objetivamente a raça à qual um
individuo pertence ? E vai além, questiona-se sobretudo a legitimidade e a
constitucionalidade de uma comissão heterônoma, composta por pessoas escolhidas
órgão administrativo, com poderes de ratificar ou denegar a autodeclaração de um
candidato.
Para estes o Estado estaria extrapolando suas competências ao instituir, através de
comissões de seleção, um verdadeiro tribunal racial, que remonta à Alemanha nazista,
sobretudo no que se refere a subjetividade das avaliações e decisões. Sustenta-se
essencialmente que o Estado não pode imputar raça aos seus membros, selecionandoos, classificando-os e, ainda, utilizando destes mesmos critérios para conceder-lhes ou
negar-lhes direitos.
O STF, no julgamento da ADPF nº 186, que em 2012 julgou a constitucionalidade das
políticas de Cotas implantada na UNB, já havia se posicionado acerca da legitimidade e
constitucionalidade das Comissões de Verificação da Autodeclração, e assim aduziu à
época o ministro relator, Ricardo Lewandovski, em seu voto:
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[...] A referida banca não tem por propósito definir quem é ou
não negro no Brasil. Trata-se, antes de tudo, de um esforço da
universidade para que o respectivo programa inclusivo cumpra
efetivamente seus desideratos, beneficiando seus reais
destinatários, e não indivíduos oportunistas que, sem qualquer
identificação étnica com a causa racial, pretendem ter acesso
privilegiado ao ensino público superior. Aliás, devo ressaltar que
compreendo como louvável a iniciativa da Universidade de
Brasília ao zelar pela supervisão e fiscalização das declarações
dos candidatos postulantes a vagas reservadas. A medida é
indispensável para que as políticas de ação afirmativa não
deixem de atender as finalidades que justificam a sua existência.
Nos EUA, comparativamente, no caso Ricci et al. vs. DeStefano et. al. de 29 de junho de
2009), a suprema Corte americana, por maioria, entendeu que decisões que tomam
como base a questão da raça violam o comando do Título VII do Civil RightsAct de 1964,
o qual prevê que o empregador não pode agir de forma diversa por causa da raça do
indivíduo.
Favorável à legitimidade das Comissões de Verificação, encontra-se o entendimento da
desembargadora, Vivian Josete Pantaleão Caminha, em decisão fundamentado no bojo
do processo de nº 5001510-23.2015.4.04.7102, em trâmite 173, e assim aduz: “as
decisões da Comissão de Autodeclaração Étnico-Racial da Universidade, no exercício de
legítima função regimental, possui presunção de legitimidade, que só pode ser afastada
por prova em contrário. O reconhecimento da legitimidade da atuação da comissão de
avaliação não implica outorgar ao Estado o poder de selecionar, dividir ou classificar os
cidadãos em raça, cor ou etnia para a fruição de benefícios ou a vedação de direito
públicos, mas, sim, a possibilidade de garantir a exatidão da autodeclaração
(naturalmente subjetiva) do candidato”, concluiu a desembargadora.
Ao estabelecer que a avaliação da banca/Comissão, deverá tomar por referencial o
fenótipo do candidato e não sua ascendência genética, o órgão ministerial reconhece
que o preconceito e a discriminação existentes no seio da sociedade brasileira não têm
origem na ancestralidade ou ascendência genética do candidato, fatores estes que
jamais poderiam ser aferidos no bojo das relações sociais, mas sim decorrem justamente
de elementos fenotípicos identificáveis, convergentes aos indivíduos pertencentes de
determinado segmento e grupos sociais, que em virtudes destes sofreram e sofrem
discriminações e desigualdade de acesso aos benefícios e oportunidades.
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6 DO SUPOSTO VÍCIO DE FORMALIDADE
O decreto nº 8.818, de 21 de julho de 2016 , que dispõe acerca da Estrutura Regimental
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, estabelece em seu art. 11,
acerca da Secretaria de Orçamento Federal, que competirá ao órgão, acompanhar e
propor, no âmbito de suas atribuições, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às
políticas públicas em suas diferentes modalidades. Evidenciando desde já a competência
legal do órgão concernente a edição de normas a fim de disciplinar políticas públicas em
suas diferentes modalidades.
Ademais, o dispositivo legal citado alhures estabelece ainda em seu art.26 competir ao
Departamento de Normas e Benefícios do Servidor, orientar e dirimir dúvidas quanto à
aplicação da legislação e propor atos normativos, normas complementares e
procedimentais relativos à aplicação e ao cumprimento uniformes da legislação relativa
ao pessoal civil da administração pública federal;
A Orientação Normativa nº 03/16, instituída pelo Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, estabeleceu procedimentos administrativos de verificação da
Autodeclaração étnico-racial como fase integrante de certames para ingresso no Serviço
Público, nos termos da Lei 12.990. O referido ato disciplina mecanismos a fim de efetivar
o quantum estabelecido no diploma legal, atinente a reserva das vagas ofertadas para
os candidatos autodeclarados negros ou pardos para provimento de cargos efetivos e
empregos públicos no serviço público federal.
Em que pese tratar-se de uma espécie normativa, o conceito de Instrução Normativa, é
mais facilmente obtido em seara de Direito Administrativo, justamente em função de
sua competência material. No âmbito do Direito Administrativo, a Instrução Normativa
pode ser definida como espécie de ato administrativo classificado quanto à forma de
sua exteriorização, que de acordo com o conceito trazido por Di Pietro174, é possível
entender o ato administrativo como “[...] a declaração do Estado ou de quem o
represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime
jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário”.
Segundo aduz Diogenes Gasparini, uma Instrução Normativa é “a fórmula mediante a
qual os superiores expedem normas gerais, de caráter interno, que prescrevem o modo
de atuação dos subordinados em relação a certo serviço [...] Assemelha-se ao aviso, à
circular e à ordem de serviço.175Portanto, a orientação Normativa pode ser entendida
enquanto ato assinado por titular de órgão responsável por atividades sistêmicas,
visando a orientar órgãos setoriais e seccionais, a fim de facilitar a tramitação de
expedientes relacionados com o sistema e que estejam com instrução e resolução sob
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 203
Diogenes. Direito Administrativo. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 87
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responsabilidade desses órgãos. Trata, também, da execução de leis, decretos e
regulamentos.176
Visto isso depreende-se que a Instrução ou Orientação Normativa visa prescrever o
modo de atuação dos integrantes da estrutura organizacional da Administração Publica,
como assim o fez o referido Ministério. O Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão, redesignado Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, agiu
dentro de suas atribuições legais e institucionais, a fim de cumprir seu objetivo
institucional, consistente na formulação de políticas e diretrizes para a Gestão Pública,
no âmbito da administração pública federal, que compreende, entre outras funções, a
de organização e funcionamento da administração pública, em especial quanto a
modelos jurídico-institucionais e estruturas organizacionais. Instrução Normativa.
Há também a concepção de que o referido ato normativo, de competência do Chefe de
Serviço ou equivalente, ou Ministro de Estado, destinado à seus subordinados, deverá
dispor sobre normas disciplinares que deverão ser adotadas no funcionamento de
serviço público.
No entanto, ante a edição da referida norma, suscita-se hipótese de vício formal, em
virtude da suposta incompatibilidade da espécie normativa utilizada a fim de
regulamentar a Lei 12.990 que institui a política de Cotas Raciais em Concursos Públicos
de âmbito Federal. O alegado vício consiste justamente na incompetência material da
espécie normativa editada, pois conforme determina a lei e a doutrina, caberá à espécie
normativa do Decreto, a competência para regulamentação de Leis, e sua fiel execução.
Logo, verifica-se um vício de formalidade consistente na impossibilidade da Instrução
Normativa nº 03/16, regulamentar a Lei 12.990/14.
Nesse diapasão, parte da doutrina entende não ser papel das Instruções ou Orientações
Normativas, servir como integradora de lacuna normativa ou suprimir omissões
valorativas, seu papel seria muito mais elucidativo e interpretativo do que propriamente
normativo.
Pela interpretação legal, extrai-se que este instrumento normativo não serve para:
invadir a esfera de competência constitucional ou legal; revogar dispositivo de lei;
ofender ou ir de encontro a preceitos princiológicos; modificar redação de norma ou
aplicá-la com restrições não previstas em lei; dar interpretação contrária à lei ou a
Constituição; estabelecer parâmetros normativos vinculativos para os Tribunais e juízes

176OLIVEIRA.
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inferiores, reduzindo sua independência funcional; criar direitos e obrigações para os
jurisdicionados; aplicar sanções etc. 177
Segundo disciplina o Manual da Redação Oficial da Presidência da República: “Decretos
Legislativos são atos destinados a regular matérias de competência exclusiva do
Congresso Nacional que tenham efeitos externos a ele”, tudo nos termos do art. 49 da
Constituição Federal. Disto, cumulada à leitura do art. 84, inciso IV, da constituição
Federal, depreende-se que um Decreto não poderá criar nem modificar direitos, pois
estas são matérias reservadas unicamente às leis, complementares, ordinárias e
delegadas.
No entanto, ainda nesse ínterim, é importante ressaltar que, conforme é notório, a
evolução dos nossos institutos normativos nem sempre conseguem acompanhar as
modificações sociais ocorridas no bojo da sociedade, ficando quase aquém dos avanços.
E com isso mecanismos são criados e editados, a todo tempo, a fim de cobrir ao menos
acompanhar essas aceleradas transformações jurídico-sociais, sendo as instruções, e
decreto exemplos fáticos destes mecanismos.
Foi justamente com advento das políticas públicas e ações afirmativas instituídas pelo
poder público, representado na figura da Lei de Cotas, que viu-se a necessidade de
criação de mecanismos eficazes, a fim de evitar as fraudes verificadas nos certames já
sob a regência do novel diploma legal. Assim, a fim de instrumentalizar os órgãos e
entidades integrantes da estrutura organizacional da Administração Pública, foi que
Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, no uso de suas atribuições
legais editou a referida Instrução, criando mecanismos e procedimentos necessários ao
combate às fraude ao sistema de Cotas.

7 DA ADPF Nº 186 E DA RESOLUÇÃO Nº 203/2015 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA.
No emblemático julgamento da ADPF nº 186178, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, por unanimidade, a constitucionalidade da política de cotas étnico- raciais.
Nesta oportunidade, o tribunal pontuou contundentemente que as cotas raciais devem
avaliar a aparência racial dos candidatos, ou seja, suas características fenotípicas, que
devem estar associadas à etnia negra.

177 SANTOS. Tainá Angeiras Gomes. Da força legal das instruções normativas do Tribunal
Superior do Trabalho: uma análise acerca da (in)constitucionalidade da IN 39/2016 – entre erros
e acertos
178A ADPF 186 foi proposta pelo partido político Democratas (DEM) contra atos administrativos
praticados pela Universidade de Brasília que instituíram as cotas raciais para ingresso de
estudantes nos seus quadros.
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No julgamento, a corte estabeleceu uma importante baliza jurisprudencial, ao firmar o
entendimento de que a autodeclaraçãodo candidato não é absoluta, devendo,
especificamente no caso da política de cotas, ser validada por mecanismos heterônomos
de verificação de autenticidade das informações declaradas.
A ADPF em questão, julgada no ano de 2012, em que pese tratar-se da hipótese de Cotas
Raciais em vestibulares da rede pública de ensino superior, representa um significativo
referencial teórico, doutrinário e jurisprudencial acerca do tema debatido no presente
artigo, pois, conforme sustentando no capítulo referente ao vícios formais concernentes
na regulamentação da Lei 12.990 por Instrução Normativa e não por Decreto, sabe-se
que o é justamente em virtude desta morosidade legislativa, omissão inclusive em
muitos casos, que, cada vez mais, o Poder Judiciário vem atuando no sentido de suprir
as lacunas constatadas em nosso ordenamento jurídico, configurando aquilo que se
convencionou hodiernamente como “ativismo judicial”.

8 EFETIVIDADE X CONSTITUCIONALIDADE
Após a edição da lei 12.990/14, ao ser posta em prática, observaram-se inúmeros
problemas advindos da sua aplicabilidade, ou melhor da sua efetividade. A realidade
brasileira apontou para inúmeros casos de fraudes no sistema de cotas raciais
espalhados por todo país.
Foi justamente em virtude das reiteradas fraudes observadas no contexto social,
mediante autodeclarações supostamente falsas de pessoas supostamente não negras
que se autodeclararam negras, que se evidenciou a fragilidade do critério meramente
autodeclaratório, ratificando a necessidade de mecanismos de fiscalização para o fiel
cumprimento da lei.
Diante desta realidade, a fim de uniformizar e organizar os procedimentos de admissão
de pessoal no âmbito da Administração Pública Federal, o Ministério do Planejamento
divulgou a orientação normativa já amplamente debatida, criando mecanismos
supostamente hábeis a assegurar a veracidade da autodeclaração dos candidatos
autodeclarados, a fim de dar efetividade à norma legal que instituiu a política de Cotas
em Concursos públicos.
Com vistas a garantir o recorte racial objetivado pela lei em questão, previu-se a
possibilidade da instituição de Comissões Heterônomas, competente e legitimadas a
verificar as informações prestadas pelos candidatos.
Essas comissões, pejorativamente intitulada de Tribunais Raciais, consisitiam na
instrumentalização de um procedimento de verificação da autodeclaração, sobretudo
no intuito de aproximar a lei da sua essência enquanto ação afirmativa voltado ao negro
ou pardo, dando-lhe efetividade, cumprido desta forma o papel para o qual fora criada,
de modo que a população destinatária do diploma legal fosse alcançada, pois seriam
estes os alvos legítimos da lei.
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Para a corrente favorável ao procedimento administrativo heterônomo de verificação
das declarações prestadas pelos candidatos, as comissões de avaliação aperfeiçoarão a
política afirmativa de reserva de vagas.A previsão de uma comissão julgadora, para
parte do movimento negro, consiste justamente na atribuição de força normativa à lei
de cotas, representando um mecanismo apto à assegurar a efetividade da referida lei.
De outra sorte, a corrente contrária sustenta que a comissão consiste em verdadeiro
Tribunal Racial, inconstitucional, atentatório à dignidade da pessoa humana, alé de ser
desprovido de qualquer legitimidade. Susta-se que verificar o grau de “negritude” do
candidato, encaixando-o ou não no conceito racial com base no fenótipo, com uma
significativa carga subjetiva, beira ao absurdo, principalmente considerando-se o alto
índice de indivíduos autodeclarados pardos, presentes na população brasileira.
Preliminarmente cumpre observar ser papel do Estado o dever de fiscalização o
cumprimento das leis por ele editadas. Ademais, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADPF nº 186 sobre as cotas raciais para ingresso na universidade,
pacificou o entendimento acerca da constitucionalidade da comissão de verificação,
sendo um precedente de grande valia ao debate. Ou seja, foi declarado constitucional
que tivesse uma verificação heterônima da autodeclaração prestada pelos candidatos.
Visto isso, importa retomar o entendimento do STF, cristalizado no voto do ministro
Ricardo Lewandowski, que sustentou ser o procedimento de verificação da
autodeclraçãoconstitucional por não pretender acabar com a autodefinição ou “ negar
seu elevado valor antropológico para afirmação de identidades”, mas sim evitar fraudes
e abusos, que subvertem a função social das cotas raciais. Cumprindo ressaltar inclusive
o caráter não absolutoda autodeclaração, quando se prevê hipótese de atuação do
Ministério Público no gozo de suas atribuições investigatórias, no combate à fraudes
prestadas em certames públicos e vestibulares, consistentes em falsas inverossímeis
declarações, demontrando-se tratar-se de segunda hipótese de controle hetrônomo da
autodeclração.
A corte nacional, no referido julgado ratificou a legitimidade e a constitucionalidade dos
programas e procedimentos atinentes às políticas de ação afirmativa, que implementam
mecanismos de discriminação positiva para inclusão de minorias e determinados
segmentos sociais.
Mister se fazer uma interpretação do texto constitucional considerando-se as
especificidades históricas e culturais da sociedade brasileira. Considerando que o Brasil
constrói e adota um modelo próprio de ações afirmativas de inclusão social, justamente
em virtude das peculiaridades culturais e sociais da sociedade brasileira, que impedem
o acesso do indivíduo a bens fundamentais, como a educação e o emprego.
Se o grande problema da autodeclaração, reside na fragilidade desta, por restar a
mesma à disposição de quem se autodeclara, o problema não está na norma, mas sim
no destinatário da mesma. Esse é o real problema, principalmente quando se trata de
política pública, porque há a necessidade de efetivar os direitos das pessoas de forma
especifica, assim o são nas ações afirmativas, onde há a real necessidade de que as
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política atinjam quem realmente é desfavorecido socialmente, mormente em virtude da
cor da sua pele, quando se é vítima de racismo.
Se o indivíduo lança mão de mecanismos legais, moralmente adversos, apenas para ver
satisfeitas oportunidades que lhe seriam benéficas, a argumentação retórica e
doutrinária não encontra respaldo no texto constitucional, justamente por já restar
cristalizado a prevalência da igualdade substancial, onde serão tratados desigualmente
os desiguais na medida de suas desigualdades

CONCLUSÃO
Sob esta ótica, conclui-se que a avaliação das Comissões, ao tomar por referencial o
fenótipo do candidato e não sua ascendência genética, reconhece a essência da função
social almejada pela política afirmativa, a saber, reparação social e o combate ao
racismo. Reconhecer que o aspecto fenotípico é o principal aspecto enesejador das
práticas discriminatórias, que não têm origem em diferenças de origem, ancestralidade
ou na ascendência genética do candidato, fatores estes que jamais poderiam ser
aferidos no bojo das relações sociais, mas sim decorrem justamente de elementos
fenotípicos identificáveis, convergentes aos indivíduos pertencentes à determinados
segmentos e grupos sociais, que justamente em virtude aspectos fenótipos, sofreram e
sofrem discriminações e desigualdade de acesso aos benefícios e oportunidades.
Assim, em que pese serem plausíveis os argumentos levantadas acerca da Orientação
normativa nº03, ter extrapolado sua competência legal ao determinar procedimentos
administrativos internos para boa concretização do mandamento legal, filio-me ao
entendimento de que órgão ministerial agiu em conformidade com suas competências
e atribuições estabelecidas em lei, sobretudo por que à autoridade administrativa
compete sim a expedição de atos administrativos sub legem, mormente o fato de tratarse de política de admissão de pessoal, matéria de competência material do órgão
ministerial
Longe de ser a solução ideal ou a mais apropriada para a complexa e profunda questão
racial, as Cotas Étnico-Raciais, são exemplo de uma política de promoção da igualdade
substancial, ao revés daquela meramente formal, literalmente extraída do texto
constitucional. Desta forma, ao estabelecer o tratamento diferenciadamente aos
desiguais, tornou-se necessária a implantação de procedimentos administrativos, como
àqueles instrumentalizados pela Orientação Normativa nº 03/16 do MPOG, a fim de
ratificar e conferir a autodeclaração dos candidatos, buscando-se dar efetividade à
política de cotas instituída pela Lei 12.990/14. O objetivo da normatização dos
procedimentos é que os reais destinatários do diploma legal sejam alcançados,
coibindo-se fraudes, e buscando dar cumprimento à função social almejada pela Ação
Afirmativa em questão.
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IMPEACHMENT- UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL
Thiago Matos Horta da Silva
RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de analisar o instituto impeachment; elaborando um breve apanhado
histórico; sua natureza jurídica e posição no ordenamento jurídico brasileiro, fazendo um recorte a fim de
destacar o que dispõe o art. 85 da constituição federal de 1988 (crimes de responsabilidade).
PALAVRAS-CHAVE: IMPEACHMENT; CONSTITUIÇÃO

1 IMPEACHMENT: POSIÇÃO TOPOGRÁFICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
Cabe aqui, em primeira análise, entender o conceito de Crimes de Responsabilidade.
São eles, portanto, nas palavras de Alexandre de Moraes (2003, p. 343):
“infrações político-administrativas definidas na legislação
federal, cometidas no desempenho da função, que atentam
contra a existência da União, o livre exercício dos Poderes do
Estado, a segurança interna do País, a probidade da
Administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos
políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e das
decisões judiciais”
Tais delitos, possuem um procedimento e julgamento próprios e, impeachment, é o
nome do processo instaurado com base em denúncia de crime de responsabilidade
contra autoridade do poder executivo, seja ele Presidente da República, Governadores
e Prefeitos ou do poder judiciário, a exemplo de ministros do Supremo Tribunal Federal,
cuja sentença é da alçada do poder legislativo.
O impeachment no Brasil, surgiu com a Constituição de 1891, segundo o modelo norte
americano, mas com características peculiares e singulares. Tais características é de fácil
percepção quando analisa-se o procedimento, a definição dos crimes e a forma na qual
é julgado o ato de responsabilidade. Insta salientar que, no Brasil, tudo isso será definido
por meio de Lei Ordinária.
Neste sentido, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 85, elenca quais são
os crimes de responsabilidade do Presidente da República e, desta forma, elenca sete
atos que são considerados crimes, vejamos:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentem contra a Constituição Federal e,
especialmente, contra:
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I - a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da
Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que
estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Como dito em linhas anteriores, e ratificado no parágrafo único do artigo 85 da
Constituição Federal da República de 1988, a Constituição se preservou em descrever
apenas os atos que são considerados crimes, deixando que uma lei especial estabeleça
as normas de processo e julgamento destes. Assim, a Lei Ordinária de nº 1.079/50,
dando completude à Constituição, descreve então os procedimentos para processar e
julgar tais delitos.
Importante ainda frisar que em seu artigo 2º, 33º e 34ª, a Lei Ordinária, endureceu as
penas impostas àqueles que são condenados nos delitos previstos na nossa Carta
Magna. Antes da sua vigência, as Leis nº 27 e 30, de 1982, regulamentadoras dos crimes
de responsabilidades cometidos pelos Presidentes da República, previam a aplicação
somente da pena da perda do cargo, cabendo um agravamento com a pena de
inabilitação para exercer qualquer outro cargo.
Nos tempos atuais, sob a vigência da Lei 1.079/50, a aplicação da pena de perda do
cargo, apenas, nem a inabilitação em caráter assessório são mais positivados. Ganha-se
uma nova topografia e valor elencado pelo ordenamento jurídico. Observa-se que retira
a assessoriedade da inabilitação, passando a ser regra, artigo 33 e 34 e, a pena de perda
do cargo passa a ser mais uma dentre outras que podem vir a ser aplicadas.

2 NATUREZA JURÍDICA E PROCEDIMENTO DO IMPEACHMENT NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
O entendimento majoritário da doutrina pátria entende ser a natureza do impeachment
um instituto de natureza política. No entanto, há outros pensadores que acreditam que
a sua natureza é penal, a exemplo do grande jurista Pontes de Miranda. Cumpre ainda
observar que ainda há àqueles que acreditam que a sua natureza é mista e, por isso,
estabelecem uma zona mista entre a natureza penal e política do instituto, a exemplo
do grande doutrinador José Frederico Marques.
Neste contexto, superando a discussão doutrinária acerca da natureza jurídica do
instituto, o mesmo possui um peculiar desdobramento procedimental na sua
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conjectura. O processo de crime de responsabilidade divide-se em duas etapas: Juízo de
admissibilidade, que ocorrerá perante a câmara dos Deputados e processo de
julgamento, a cargo do Senado Federal.
Dessa forma, a Câmara precisa de dois terços dos votos dos seus membros, conforme a
constituição federal em seu artigo 86 caput, para submeter o Presidente da República a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Instaurado o processo, fica assim o
chefe do executivo federal suspenso das suas funções.
O Senado Federal, portanto, torna-se um tribunal político que será presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Tal tribunal, para condenar o Presidente da
República, necessita então de votação nominal de dois terços dos senadores nesse
sentido.
Nesse sentido, apesar do impasse doutrinário acerca da natureza jurídica do
impeachment, a sua natureza jurídica política prevalece majoritariamente. A exemplo
disso, no Mandado de Segurança de número 21. 689- 1 de 1.995, o Supremo Tribunal
Federal, após decidir uma série de questões que consolidavam entendimento
majoritário, decidiu pela impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a decisão
prolatada pelo Senado Federal em sede de processo de impeachment.
Importante então transcrever parte do voto proferido pelo Ministro Paulo Brossad no
referido mandado:
“A minha conclusão não decorre do fato de tratar-se de questão
política, como por vezes se diz, ou interna corporis. Embora o
processo seja marcadamente político, a sanção política, as
infrações políticas, isto não importa em associar-se o
IMPEACHMENT às questões meramente, puramente ou
exclusivamente políticas, segundo o sentido que essas
expressões têm na linguagem do Direito Constitucional. O meu
entendimento se funda no fato de a constituição haver reservado
ao Senado toda a jurisdição a respeito da matéria, e excluído, por
conseguinte, a interferência do Poder Judiciário. Não fora assim
e a última palavra, direta ou indiretamente, seria dada pelo STF e
não pelo Senado [...]”
Dessa forma, nota-se como os tribunais pacificaram a natureza jurídica desse instituto e
a forma procedimental pela qual ela deve ocorrer. A Carta Magna de 1988 exemplificou
os crimes e, por meio de uma eficácia contida, estabeleceu que uma Lei Ordinária
procedimentalizasse as condutas. Assim, observa-se de qual forma é instituído o
processo de impeachment no nosso ordenamento.
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3 UMA ANÁLISE SOBRE OS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DISPOSTOS NO
ARTIGO 85 DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
A Constituição federal de 1988 em seu artigo 85 dispõe um rol meramente
exemplificativo dos crimes de responsabilidade. Isso ocorre porque o Presidente da
República poderá ser responsabilizado por todo e qualquer ato atentatório à
Constituição Federal, passível de enquadramento idêntico ao referido rol, desde que,
observando o princípio da legalidade, haja previsão legal.
No inciso primeiro do referido artigo, temos então que o Presidente da República
responde criminalmente pelos atos que atentem contra a existência da União. Aqui é
possível notar que o legislador constituinte resguardou o bem jurídico da República
Federativa. Neste diapasão, todo e qualquer ato que atente quanto à forma federativa
da República Brasileira, poderá vier a ser punido nos moldes da lei 1.079/ 50.
Atos que por exemplo atentem à conjectura dos três poderes ou que se pretenda abolir
um deles ou, até mesmo, a tentativa de desafazer os moldes de independência entre
munício, estado e união, poderão ser responsabilizados ao chefe do executivo e esse
responder criminalmente por seus atos. Outrossim, cumpre ainda observar que o
legislador constituinte deixou a norma aberta para as qualquer forma de atentar à união.
Observa-se que o legislador não se preocupou em taxar as formas de atentar, deixando
à análise do caso concreto cada situação para que se chegue à conclusão se determinado
ato foi ou não atentador à união.
Por conseguinte, temos o inciso segundo que preleciona que é crime de
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das Unidades da
Federação.
No tocante a esse inciso nota-se que o legislador constituinte cuidou do sistema de
Freios e contra Pesos estabelecido na Constituição Federal. O Presidente da República,
conforme o inciso II do artigo 85 da Carta Magna, não pode intervir, nos assuntos que
não são da sua competência, nas outras unidades da Federação. Indo além, o legislador
constituinte, expressamente, protegeu o Ministério Público, instituição fiscal da lei e que
necessita estar livre de qualquer influência política, sendo crime de responsabilidade
qualquer ato que atente contra o livre exercício da função ministerial.
A própria constituição deixa claro a competência de cada ente federativo, por vezes
determinando a competência específica, por outras, deixando com cada ente uma
competência residual sobre determinada matéria. Princípio basilar da tripartição dos
poderes, clausula pétrea, vale aqui ressaltar, expressamente posta na Constituição
Federal de 1988, foi mais uma vez resguardada no inciso segundo do artigo 85 da
Constituição Federal. Aqui o legislador além de proteger esse princípio, estabeleceu uma
sanção penal para àquele que atentar contra ele.
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No inciso terceiro do supracitado artigo, o legislador foi claro no sentido que é crime de
responsabilidade o ato que atente contra o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais.
Evidente que neste dispositivo cuidou-se dos direitos tidos como de primeira, segunda
e terceira dimensão. Resguarda-se aqui os direitos políticos de qualquer cidadão
brasileiro, como todo e qualquer direito que decorre dessa circunstância. Atos de
protesto, liberdade de expressão, reivindicação ou qualquer outro ato político, seja
contra ou a favor do governo deve ser respeitado e jamais atentado a sua livre
manifestação.
Igualmente, no mesmo dispositivo, foi resguardado também os direitos individuais de
cada indivíduo. Leia- se aqui os direitos tidos como de primeira dimensão, a Carta Magna
além de já ter expressamente assegurado tal direito no seu artigo 5º, observou ainda
que qualquer ato que atente contra esse direito deve ser responsabilizado e apurado
criminalmente.
Neste contexto, os direitos individuais dispõem que 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 segurança e à
propriedade. Assim, dessa forma, responsabilizando qualquer ato do Presidente da
República que atente contra tal disposição, a Carta Magna assegura os direitos
fundamentais individuais ou de primeira dimensão, direitos estes primordiais para o
Estado de Direito.
Continuando, no inciso quarto do artigo 85 da Constituição Federal, o legislador
constituinte assegurou que qualquer ato que atente contra a segurança interna do País
deve ser responsabilizado criminalmente nos termos do referido artigo. Nesse contexto,
é necessário então uma relação de nexo de causalidade do ato do chefe do executivo
com o resultado efetivado. Importante destacar que a mera presença de situação que
atente contra a segurança interna do país não torna possível a responsabilização do
Presidente da República.
Aqui, nesse inciso, é necessário um juízo de conduta e resultado e o nexo pelo qual tal
situação se passou. Tal conduta que resultou o ato que colocou em perigo a situação do
país, deve ser analisada nos moldes de culpa ou dolo da conduta realizada. Nesse
sentido, não pode ser imputado ao chefe do executivo uma conduta da qual ele não deu
causa, seja de modo culposo ou doloso.
No entanto, necessário também analisar se a omissão do Presidente da República
poderá acarretar na imputação do inciso em questão. O artigo aqui tratado, qual seja o
85 da Constituição Federal, é translúcido em seu caput quando estabelece que os atos
praticados que atentem contra a Constituição Federal, em especial aos incisos
elencados, são passíveis de crime de responsabilidade. E nesse sentido a omissão é um
ato e, por isso, pode acarretar em responsabilidade nos termos do inciso quarto.
O inciso quinto tem como bem jurídico a probidade administrativa. Apesar de um termo
vago e de ampla interpretação, o legislador constituinte optou por assegurar a honesta
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e proba administração. Necessário então notar que as condutas dos governantes devem
sempre ter por norte a correta administração.
Uma conduta proba é aquela que se molda a honestidade e honradez. Probidade
administrativa, por sua vez, é o procedimento honesto dos funcionários que integram
ou realizam a gestão de repartições pública. Logo, esse inciso busca então punir àquelas
condutas que não se amoldam a honestidade ou honradez do homem médio e social.
O inciso sexto do artigo 85 da Constituição Federal, preleciona que a conduta do
Presidente da República que atente a lei orçamentária deve ser responsabilizada
criminalmente. Observa-se que o bem jurídico aqui assegurado são os cofres públicos
do Estado. As leis orçamentárias, aprovadas pelos órgãos competentes devem então ser
seguidas de forma retilínea e sem exceções.
Tal disposição cuidou então de resguardar toda e qualquer possibilidade do Chefe do
Poder Executivo tomar qualquer medida discricionária com os cofres públicos. Dessa
forma, vincula-se a conduta aos orçamentos anteriormente aprovados pelos órgãos
competentes. Assim, toda e qualquer modificação ou necessidade de mudança nos
orçamentos, faz-se necessário uma nova aprovação de orçamento pelos órgãos
competentes.
Por fim, no inciso sétimo, o legislador constituinte assegurou que o Presidente da
República esteja, assim como todos que integram o ordenamento jurídico brasileiro,
abaixo de qualquer lei. Isso porque, em um Estado democrático de direito, ninguém está
a cima da lei. Todos são iguais perante ela e, nem mesmo o chefe do poder executivo,
poderá criar exceções que não estão previstas no ordenamento jurídico pátrio.
Tal disposição, tratada no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, foi ratificada no
inciso disposto. Indo além, o legislador garantiu que qualquer ato do Presidente da
República que atente contra a isonomia legal, seja punido como crime de
responsabilidade. Aqui buscou-se punir qualquer tipo de conduta que atente
diretamente contra a igualdade de todos, seja ele chefe do poder executivo ou um
cidadão comum.
Por fim, em seu parágrafo único, por questão de técnica legislativa e opção do legislador
constituinte, ficou determinado que uma lei ordinária iria dispor sobre as normas e
julgamentos dos crimes aqui tratados. Nessa seara, na década de cinquenta, surge então
a Lei Ordinária 1.079/50 que dispõe justamente sobre os ritos e formas de julgar os
crimes descritos no artigo 85 da Constituição Federal de 1988.

4 IMPEACHMENT NO ESTADO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
No Brasil, ocorreram quatro impeachment. Dois deles ocorreram em 1955, quando a
Câmara dos Deputados e o Senado votaram pelo impedimento dos presidentes Carlos
Luz e Café Filho. No entanto, nesses casos, por entendimento das casas legislativas, por
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se entender à época ser uma situação extremamente grave, não se seguiu os ritos da lei
1.079/50.
Entenderam os deputados e senadores que havia um risco de guerra civil e por isso
finalizaram os julgamentos em poucas horas. Cumpre ainda ressaltar, que esse episódio
foi bem peculiar, pois os presidentes não tiveram nem o direito de se defenderem na
Câmara e no Senado. Tal destituição foi um período turbulento e conturbado,
compreendido entre o suicídio de Getúlio Vargas e a posse de Juscelino Kubitschek.
Mais a diante, em 1989, tornou-se vitorioso nas eleições presidenciáveis, após a
abertura para voto direto, o então candidato Fernando Collor de Melo. Iniciado seu
mandato em 1990, o então Presidente da República tomou medidas energéticas para
combater a inflação que assolava o Brasil. Período conturbado e de difícil controle fiscal,
o chefe do executivo teve muito trabalho para conter os problemas financeiros da
época.
Uma de suas medidas para combater essa situação, vale aqui ressaltar de extrema
impopularidade, ocorreu quando houve o confisco das cadernetas de poupança por um
período de dezoito meses. A ideia era diminuir a quantidade de moeda em circulação e,
desse modo, preservar seu poder de compra. Tal medida, visava então combater
diretamente a inflação e as consequências que decorriam do avanço incontrolável dela.
Após toda essa insatisfação, aliada ainda com denúncias de fraude e corrupção,
juntamente com violação direita a probidade administrativa, o Governo Collor então
chega ao fim com a renúncia ao cargo no ano de 1992. Cumpre notar que nesse caso
houve a observação da Lei 1.079/50 e, mesmo após a renúncia do mandato, o Senado
votou a favor da perda dos direitos políticos do ex presidente.
Por fim, o último caso de impeachment no Brasil ocorreu no ano de 2016, destituindo
do cargo de Presidente da República a ax presidente Dilma Rousseff. Período
conturbado de fortes pressões políticas e desagrados de determinados setores,
influenciaram diretamente nesse processo.
Eleita em 2010 e iniciado o mandato em janeiro de 2011, reeleita em 2014, a ex
presidente foi sucessora do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com uma alta
popularidade, o antecessor conseguiu, com folga, eleger a sua sucessora e por em
prática os planos do Partido dos Trabalhadores que já caminhava para seu quarto
mandato. Dessa forma, a popularidade da ex presidente era notória em todas as
pesquisas no início da sua gestão.
No entanto, nos idos de 2015 a então Presidente da República já contava com cinquenta
pedidos protocolados de impeachment. Setores estratégicos da economia,
imprescindíveis para a gestão do Brasil, já se mostravam insatisfeitos com as medidas
para conter a crise instala no país. Medidas impopulares e pouco atraentes para o
investimento interno e externo do país contribuíram para o declínio da popularidade de
Dilma.
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O acolhimento do pedido de impeachment feito pelos juristas Janaína Paschoal, Miguel
Reale Jr. e Hélio Bicudo foi então a derrocada do governo. O pedido ganhou forca e
adeptos de todo o país, renomados juristas passaram a sustentar que a então
governante tinha cometido crimes de responsabilidade previsto no artigo 85 da
Constituição Federal da República. A situação tomou grandes proporções e a
impopularidade do governo só aumentava.
A denúncia acolhida baseava-se que a então presidente teria ordenado a edição de
créditos suplementares sem a autorização do Senado, bem como realizado operação de
crédito com instituição financeira controlada pela União. Por outro lado, Dilma
argumentava em sua defesa que tais operações foram apenas autorizações de gasto
sem impacto na realização da despesa. Além disso, sustentou ainda que desde o início
do acolhimento tudo não se passava de um “golpe branco”, orquestrado por setores
políticos que desejavam o fim do governo Dilma.
No entanto, apesar das controvérsias e das mais diversas teses sustentadas pelos aliados
de que tudo não se passava de um golpe parlamentar, o relator do processo, Senador
Antonio Anastasia, corroborou com os argumentos sustentados na denúncia e repudiou
as teses defensivas apresentadas. Dessa forma, após o procedimento ordinário e de
praxe, em 31 de agosto de 2016, foi posto em votação o texto da sentença que deveria
ou não ser aprovado pelos Senadores.
Nessa ocasião, situação peculiar ocorreu, a pedido do Partido dos Trabalhadores, houve
o “fatiamento” da sentença e, dessa forma, ocorreram duas votações. A primeira
votação seria para a perda do mandato, enquanto a segunda votação seria para
estabelecer se Dilma ficaria inabilitada para o exercício de funções pública por oito anos.
Assim, o requerimento foi aceito e Dilma teve a perda do seu mandato efetivado, porém
não ficou inabilitada para o exercício de funções públicas por oito anos.

5 CONCLUSÕES
Diante das considerações dispostas nesse artigo, pode-se observar que o processo de
impeachment é o nome dado ao procedimento instaurado com base em denúncia de
crime de responsabilidade contra autoridade do poder executivo, seja ele Presidente da
República, Governadores e Prefeitos ou do poder judiciário, a exemplo de ministros do
Supremo Tribunal Federal, cuja sentença é da alçada do poder legislativo.
Tal disposição, por opção e técnica legislativa, foi posta na nossa constituição por meio
de uma lei de eficácia contida, artigo 85 da Constituição Federal de 1988. Optou o
legislador constituinte por determinar que uma lei posterior determinasse os ritos e
procedimentos para apuração dos crimes de responsabilidade. Essa lei, veio nos idos da
década de cinquenta por meio da Lei Ordinário de nº 1.079/50.
No Brasil, ocorreram quatro Impeachment, sendo que a Lei 1.079/50 não foi respeitada
sob argumentos ilegítimos e obscuros na primeira ocasião em 1955. Os demais, sem
exceção, respeitaram as formalidades previstas na supracitada lei e ofereceram o direito
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de defesa aos acusados em momento oportuno e previsto. Outrossim, cumpre ainda
notar que o rito previsto para o processo de impeachment deve estar em total
consonância com os princípios constitucionais, sobretudo o da ampla defesa e do
contraditório.
Por fim, observa-se ainda que o procedimento de impeachment é um processo de viés
político por sua própria natureza. Não há justificativa de voto dos parlamentares que ali
estão, seja votando a favor da perda do mandato ou contra. Dessa forma, evidencia-se
que a decisão final é política e carregada de toda ideologia que tal conjectura tem por
si, logo indubitável que determinadas decisões fujam da dogmática do direito e caiam
no livre sentimento do parlamentar.
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